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Abstrakt
Tato diplomová práce pojednává o vzdělávání dospělých, o nerovném přístupu ke
vzdělávání dospělých a jeho vlivu na sociální status jedince. Cílem diplomové práce je
analyzovat, zda a jakým způsobem účast ve vzdělávání v dospělosti ovlivňuje sociální status
jedince a intragenerační vzdělanostní reprodukci v České republice. Práce se bude nejdříve
zabývat přínosy vzdělávání dospělých, které jsou deklarovány v mezinárodních dokumentech
UNESCO, OECD a EU a národních dokumentech, včetně jejich kritické reflexe. Pozornost
bude následně zaměřena na provázanost sociálních nerovností s nerovnostmi ve vzdělávání,
a se zaměřením na nerovnosti v přístupu ke vzdělávání dospělých. Stěžejní část diplomové
práce se bude zabývat aktuální situací v České republice z hlediska intragenerační vzdělanostní
reprodukce a vlivu vzdělávání dospělých na sociální status jedince. Nejprve bude analyzována
vzdělanostní úroveň dospělé populace s využitím dat výzkumu Labour Force Survey. Poté bude
analyzována intragenerační vzdělanostní reprodukce, tedy jak úspěšnost v počátečním
vzdělávání koreluje s účastí ve vzdělávání dospělých, a to na základě dat výzkumů Labour
Force Survey a Adult Education Survey. Nakonec bude analyzována korelace účasti ve
vzdělávání dospělých se sociálním statusem těchto participantů, s cílem zjištění, kdo jsou
účastníci vzdělávání dospělých a jak posléze účast ve vzdělávání dospělých ovlivňuje jejich
pozici na pracovním trhu. Data budou získávána z relevantních odborných zdrojů a z výzkumů
Adult Education Survey a PIAAC.

Klíčová slova:
vzdělávání dospělých, sociální nerovnosti, vzdělanostní nerovnosti, sociální status,
vzdělanostní reprodukce
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Abstract
This diploma thesis deals with adult education, unequal access to adult education and
its impact on the social status of the individual. The aim of the diploma thesis is to analyze
whether and how participation in adult education affects the social status of the individual and
intragenerational educational reproduction in the Czech Republic. The thesis will first deal with
the benefits of adult education, which are declared in international documents UNESCO, OECD
and EU and national documents, including their critical reflection. Then, attention will be
focused on the link between social inequalities and inequalities in education, and with a focus
on inequalities in access to adult education. The main part of the diploma thesis will deal with
the current situation in the Czech Republic in terms of intragenerational educational
reproduction and the impact of adult education on the social status of the individual. First, the
educational level of the adult population will be analyzed using Labour Force Survey data. Then
intragenerational educational reproduction will be analyzed, which means, how success
in initial education correlates with participation in adult education, based on Labour Force
Survey and Adult Education Survey data. Finally, the correlation of participation in adult
education with the social status of these participants will be analyzed, with the aim of finding
out who the participants in adult education are and how participation in adult education
subsequently affects their position on the labour market. Data will be obtained from relevant
professional sources and from the Adult Education Survey and PIAAC.

Key words:
adult education, social inequalities, educational inequalities, social status, educational
reproduction
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0 Úvod
Vzdělávání dospělých lze považovat v současné době za společenský fenomén. Je mu
věnována mediální, odborná i politická pozornost, a to zejména z důvodů jeho ekonomických
a sociálních přínosů pro jednotlivce i společnost. Zejména z pohledu různých mezinárodních
organizací a v rámci jejich politických dokumentů je vzdělávání dospělých deklarováno jako
významný nástroj sloužící ke zlepšení situace jedinců ve společnosti. S pomocí vzdělávání
dospělých si jedinci kultivují své znalosti a dovednosti, což vede posléze k jejich vyšší
zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti na trhu práce. Rovněž podporuje osobnostní
i profesní růst a také může představovat druhou vzdělávací šanci pro ty, kteří nebyli v rámci
počátečního vzdělávání úspěšní. Na úrovni státu pak vzdělávání dospělých může přispívat
k ekonomickému rozvoji a růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Zároveň však může
být chápáno jako nástroj podporující aktivní občanství a demokratizaci celé společnosti a který
může též vést ke zvyšování sociální soudržnosti, spravedlnosti a rovnosti ve společnosti.
Aktuálně také napříč mezinárodními organizacemi rezonují debaty nad procesy, jako je
globalizace, digitalizace, migrace a demografické či environmentální změny, které budou
přeměňovat nejen podobu dnešního světa práce, ale i celé společnosti. Vzdělávání dospělých je
zde opět spatřováno jako jeden z důležitých faktorů umožňující těmto výzvám čelit.
Vědecké statě i odborné výzkumy zabývající se problematikou vzdělávání dospělých
však často ukazují výrazně odlišnou realitu, co se skutečných přínosů vzdělávání dospělých,
jak na úrovni jednotlivců, tak států, týče. Jako problematické se jeví zejména nerovnosti
v přístupu ke vzdělávání dospělých. Participace a přístup ke vzdělávání dospělých se
v současné době ukazuje být diferencovaný v důsledku odlišných sociokulturních
a socioekonomických charakteristik účastníků vzdělávání. Účast či neúčast ve vzdělávání
dospělých, obdobně jako úspěšnost v počátečním vzdělávání potvrzenou nejvyšší dosaženou
úrovní vzdělání, je tak možné chápat jako faktor signifikantně ovlivňující sociální i ekonomické
postavení jedince ve společnosti.
Problematika nerovností v přístupu ke vzdělávání se v České republice (dále jen v ČR)
aktuálně řeší zejména ve spojitosti s počátečním vzděláváním a z hlediska přenosu
vzdělanostních nerovností z generace na generaci. Tato diplomová práce však bude
rozpracovávat problematiku nerovností v přístupu ke vzdělávání dospělých a z hlediska
přenosu úspěšnosti v počátečním vzdělávání do účasti ve vzdělávání dospělých, tedy přenosy
vzdělanostních nerovností v rámci jedné generace, protože této problematice není v České
republice v rámci výzkumné činnosti věnováno tolik pozornosti, jakou by si zasloužila. A dále,
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jaké reálné dopady plynou pro jednotlivce z účasti či neúčasti ve vzdělávání dospělých
z hlediska jejich postavení ve společnosti.
Tato práce si proto klade cíl analyzovat, zda a jakým způsobem účast ve vzdělávání
v dospělosti ovlivňuje sociální status jedince a intragenerační vzdělanostní reprodukci v České
republice. K naplnění tohoto cíle budou využity nejen odborné publikace a články z řad
zahraničních i českých autorů (např. Rubenson, Desjardins, Boeren, Katrňák, Matějů, Czesaná,
Anýžová, Simonová, Hamplová, Kalenda a Kočvarová), ale významně též k naplnění tohoto
cíle přispějí data mezinárodních výzkumů Labour force Survey, Adult Education Survey
a PIAAC.
Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá významem
vzdělávání dospělých pro současnou společnost. Nejprve je pozornost zaměřena na stručnou
charakteristiku vzdělávání dospělých a s ním úzce spojených pojmů. Poté jsou představeny
přínosy vzdělávání dospělých, tak, jak jsou deklarovány v mezinárodních dokumentech
UNESCO, OECD a EU a národních dokumentech a opomenuta není ani jejich kritická reflexe.
Druhá kapitola pojednává o provázanosti sociálních nerovností s nerovnostmi ve
vzdělávání. Nejdříve je pozornost zaměřena na charakteristiku sociálních nerovností ve
společnosti. Dále je objasněn vztah mezi vzděláním a sociálními nerovnostmi, a nakonec je
charakterizována role vzdělání, vykonávaného zaměstnání a státu jako faktorů, které hrají
signifikantní roli z hlediska nerovné distribuce přístupu ke vzdělávání dospělých.
Poslední, stěžejní, kapitola se věnuje problematice nerovností v přístupu ke vzdělávání
dospělých z hlediska úrovně dosaženého vzdělání v České republice a dále, jak účast ve
vzdělávání dospělých posléze může ovlivnit postavení těchto participantů ve společnosti. Ze
všeho nejdříve je pozornost soustředěna na vzdělanostní úroveň dospělé populace, která
představuje významný prediktor samotné participace dospělých osob ve vzdělávání. Posléze je
pozornost zaměřena na analýzu intragenerační vzdělanostní reprodukce, tedy jak úspěšnost
v počátečním vzdělávání koreluje s účastí ve vzdělávání dospělých, čímž je možné zjistit, jak
velké jsou nerovnosti v přístupu ke vzdělávání dospělých z hlediska úrovně dosaženého
vzdělání a jak se proměňují v čase. Na závěr je analyzována korelace účasti ve vzdělávání
dospělých s jednotlivými atributy sociálního statusu, čímž je možné identifikovat, kdo jsou
účastníci vzdělávání dospělých, s jakým sociálním statusem do vzdělávání vstupují a jaké
dopady posléze jejich účast může znamenat pro jejich postavení na trhu práce a zároveň ve
společnosti z hlediska přiznaného sociálního statusu.
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1 Význam vzdělávání dospělých pro současnou společnost
K expanzi vzdělávání dospělých po celém světě docházelo od konce 60. let minulého
století v důsledku tehdejších společenských změn, které lze spojovat s rychlým hospodářským
růstem a vědeckým a technologickým pokrokem, které tak kladly větší požadavky na
kvalifikovanější pracovní sílu (Beneš, 2014, s. 34). Celosvětový zájem o rozvoj vzdělávání
dospělých také podpořila řada mezinárodních konferencí, přičemž vzdělávání dospělých bylo
chápáno jako jeden z důležitých prostředků k řešení celosvětových problémů (Palán a Langer,
2008, s. 20). Od 90. let minulého století se pak vzdělávání dospělých stalo významným
nástrojem společenského rozvoje a prosperity (Palán, 2002, s. 237), a ani v současné době
význam vzdělávání dospělých neutichá. Naopak jej lze pokládat za globální fenomén, jen
v průběhu času dochází k postupným změnám v nahlížení na jeho přínosy a interpretace jeho
významu.
Tato kapitola si proto klade za cíl charakterizovat, jak se od 60. let minulého století až
po současnost proměňovalo nahlížení tří velkých mezinárodních organizací – Organizace
spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu (United Nations Educational Scientific and
Cultural Organization, dále jen UNESCO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(Organisation for Economic Co-operation and Development, dále jen OECD) a Evropská unie
(dále jen EU) – na přínosy vzdělávání dospělých v kontextu celoživotního učení jak pro
jednotlivce, tak i celou společnost, jak je deklarováno v jejich politických dokumentech.
Pozornost bude rovněž zaměřena na kritickou reflexi přístupů těchto mezinárodních organizací
ke vzdělávání dospělých.
Ze všeho nejdříve však bude pozornost zaměřena na stručnou charakteristiku vzdělávání
dospělých a dalších s ním úzce spojených pojmů.

1.1 Charakteristika vzdělávání dospělých
Aby bylo možné charakterizovat vzdělávání dospělých, je třeba nejprve definovat jiný
termín, a to celoživotní učení, se kterým je vzdělávání dospělých úzce spjato, a tudíž také někdy
zaměňováno. Celoživotní učení je možné charakterizovat podle Šeráka (2016, s. 89) z hlediska
dvou základních rovin a to – ideální pojetí učení nebo jako teoretický koncept, který určuje
směr vzdělávací politiky.
V případě prvního pojímání celoživotního učení jím prostupuje myšlenka, že vzdělávání
by nemělo končit absolvováním určitého stupně vzdělání v rámci školního vzdělávání, ale mělo
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by pokračovat neustále, ve všech etapách života, dokonce i ve stáří (Průcha, 2015b, s. 203).
V tomto smyslu je podle Jarvise celoživotní učení „…efektivním učením v celém čase života:
učíme se na základě celku našeho života a učení je téměř synonymem vědomí. Jeho součástí
jsou takové procesy učení označované jako life-wide a lifetime, které znamenají, že učení je
životem v jeho čase i šíři.“ (Thelenová, 2014, s. 143)
V evropské vzdělávací politice je celoživotní učení vnímáno jako teoretický koncept,
který v sobě zahrnuje významnou proměnu pojetí, cílů a funkcí vzdělávání (MŠMT, 2001b,
s. 17). Různé možnosti učení a vzdělávání, ať už se realizují ve školských či mimoškolských
vzdělávacích institucích, „…jsou chápány jako jediný celek, který dovoluje rozmanité a četné
přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získat stejné kvalifikace
a kompetence různými cestami a kdykoli během života.“ (tamtéž) Strouhal (2014, s. 45) dále
vysvětluje, že celoživotní učení v sobě zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity s cílem kultivovat
dovednosti, znalosti a schopnosti daného jedince, které mají vést nejen k jeho osobnostnímu
rozvoji a růstu, ale rovněž k jeho občanskému a profesnímu uplatnění.
V tomto pojetí je rovněž celoživotní učení členěno na dvě základní etapy, a to počáteční
vzdělávání, probíhající v rámci školského vzdělávacího stupně před vstupem do prvního
zaměstnání a další vzdělávání, která následuje po absolvování počátečního vzdělávání (Palán,
2002, s. 36). Další vzdělávání se může odehrávat v institucích školního formálního vzdělávání,
ale rovněž mimoškolního neformálního vzdělávání (Průcha a Veteška, 2014, s. 72). Lze ovšem
shrnout, že obecně se pojem další vzdělávání používá ve smyslu protiváhy k počátečnímu
vzdělávání.
Vzdělávání dospělých je pojímáno nejčastěji ze dvou hledisek. To první jej chápe podle
Vetešky (2016, s. 88) jako vzdělávací proces zahrnující „…veškeré vzdělávací aktivity
uskutečněné dospělými jedinci v rámci formálního a neformálního vzdělávání.“ Palán (2002,
s. 237) tento proces popisuje jako „…cílevědomé a systematické zprostředkování, osvojování
a upevňování schopností, znalostí, dovedností, návyků, hodnotových postojů i společenských
forem jednání a chování osob, jež ukončily školní vzdělávání a přípravu na povolání a vstoupily
na trh práce.“ Rovněž se o vzdělávání dospělých hojně hovoří i v souvislosti s kurikulárními
reformami, a zejména s realizací již zmiňovaného konceptu celoživotního učení, proto lze
vzdělávání dospělých také chápat jako součást vzdělávacího systému a dohromady se
vzděláváním dětí a mládeže vytváří celistvou strukturu celoživotního učení (Veteška, 2016,
s. 88).
Z výše uvedených charakteristik pojmů celoživotního učení a vzdělávání dospělých je
zřejmé, že je nelze zaměňovat a považovat oba tyto termíny za synonyma. Jak uvádí Krebs
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(2015, s. 457–458), „…vzdělávání dospělých je ale pouze jednou z důležitých součástí procesu
celoživotního učení…“.
V rámci konceptu celoživotního učení jsou rozlišovány tři různé formy vzdělávání
a učení, a to formální, neformální a informální (MŠMT, 2007, s. 9). S tímto dělením se lze
setkat nejen v politických dokumentech, ale i v teoreticky zaměřených odborných pramenech
pojednávajících o celoživotním učení (Rabušic a Rabušicová, 2008, s. 26). Tyto formy
vzdělávání a učení lze rozlišovat též v rámci vzdělávání dospělých.
Formální vzdělávání je uskutečňováno ve školských vzdělávacích institucí, které vede
k dosahování vysvědčení, diplomů či kvalifikací (Rabušic a Rabušicová, 2008, s. 26) a je
vymezeno právními předpisy (MŠMT, 2007, s. 9). Podle Vetešky (2016, s. 95) představuje tato
forma vzdělávání pro dospělé tzv. druhou vzdělávací šanci v podobě příležitosti získat
náhradním způsobem takové vzdělání, které se obvykle dosahuje v počátečním vzdělávání.
Neformální vzdělávání zahrnuje různé organizované vzdělávací aktivity, které probíhají
mimo formální učení a které nevedou k získávání uceleného stupně vzdělání (Průcha a Veteška,
2014, s. 193), i když výstupy mohou mít v některých případech podobu certifikátů (Dvořáková
a Šerák, 2016, s. 109). Neformální vzdělávání vede nejčastěji k nabývání takových znalostí
a dovedností, které mohou vést ke zlepšení pracovního a konsekventně i společenského
uplatnění daného jedince (MŠMT, 2007, s. 9). Neformální vzdělávací aktivity nejčastěji
organizují zejména zaměstnavatelé pro své pracovníky, soukromé vzdělávací instituce,
neziskové organizace, mohou ho často poskytovat ale i klasické školní instituce (Průcha
a Veteška, 2014, s. 193). Jak uvádí Dvořáková a Šerák, v ČR je neformální vzdělávání dále
děleno na další profesní vzdělávání, občanské vzdělávání a zájmové vzdělávání. V zahraničí
však nemá toto členění odpovídající ekvivalenty. Evropská vzdělávací politika využívá jiných
termínů, a to zejména pracovně orientované neformální vzdělávání a mimopracovně
orientované neformální vzdělávání (Dvořáková a Šerák, 2016, s. 109).
Podle Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (European Centre for the
Development of Vocational Training, dále jen Cedefop) se pracovně orientované neformální
vzdělávání zaměřuje na rozvoj dovedností dospělých osob, ať už zaměstnaných nebo
nezaměstnaných, které upotřebí zejména v pracovním životě. Takové vzdělávání rovněž
pomáhá čelit změnám na trhu práce, podporuje a zvyšuje ekonomickou konkurenceschopnost
podniků a rovněž přispívá k větší zaměstnatelnosti jednotlivců (Cedefop, 2015, s. 1).
Naopak podle Evropské komise mimopracovně orientované neformální vzdělávání
zahrnuje takové vzdělávací aktivity, které nejsou vázány na trh práce. Do tohoto vzdělávání se
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může zapojit kdokoliv, není zde vyžadována žádná speciální kvalifikace a lidé se účastní pro
osobní, sociální, občanské a kulturní účely (European Commission, 2007, s. 7).
Poslední formou celoživotního učení, ale rovněž i vzdělávání dospělých je informální
učení, které je přirozenou součástí každodenního života (Rabušicová a Rabušic, 2008, s. 27).
Zpravidla se jedná o učení, které není nikterak organizované ani systematicky a institucionálně
koordinované, a při kterém člověk získává vědomosti a osvojuje si dovednosti z každodenních
životních situacích zahrnujících též sebevzdělávání (MŠMT, 2007, s. 9–10). Příkladem může
být čtení novin, sledování medií, či získávání informací z internetu (Kerbs, 2015, s. 459).
Nyní bude pozornost ještě zaměřena na smysl a zejména funkce vzdělávání dospělých,
které podle Průchy a Vetešky kladou především důraz na sjednocení potřeb a zájmů jednotlivců
i celé společnosti. Mezi tři základní obecné funkce vzdělávání dospělých se řadí funkce
humanizační, integrační a kvalifikační. Vzdělávání dospělých má tedy vést nejen k humanizaci
a socializaci daného jedince, ale vybavit ho také nezbytnými schopnostmi, se kterými se snáze
uplatní na trhu práce (Průcha a Veteška, 2014, s. 115). Beneš dále zmiňuje další funkce
vzdělávání dospělých, kupříkladu kompenzační, kterou vnímá jako způsob zapojení jedinců
z nižších vrstev společnosti do procesu industrializace a demokratizace a má sloužit jako agent
sociální

změny,

nyní

však

tato

funkce

umožňuje

zejména

získání

vyššího

a vysokoškolského vzdělání. Dále zmiňuje též demokratizační funkci, jejímž cílem je rozvoj
občanských kvalit a demokratizace společnosti (Beneš, 2014, s. 38).
Výsledkem všeho vzdělávání, sebevzdělávání a seberozvoje může být pak vzdělání,
které se na rozdíl od vzdělávání nemůže stát zbožím, protože „…není přenositelné a je vnitřní
kvalitou osobnosti.“ (Beneš, 2014, s. 16) Za vzdělání lze považovat souhrn všeho vědění, tedy
i znalosti, dovednosti, postoje a hodnotovou orientaci, jež lze získat cestou formálního
i neformálního vzdělávání (Průcha a Veteška, 2014, s. 296). Je tedy mylné se domnívat, že
úroveň vzdělání dosažená jednotlivcem je formována pouze z výsledků formálního školského
vzdělávání, nelze totiž určit přesné zdroje, které se podílejí na utváření vzdělání jako celku
(tamtéž). Palán (2002, s. 233) dodává, že úroveň vzdělání je možné dále obnovovat či
prohlubovat právě za pomocí dalších vzdělávacích aktivit.

1.2 Deklarace významu vzdělávání
a národních dokumentech

dospělých

v mezinárodních

Pokud se pojednává o rozvoji a přínosech vzdělávání dospělých na úrovni
mezinárodních politických dokumentů, pak výlučně v souvislosti s vývojem celoživotního
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učení, to potvrzuje i Pol a Hloušková (2008, s. 9). Veteška uvádí, že myšlenka celoživotního
učení se zrodila s rozvojem znalostní společnosti, která začala od svých členů vyžadovat nové
dovednosti. Tradiční školský vzdělávací systém však nebyl schopen na takovou to změnu
obsahů a cílů ve vzdělávání reagovat, a z toho důvodu se stalo celoživotní učení nejen cílem,
ale i koncepcí soudobé vzdělávací politiky (Veteška, 2010, s. 9).
Koncept celoživotního učení se začal rozvíjet od 70. let 20. století. V té době však každá
mezinárodní organizace užívala trochu jiné pojmosloví, což s sebou přinášelo i odlišné
pojímání tohoto konceptu. V roce 1970 vydala Rada Evropy soubor patnácti studií pod názvem
Permanentní vzdělávání (Permanent education), které měly sloužit jako rámec pro reformu
vzdělávacích systémů (Titz, 1995, s. 45) a jimiž prostupovala myšlenka o důležitosti vzdělávání
po celý lidský život. Jak píše Šerák (2016, s. 91), vzdělávání již nemělo být chápáno pouze
„…jako nástroj pouhé přípravy na život, ale jako jeho doprovodný a trvalý jev.“
Ovšem bylo to UNESCO, které ve své studii s názvem Učit se být: Svět vzdělávání dnes
a zítra (Learning to be: The world of Education Today and Tomorrow), známá také jako
Faureho zpráva, publikovalo první ucelený koncept celoživotního učení, respektive v té době
častěji označovaný jako celoživotní vzdělávání (Kopecký, 2013, s. 17–18; Faure et al., 1972).
Podle této zprávy mělo vzdělávání vést zejména k sociálním a kulturním cílům a stát se
celoživotním procesem, který by nejen přispíval k seberealizaci jednotlivců, ale i humanizaci
a demokratizaci celé společnosti (Faure et al., 1972, s. 143). Bylo nutné, aby společnost získala
přesvědčení, že „…vzdělávání je život a život je vzdělávání…“ a naučila se tak získávat
a rozvíjet vědomosti po celý život (tamtéž, s. 185). Podle Kopeckého (2013, s. 19) bylo snahou
tohoto politického dokumentu transformovat vzdělávací systémy v systémy celoživotního
vzdělávání, kde vzdělávání dospělých, jak uváděl samotný dokument, již není okrajovou
záležitostí, ale má své vlastní místo ve vzdělávacích politikách a rozpočtech (Faure et al., 1972,
s. 205). Jak dále doplňuje Kopecký, důraz byl kladen rovněž na požadavek otevřeného přístupu
ke vzdělání, přičemž vzdělávání mělo do jisté míry kompenzovat nedostatky škol. Stát měl v té
době úkol oblast vzdělávání dospělých podporovat a finančně zajišťovat, ovšem neměl ji přímo
řídit (Kopecký, 2013, s. 19).
Tak jako UNESCO předložilo svůj koncept celoživotního vzdělávání, OCED přišlo
s myšlenkou rekurentního vzdělávání, které rovněž představovalo nový způsob vzdělávání
(OECD, 1973, s. 7). V roce 1973 vydalo OECD dokument Rekurentní vzdělávání: Strategie
celoživotního učení (Recurrent Education: A Strategy for Lifelong Learning) (OECD, 1973).
Jednalo se o ucelenou vzdělávací strategii, která reflektovala rozvržení vzdělávací dráhy po
celý život jedince střídáním fází vzdělávání s jinými, zejména s prací a volným časem (tamtéž,
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s. 24). Tyto fáze by se měly neustále opakovat, a tím tato strategie přijala princip celoživotního
učení (tamtéž). Jak dále vysvětluje Kopecký, OECD se při vymezení svého rekurentního
vzdělávání poněkud úžeji zaměřila na svět práce a okruh vyspělých zemí, v nichž chtěla
upravovat vzdělávací systémy podle potřeb trhu práce. Tím se tak OECD odlišovalo od
UNESCO, které jen slabě reflektovalo oblast ekonomiky a mnohem větší pozornost věnovalo
sociálním, politickým a kulturním souvislostem vzdělávání v globálním záběru (Kopecký,
2013, s. 22). Ovšem v té době se koncept rekurentního vzdělávání netěšil takovému zájmu jako
právě koncept celoživotního vzdělávání UNESCO (tamtéž). Právě UNESCO mělo vůdčí
postavení ve formulování a utváření pojetí celoživotního vzdělávání a vzdělávacích politik na
mezinárodní úrovni od konce druhé světové války až do 90. let 20. století (Šerák, 2016, s. 91).
Ať už se ovšem v té době jednalo o jakoukoliv mezinárodní organizaci – Radu Evropy,
UNESCO či OECD, snahou všech výše zmíněných politický dokumentů bylo upozornit na
změnu pojetí vzdělávání nejen pro jednotlivce, ale i celou společnost (Šerák, 2016,
s. 94). Jak dále vysvětluje Šerák (tamtéž) „Celoživotní vzdělávání začalo být chápáno jako
doprovodný jev celého života a jako účinný nástroj v boji proti sociální exkluzi
a nezaměstnanosti, proti politickým a ekonomickým problémům, především v podobě efektivní
přípravy jedince na život ve společnosti a zlepšení jeho schopnosti adaptace na probíhající
změny.“ Jak dále shrnuje Veteška (2016, s. 94), koncepty celoživotního vzdělávání jednotlivých
mezinárodních organizací, ať už byly nazývány jakkoliv, v této době sledovaly především
sociální a kulturní cíle rozvoje společnosti. Jak ale upozorňuje Kopecký (2013, s. 58), to se
začíná měnit s příchodem hospodářské krize v 70. letech, od té doby se postupně začíná
prosazovat neoliberalismus, který se dynamizuje na počátku 90. let, a tím se tak začíná měnit
i interpretace celoživotního vzdělávání.
V roce 1996 vyšla další studie UNESCO navazující na Faurého zprávu Učení je skryté
bohatství (Leraning: The Treasure Within), známá též jako Delorsova zpráva, která uznala
potřebu přehodnotit a aktualizovat koncept celoživotního vzdělávání (Delors et al., 1996).
Snahou bylo zejména znovu definovat a celkově vymezit pojetí vzdělávání a jeho roli ve 21.
století (Tawil a Cougoureux, 2013, s. 1). Jarvis (2008, s. 69) označil tuto zprávu za
humanisticky laděnou studii, a i když se jí dostalo zasloužené pozornosti, jak dále uvádí Šerák
(2016, s. 98), aktualizované pojetí celoživotního vzdělávání OCED mělo daleko výraznější
dopad.
V roce 1996 publikovalo OECD zprávu Celoživotní učení pro všechny (Lifelong
learning for all). Tento nový pohled na učení se soustředil na individuální a sociální rozvoj
všeho druhu a ve všech podobách formálního, neformálního i informálního prostředí (OECD,
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1996, s. 15). Od úspěšné implementace celoživotního učení si OCED slibovalo vyšší podporu
zaměstnanosti, hospodářského rozvoje, demokracie a sociální soudržnosti (tamtéž, s. 13). Tento
dokument zdůrazňoval nutnost, aby byly politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
schopné čelit výzvám, které přináší současná doba, jako je rozvoj informačních technologií,
globalizace a liberalizace obchodu, stárnutí populace, rostoucí kulturní a etnická rozmanitost
a měnící se povaha práce, kde znalosti a dovednosti budou hrát stále významnější roli (tamtéž,
s. 15). Tyto politiky budou muset podpořit přechod k „učící se společnosti“, ve které budou
všem k dispozici rovné příležitosti k učení (tamtéž). Takto pojímaný koncept celoživotního
učení OECD, reflektující zejména ekonomické cíle zaměřené na oblast pracovního uplatnění,
uspokojení potřeb a požadavků trhu práce a na růst konkurenceschopnosti, se prosadil od
90.letech minulého století až do současnosti na úkor jiných humanističtěji a univerzálněji
laděných konceptů (Šerák, 2016, s. 94), kupříkladu UNESCO.
Jak vysvětluje Veteška (2016, s. 94), v 90. letech minulého století vznikla potřeba
definovat realističtější cíle a uchopitelnější požadavky na rozvoj systému vzdělávání, a to bylo
schopné předložit právě OECD. V té době se rovněž ustálila terminologie konceptu
upřednostňující pojem celoživotní učení na úkor dříve označovaného vzdělávání, termín učení
totiž lépe vystihoval individualitu a odpovědnost každého jednotlivce v procesu učení (Jarvis,
2008, s. 66–67). Obsahy celoživotního učení se začaly zaměřovat především na rozvoj lidských
zdrojů, a to zejména ve spojitosti s ekonomickými cíli a zároveň zde začal být kladen větší
důraz na odborné vzdělávání a přípravu pro uplatnění jednotlivce na trhu práce (Veteška, 2016,
s. 94). Pozornost se tak začíná upírat k nástrojům, které umožňují pružnější přechody mezi prací
a vzděláváním a uznávání výsledků formálního i neformálního vzdělávání (Šerák, 2016, s. 98).
Vzdělávání dospělých přestává být chápáno jako veřejná služba, jejímž poskytovatelem je
sociální stát, ale začíná se stavět do role obchodovatelné komodity (Kopecký, 2013, s. 58).
Vzdělávání je bráno jako nástroj ekonomické politiky, čím se zásadně změnil pohled na jeho
funkce a smysl – od té doby je mu přisuzována role přispěvatele k ekonomickému růstu, rozvoji
konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti (tamtéž).
V 90. letech 20. století začíná výrazněji do debat o myšlence celoživotního učení
vstupovat i EU (Šerák, 2016, s. 98). V roce 2000 došlo k zasedání Evropské rady v Lisabonu,
jejíž ambicí bylo stát se do roku 2010 „…nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní
ekonomikou na světě schopnou udržitelného hospodářského růstu s větším počtem lepších
pracovních míst a větší sociální soudržností.“ (European Council, 2000, nestránkováno)
V témže roce byla rovněž přijata Lisabonská strategie a o rok později v roce 2001 bylo
v návaznosti na ni publikováno Memorandum o celoživotním učení, které stanovovalo základní
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východiska a parametry celoživotního učení z perspektivy EU (MŠMT, 2001a). Za hlavní dva
cíle bylo tehdy označeno aktivní občanství a podpora zaměstnatelnosti (MŠMT, 2001a, s. 4).
Snahou tohoto dokumentu bylo rovněž, aby všechny druhy učení a vzdělávání (formální,
neformální a informální) byly náležitě podporovány a efektivně oceňovány, EU tedy rovněž
považovala za nezbytné rozvíjet systémy pro uznávání předchozího učení (tamtéž, s. 13–14).
Je to právě OECD a EU, které od 90. letech minulého století udávají hlavní směr
vzdělávacích politik v Evropě a ve společnosti je všeobecně více přijímaná ekonomická
interpretace celoživotního učení, jakožto hlavního prostředku k dosažení ekonomického růstu,
rozvoje a zaměstnanosti (Pol a Hloušková, 2008, s. 13).
Tento ryze ekonomický přístup nahlížení na celoživotní učení však mezinárodní
organizace UNESCO neuznává. Její nesouhlas je patrný kupříkladu v dokumentu „Směrem ke
znalostním společnostem“ (Towards Knowledge Societies) z roku 2005, který upozornil na
fakt, že právě problémy na globálním trhu práce měly za následek zdůraznění ekonomických
a profesních konsekvencí celoživotního učení a na aspekt osobního rozvoje se zapomnělo
(UNESCO, 2005, s. 77). Celoživotní učení je však proces, který by měl být v ideálním případě
smysluplný na třech úrovních rozvoje, a to osobního potažmo kulturního, sociálního
a profesního (tamtéž, s. 77–78).
K jednomu z dalších významných politických dokumentů UNECO patří Doporučení
pro učení a vzdělávání dospělých (Recommendation on Adult Learning and Education), přijatý
v roce 2015, kterým se členské země zavázaly podporovat a posilovat učení a vzdělávání
dospělých (UIL, 2016, s. 3). Tento dokument navazuje na předešlý Belémský akční rámec
(Belém Framework for Action), který mimo jiné deklaroval, že učení a vzdělávání dospělých
je rovněž nezbytné pro dosažení spravedlnosti a sociální inkluze, pro zmírnění chudoby a pro
budování spravedlivých, tolerantních, udržitelných a znalostních společností (UIL, 2010, s. 6).
Tento akční rámec z roku 2015 stanovuje principy a cíle učení a vzdělávání dospělých
a určuje konkrétní způsoby, jak mohou země dosáhnout pokroku, přičemž akční kroky jsou
stanoveny v pěti oblastech – politika; veřejná správa; financování; participace, začlenění
a spravedlnost; kvalita, ve kterých má dojít k patřičnému rozvoji, zvyšování či zlepšování (UIL,
2016, s. 3). Zároveň jsou v tomto dokumentu identifikovány tři klíčové oblasti učení
a dovedností – gramotnost a základní dovednosti; kontinuální vzdělávání a odborné dovednosti;
liberální a komunitní vzdělávání a občanské dovednosti (tamtéž). Cílem učení a vzdělávání
dospělých je podle tohoto dokumentu vybavit jednotlivce takovými schopnostmi, které využijí
k realizaci svého výkonu a prosazování svých práv, podporovat osobní i profesní rozvoj, který
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napomáhá k aktivnímu zapojení dospělých do společenského dění a rovněž posiluje
i udržitelný ekonomický růst s vyhlídkou na důstojnou práci pro všechny (tamtéž, s. 8).
Aktuálně spatřuje UNESCO v učení a vzdělávání dospělých důležitý nástroj, který
může pomoci řešit naléhavé ekonomické, sociální a environmentální výzvy (UNESCO, 2021,
nestránkováno). Přesto si však uvědomuje, že i v této době nemá každý dospělý stejný přístup
a prospěch z učení a vzdělávání a stejnou šanci získat slušné zaměstnání a rozvíjet své
schopnosti a dovednosti (UIL, 2019, s. 12). Proto je prioritou UNESCO podporovat silnější
politiky členský států v oblasti vzdělávání dospělých, aby stávající přínosy těch, kdo se účastní
vzdělávání dospělých v porovnání s těmi, kdo se neúčastní, nevedly k posilování
a prohlubování stávajících nervností ve společnosti (tamtéž). Podle vyjádření generálního
ředitele UNESCO Audrey Azoulay je důležité zejména zvýšit národní investice do oblasti učení
a vzdělávání dospělých, snížit náklady na účast ve vzdělávání, rovněž tak zvýšit povědomí
o jeho výhodách a zlepšit sběr dat a monitorování údajů, a to zejména u znevýhodněných skupin
(UIL, 2019, s. 3). Jak upozorňuje Kalenda (2021, s. 111), právě ve své poslední zprávě
o vzdělávání dospělých (UIL, 2019) UNESCO opět zdůrazňuje humanizační potenciál
celoživotního učení a dále zdůrazňuje potřebu systematického snižování sociálních nerovností,
přičemž terčem výzkumu se mají stát příčiny, které vedou k neúčasti ve vzdělávání dospělých
a vzdělanostním nerovnostem u sociálních skupin a v zemích, kde je míra těchto nerovností
nejvyšší.
Současně se také UNESCO soustředí na Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj, kde si
stanovilo celkem sedmnáct cílů udržitelného rozvoje a jedním z nich je i dosažení kvalitního
vzdělávání všech do roku 2030 (UIL, 2019, s. 174). Tento cíl se promítá do programu Akční
rámec pro vzdělávání do roku 2030 (Education 2030 Framework for Action) s podtitulem
„Směrem k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělávání a celoživotnímu učení pro všechny.“
(UNESCO, 2016, s. 7) Zaměření se na účast v učení a vzdělávání dospělých hraje při dosažení
tohoto cíle klíčovou roli (UIL, 2019, s. 3).
Zatímco tak UNESCO podporuje zejména holistický a integrovaný přístup
k celoživotnímu učení, rovněž tak i k politice učení a vzdělávání dospělých a zdůrazňuje
především humanizační a socializační funkce vzdělávání dospělých, OECD je i nadále v těchto
oblastech zaměřena zejména na ekonomické přínosy a svět práce.
OECD si aktuálně stanovila sedm priorit v oblasti vzdělávání dospělých, a to –
zvyšování kvalifikací a rekvalifikace, zvyšování účasti ve vzdělávání dospělých, zajištění
spravedlivého přístupu ke vzdělávání dospělých, flexibilita vzdělávacích akcí a dostupnost
informací o nich, soulad vzdělávání s potřebami dovedností na trhu práce, zvyšování kvality
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vzdělávání dospělých a rovněž i jeho dostatečné financování (OECD, 2021a, nestránkováno).
Tyto jednotlivé priority vzdělávání dospělých OECD pravidelně monitoruje a s jejich pomocí
porovnává připravenost systémů vzdělávání dospělých v jednotlivých zemích. Poskytováním
doporučení a příkladů dobré praxe se OCED snaží zlepšit jejich výkonnost a budovat tak silné
systémy vzdělávání dospělých (tamtéž).
Ovšem v poslední době nastává zlom a současné dokumenty nejen OECD, ale rovněž
EU přestávají zdůrazňovat procesy učení a vzdělávání a stále více začínají klást důraz na
výsledky těchto procesů, tedy na získané znalosti a především dovednosti. Hlavní pozornost se
tak začíná pomalu přesouvat od cest a etap učení a vzdělávání k výsledkům těchto procesů,
především k získaným dovednostem. OECD i EU se začínají čím dál více soustředit na politiku
dovedností, ve které spatřují velký význam.
Podle OECD jsou to právě dovednosti, které se staly novou měnou a klíčovým prvkem
pro schopnost zemí i lidí prosívat ve stále více propojeném a rychle se měnícím světě, který je
charakterizován procesy, jako je globalizace, změna klimatu, technologický pokrok či
demografické změny, které budou nadále přetvářet podobu práce a společnosti (OECD, 2020,
nestránkováno). OECD je toho názoru, že právě tyto procesy by měly být i nadále pro jednotlivé
země impulzem k podpoře konceptu celoživotního učení, který se propisuje do flexibilních
systémů učení a má tak možnost prolamovat nerovnosti v možnostech učení (OECD, 2019b,
s. 30). Takové systémy jsou přístupné všem v jakémkoliv věku a podporují uznávání učení
získané i mimo formální vzdělávací systémy (tamtéž). Země by také měly podniknout patřičné
kroky k rozvoji dovedností potřebných k úspěchu ve světě buducnosti a posílit správu politik
v oblasti dovedností (OECD, 2020, nestránkováno). OECD pomáhá jednotlivým zemím
rozpoznat jejich klíčové dovednosti za pomocí projektů Národní strategie dovedností (National
Skills Strategies) a pomáhá jim budovat účinnější systémy dovedností (OECD, 2021c,
nestránkováno).
Rovněž EU se v současné době čím dál více soustředí na politiku dovedností.
K nejaktuálnějším dokumentům se v této oblasti řadí strategický dokument Evropská agenda
dovedností (European Skills Agenda), vydaný v roce 2020, který stanovuje ambiciózní cíle pro
zvyšování kvalifikací a získávání rekvalifikací, kterých má být dosaženo do roku 2025
(European Commission, 2020, nestránkováno). Mezi hlavní úkoly této agendy patří:
-

posílení udržitelné konkurenceschopnosti, jelikož celoživotní učení a kultivace
dovedností přispívají k dlouhodobému a udržitelnému růstu, produktivitě
a inovacím;
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-

zajištění sociální spravedlnosti, vyžadující rovný přístupu k dalším možnostem
zvyšování kvalifikace komukoliv a kdekoliv;

-

budování odolnosti, aby Evropa měla dostatek kvalifikovaných pracovníků
a zajistila tak občanům účinný přístup k základním službám v dobách případných
krizí, kterou aktuálně s sebou přinesla kupříkladu pandemie COVID-19 (Evropská
komise, 2020, s. 2).

V této souvislosti lze zmínit ještě další významný dokument, a to Doporučení Rady ze
dne 19. prosince 2016 o cestách prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé. Jeho
cílem je, aby zejména dospělým jedincům s nízkou úrovní dovedností byla poskytnuta pomoc,
v závislosti na vnitrostátních okolnostech, získat alespoň základní úroveň čtenářské, numerické
a digitální gramotnosti, anebo širší soubor dovedností, které jim umožní dosáhnout kvalifikace
odpovídající úrovním 3 nebo 4 podle Evropského rámce kvalifikací. Tím tak tito lidé mohou
získat řadu dalších znalostí a dovedností, které jsou v současné době významné pro uplatnění
na trhu práce a aktivní participaci ve společnosti (Rada Evropské unie, 2016, s. 2).
Vzdělávací politika EU pak aktuálně zdůrazňuje potřebu zapojení jednotlivců do
vzdělávání dospělých zejména z ekonomického hlediska – vyšší příjem, vyšší zaměstnanost,
zvyšování pracovních dovedností, dále z osobních důvodů – osobní rozvoj, celková lepší
pohoda a zdraví nebo ze sociálních důvodů – vyšší sociální soudržnosti, podpora aktivního
občanství (European Commission, 2021a, nestránkováno). Rovněž tak EU reflektuje výzvy,
kterým bude do budoucna Evropa čelit. Upozorňuje na rychlý technologický pokrok, který bude
přetvářet podobu světa práce a lidé musí být připraveni na neustálý profesní rozvoj, aby zůstali
na trhu práce stále konkurenceschopní (tamtéž).
Mezi důležité politické dokumenty zaměřující se již na specifická opatření v oblasti
celoživotního učení se řadí též série koncepčních studií Vzdělávání a odborná příprava
(Education and Training). Cílem těchto studií je primárně zdokonalovat systémy vzdělávání
a odborné přípravy jednotlivých členských zemí EU na základě vzájemného učení a výměny
příkladů dobré praxe a na základě poskytování poradenství a podpory (European Commission,
2021b, nestránkováno). Poslední studii s názvem Vzdělávání a odborná příprava 2020 nahradí
nový rámec na další desetileté období do roku 2030, rozhodlo o tom Usnesení Rady
o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s ohledem
na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a další vývoj po jeho dosažení (2021–2030)
(MŠMT, 2021, nestránkováno). Tento dokument definuje pět strategických priorit pro zlepšení
vzdělávacích systémů do roku 2030 a jednou z nich je i „Celoživotní učení a mobilita realitou
pro všechny“ (Rada Evropské unie, 2021, s. 11). Tato strategická priorita definuje mimo jiné
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i témata o vzdělávání dospělých, kterým by v následujících pěti letech měla být věnována
pozornost. Jedná se například o kladení většího důrazu na celoživotní profesní poradenství,
flexibilitu vzdělávacích drah a prostupnost různých forem a úrovní vzdělávání, uznávání
výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, příležitosti k prohlubování dovedností
a změnám kvalifikace v průběhu celého pracovního života, zvýšení účasti dospělých ve
vzdělávání a v neposlední řadě i posílení opatření motivující dospělé ke vzdělávání
a umožňující jim získávat alespoň základní dovednosti (tamtéž, s. 11–13).
Pro sledování pokroku a identifikace výzev byly v tomto strategickém dokumentu
rovněž stanoveny kvantitativní cíle (tamtéž). Jak dále vysvětluje Šerák (2016, s. 100), jedná se
o tzv. evropské referenční ukazatele (European Benchmark), kterých má být dosaženo do roku
2030. Jak se podařilo naplnit ČR některé referenční ukazatele ze Vzdělávání a odborná příprava
2020, bude uvedeno ve třetí kapitole.
Protože se debaty nad konceptem celoživotního učení vedou již několik desítek let,
mohlo by se zdát, že jeho úspěšná implementace do vzdělávacích politik jednotlivých států, je
v současné době již dosaženou realitou. Opak je však pravdou, úspěšné zavádění tohoto
konceptu je pro mnohé země spíše pomalým procesem a postupným zaváděním jednotlivých
složek (Veteška, 2010, s. 9). Rovněž mezinárodní organizace připouštějí, že jen velmi málo
zemí zavedlo účinné politiky celoživotního učení (OECD, 2019c, s. 62). V oblasti vzdělávání
dospělých zůstává nadále společnými tématy zejména potřeba adekvátního financování
a důležitost integrace učení a vzdělávání dospělých do komplexního vzdělávacího systému
(UIL, 2017, s. 8).
Rychlý technický pokrok, digitalizace, robotizace a automatice, demografické změny,
rostoucí kulturní a etnická rozmanitost, či udržitelný rozvoj, všechny tyto procesy podle
mezinárodních organizací představují pro vzdělávací politiky jednotlivých zemí výzvy, kterým
již dnes, ale i do budoucna budou čelit. A právě vzdělávání je vnímáno jako jeden z důležitých
nástrojů, s pomocí kterého, mohou všechny tyto výzvy úspěšně zvládnout. Z toho důvodu apel
mezinárodních organizací na proměny vzdělávacích systémů v systémy celoživotního učení
a posílení oblasti vzdělávání dospělých jednotlivých států stále neutichá, a proto záměrem všech
výše uvedených politických dokumentů jednotlivých mezinárodních organizací je tuto přeměnu
vzdělávacích systémů podpořit. Tento záměr by se posléze měl promítat do národních
politických dokumentů a právních norem jednotlivých zemí. Taktéž se i ČR snaží
implementovat koncept celoživotního učení do vzdělávací politiky a posilovat oblast
vzdělávání dospělých.
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Mezi nejvýznamnější přijaté dokumenty v této oblasti se řadí Národní program rozvoje
vzdělávání v ČR, známý též pod názvem Bílá kniha z roku 2001, který formuloval obecné
záměry, myšlenková východiska a rozvojové programy, jež měly posloužit jako vodítko pro
rozvoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu (MŠMT, 2001b, s. 7). Podle tohoto
dokumentu znamenalo zavedení konceptu celoživotního učení pro všechny hloubkovou
proměnu vzdělávacího systému. Tento dokument označil oblast vzdělávání dospělých za
integrální součást vzdělávací soustavy, rovněž však definoval klíčové problémy, které s sebou
tato oblast nese, a to neexistenci právního rámce, který by vymezoval pravomoci
a odpovědnosti nejdůležitějších aktérů, chybějící systém pobídek a mechanismů účinně
stimulující rozvoj vzdělávání dospělých či problém mechanismů systémového rozvoje
vzdělávání dospělých (tamtéž, s. 79–81).
Další významný dokument, který v ČR představil ucelený koncept celoživotního učení
a který byl schválený vládou v roce 2007, je Strategie celoživotního učení ČR. Cílem této
strategie bylo přenést základní principy celoživotního učení do konkrétních strategických cílů
(MŠMT, 2007, s. 5). Aby se vytyčené návrhy a opatření převedly do praxe, byl posléze přijat
Implementační plán strategie celoživotního učení ČR, tím tak byla předchozí strategie doplněna
o řadu konkrétních prováděcích opatření pro období 2009 až 2015 (MŠMT, 2008).
K nejaktuálnějšímu dokumentu, který definuje hlavní cíle, opatření a priority
vzdělávacího systému a vzdělávací politiky se řadí Strategie vzdělávací politiky ČR do roku
2030+. Ač se tento dokument zmiňuje o důležitosti vzdělávání po celý život a hlásí se tak
k myšlence celoživotního učení, rovněž neopomíjí ani důležitost vzdělávání dospělých
(MŠMT, 2020, s. 38–39), konkrétní nástroje na podporu a rozvoj této oblasti však dále
nedefinuje.
Dá se tedy říct, že v současné době v ČR neexistuje jediný politický dokument, který by
oblast vzdělávání dospělých celkově zastřešoval a detailněji rozpracovával. Politické
dokumenty se v ČR prozatím soustředí jen na dílčí segmenty této oblasti. Kupříkladu Strategie
vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a na něj navazující Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020 řeší tyto dílčí
oblasti vzdělávání dospělých – formální vzdělávání, podpora škol a knihoven jako center
celoživotního učení, uznávání výsledků dalšího vzdělávání v návaznosti na Národní soustavu
kvalifikací, rekvalifikace, občanské vzdělávání, podpora kvality, informovanosti a propagace
dalšího vzdělávání a rovněž rozvoj klíčových dovedností (ČR, 2014; ČR, 2015a, s. 70–71).
Pracovně orientované vzdělávání dospělých a rozvoj dovedností se pak déle objevují
v politických dokumentech Ministerstva práce a sociálních věcí, k těm nejaktuálnějším se
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v současné době řadí Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030 a rovněž rozvoj
digitální gramotnosti v politickém dokumentu Strategie digitální gramotnosti ČR na období
2015 až 2020 (MPSV, 2020; ČR, 2015b).
Je zřejmé, že si vláda ČR, rovněž tak její zákonodárci, uvědomují důležitost
implementace konceptu celoživotního učení do vzdělávacích politik a posílení oblasti
vzdělávání dospělých, o češ se i určitým způsobem snaží, jak je patrné z výčtu výše uvedených
dokumentů. Ovšem vzhledem k doposud neexistujícímu právnímu rámci, rovněž tak absenci
strategického politického dokumentu, který by tuto oblast celkově vymezil, to lze považovat,
jak uvádí Šerák (2016, s. 105), za regresi a marginalizaci celého segmentu vzdělávání dospělých
oproti dříve koncipovaným strategickým dokumentům jako byl právě Národní program rozvoje
vzdělávání v ČR či Strategie celoživotního učení ČR.
1.3 Kritická reflexe přístupů mezinárodních organizací ke vzdělávání

dospělých
Výše zmiňované mezinárodní organizace spatřují ve vzdělávání dospělých význam
zejména v jeho ekonomických a sociálních přínosech, které mají zlepšovat životy nejen
jednotlivců, ale i celé společnosti. Právě u OECD a EU je však zřetelný především
upřednostňovaný ekonomický význam vzdělávání dospělých, který má vést k posílení
ekonomického růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Tento současný převážně
ekonomizující pohled nejen na oblast vzdělávání dospělých, ale i koncept celoživotního učení,
se však stává předmětem kritiky.
Poněkud skepticky hodnotí samotnou myšlenku celoživotního učení Liessmann (2008,
s. 26), který v něm spatřuje významný problém – „Neustálé učení bude nutností, přesně řečeno
nátlakem vynucené, nikdo však přesně neví, co se má učit a proč.“ Taktéž odsuzuje i myšlenku
„…naučení se učení…“, podle něj se společnost utěšuje tím, že není důležité něco vědět, ale
kde lze vědomosti najít. Vědění je v naší společnosti vyčleněné, uložené do skladu, ovšem
vědění znamená umět odpovídat na otázky „…co existuje a proč to existuje. Vědění proto nelze
konzumovat…“ (tamtéž, s. 24–25).
Za průkopníky koncepce celoživotního učení jsou považováni Basil Yeaxlee a Eduard
Lindeman, kteří formulovali její koncepční základnu (Centeno, 2011, s. 136). Ovšem idea
celoživotního učení nebyla tak zcela přijata, dokud se ji nechopily právě mezinárodní
organizace, které stejně tak podporovaly zviditelnění i celé oblasti vzdělávání dospělých
(Jarvis, 2008, s. 64). Toto potvrzuje i Kopecký (2013, s. 10), který však dodává, že se tak stalo
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za poměrně vysokou cenu selektivně utilitárního a ekonomizujícího pojetí vzdělávání
dospělých uplatňované v posledním čtvrtstoletí. Tradiční cíle vzdělávání dospělých, které měly
vést zejména k sociálním a kulturním změnám, jako byla demokratizace společnosti či
emancipace znevýhodněných skupin, jsou aktuálně podřízené jinému cíli, a to ekonomickému
úspěchu v prostředí, jemuž dominuje konkurence (tamtéž).
Právě toto vytrácení se tradičního pojímání vzdělávání dospělých je mnohými autory
spojováno s projevy neoliberalismu a procesy globalizace. Podle Kaščáka a Pupaly se tak stalo
koncem 20. století, kdy vydaný dokument OECD Celoživotní učení pro všechny představoval
zásadní posun v chápání celoživotního učení, které se prioritně od té doby váže na neoliberální
ekonomické imperativy globalizovaného světa a které má zajistit vysoce konkurenceschopnou
pracovní sílu. Na tento dokument počátkem nového tisíciletí shodně navázala i EU, která rovněž
prosazuje do celoživotního učení vize neoliberální ekonomiky a sociálního vývoje (Kaščák
a Pupala, 2010, s. 782–783).
Podle Rizviho a Lingarda toto neoliberální pojetí celoživotního učení mění podobu
vzdělávání, které přestává být veřejnou službou poskytovanou sociálním státem, ale stává se
spíše soukromým zbožím, které může poskytnout jednotlivcům výhodu na úkor ostatních.
Od té doby je tak vzdělávání více zaměřeno na naplnění potřeb trhu než komunit. Vzdělávací
systémy, které nesplňují dané ekonomické cíle, jsou považovány za neúčinné. Celoživotní
učení je tak nezbytné nikoliv pro utváření informované a sebereflexivní společnosti, ale jako
investice, s pomocí které mohu jednotlivci, firmy, ale i celé národy maximalizovat své
ekonomické výhody (Rizvi a Lingard, 2010, s. 85–86).
Vzdělávání se tak začalo zaměřovat na uspokojování objektivních potřeb hospodářství
a v popředí se ocitly kvalifikace (Veteška, 2011, s. 20). Na místo širokého, univerzálně
orientovaného, teoretického vědění jsou upřednostňovány praktické dovednosti, které by si
jednotlivci měli neustále osvojovat podle momentálních požadavků trhu práce (Keller a Tvrdý,
2008, s. 42). Podle Šeráka (2016, s. 102) tak hrozí skutečné nebezpečí, že se pojem vzdělání
zúží „…pouze na oblast kvalifikace a chápáni role vzdělávacích institucí jako pouhého
prostředku na vytváření zásobárny kvalifikované pracovní síly.“
Také Jarvis odsuzuje koncept celoživotního učení kolonizovaný světem práce, podle něj
má být vzdělávání dimenzí všeho lidského života (Jarvis, 2008, s. 69).

Kritizuje jeho

jednostranné zaměření na osvojování si odborných dovedností a učení se přizpůsobovat, podle
něj totiž nemá vzdělávání dospělých vést k přizpůsobování se, ale naučit se být lidskou bytostí,
nelze najít člověka, který by mohl žít a existovat bez učení, proto je podle něj učení samotným
životem (2015, s. 112).
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Milana (2012, s. 114) pak považuje tuto zvýšenou politickou pozornost, věnovanou
rozvoji dovedností a koncepci celoživotního učení jakožto hlavního pomocníka k dosažení
ekonomického růstu, za selhání trhu práce a politik zaměstnanosti, které raději odvrátily
pozornost od vytváření a zajišťování pracovních míst a od ochrany občanů směrem k zajištění
toho, aby občané sami získali tržní dovednosti, a tím tak přispívali ke své větší zaměstnatelnosti
a dovedli se o sebe postarat v konkurenčním prostředí trhu práce. Podle Olssena (2006, s. 223)
se tak přesouvá zodpovědnost ze systému na jednotlivce, kteří jsou přímo zodpovědní za svou
sebeemancipaci a sebetvorbu.
Neoliberální model fungování společnosti tak rovněž přenáší na jedince odpovědnost za
jeho vlastní rozvoj (Šerák, 2016, s. 102). Jedinec je sám zodpovědný za své vzdělávání, které
se pro něj stává ekonomickou investicí přinášející blahobyt v budoucnu. Podle Kellera (2010,
s. 52) je však neúspěšným jedincům vsugerováváno, že za jejich neúspěchem nestojí žádné
nadindividuální mechanismy společenské reprodukce, ale za svoje nezdary si můžou sami,
nepořídili si dostatečné vzdělání v době, která vyžaduje vzdělávání celoživotní. Podle
Kopeckého (2013, s. 107) však tímto přístupem dochází k legitimizaci nerovností ve
společnosti, protože méně úspěšní jsou označováni za ty, kteří se málo učili a snažili a činili
nesprávná rozhodnutí. Podle Kellera (2010, s. 49) pak dokonce samo vzdělávání přispívá
k prohlubování nerovností ve společnosti, které vykazuje vysoce konkurenční a selektivní
charakter a primárně zvýhodňuje bohatší a vzdělanější vrstvy společnosti. Ač má tedy
v ideálním případě vzdělávání v dospělosti dopomoci vyrovnávat nerovnosti vznikající
v průběhu klasické školní docházky (Keller a Tvrdý, 2008, s. 67), zdá se, že právě neoliberální
přístup ke vzdělávání dospělých spíše nerovnosti ve společnosti dále prohlubuje (Sandlin, 2005,
s. 27).
Ač tedy mezinárodní organizace spatřují v oblasti vzdělávání i sociální efekty v podobě
větší míry sociální koheze a spravedlnosti, posilování aktivního občanství a demokracie či
posilování dobrého psychického a zdravotního stavu populace, je však zřejmé, že ty jsou plně
podřízené cílům ekonomickým. Jak konstatuje Sycha (2012, s. 127), není možné předpokládat,
že vzdělávání pro konkurenceschopnost, a potažmo k soupeření na trhu práce, povede k větší
sociální soudržnosti a solidaritě, stejně tak ke snižování sociálních rozdílů jednotlivých
sociálních skupin ve společnosti.
Z výše uvedené kritické reflexe, kterou lze vztáhnout především k přístupu vzdělávání
dospělých z perspektivy OECD a konsekventně i EU, vyplývá, že právě zúžení konceptu
celoživotního učení, ale i celé oblasti vzdělávání dospělých, na neoliberální pojetí a preference
ekonomických přínosů na úkor dříve podporovaných humanistických a ostatních
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společenských cílů, může vlastně samo o sobě zabránit širšímu rozvoji celoživotního učení ve
společnosti. Právě tyto ekonomizující tendence vnášejí i do oblasti vzdělávání kompetici
a vzájemnou konkurenci mezi vzdělávajícími se jedinci, jejichž primárním cílem, kterého by
mělo být dosaženo s pomocí účasti ve vzdělávání dospělých, je zlepšit si svou pozici na trhu
práce. Tedy zlepšit si pozici na úkor těch, co se naopak nevzdělávají a neovládají dostatečně
potřebné dovednosti. Pokud je ovšem vzdělávání primárně ekonomický statek a je trhem práce
nějak oceňováno, pak lze jen těžko předpokládat, že všichni členové společnosti k němu budou
mít stejný přístup a budou těžit z jeho přínosů.
Výše uvedené politické dokumenty jednotlivých mezinárodních organizací tak
prezentují spíše ideální stav, ke kterému by měly jednotlivé státy postupně dospět. Ovšem
vzdělávání pro trh práce a na druhé straně vzdělávání pro sociální soudržnost, spravedlnost
a rovnost spíše vyznívají jako protichůdné cíle, které není v silách jednotlivých zemích dostát.
Tyto rozpory budou dále z hlediska nerovného přístupu ke vzdělávání rozebrány v rámci
dalších kapitol práce.
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2 Provázanost sociálních nerovností s nerovnostmi ve vzdělávání
Se sociálními nerovnostmi se společnost začala potýkat v době, kdy se s rozvojem
zemědělství začalo akumulovat i bohatství (Giddens, 2013, s. 399). Dokud se však dařilo
existující nerovnosti ve společnosti přijatelně ospravedlnit, nebyly považovány za sociální
problém (Linhart, Vodáková a Petrusek, 1996, s. 684). To bylo typické pro tradiční společnosti,
kde byly práva a povinnosti jednotlivých členů společnosti nerovně rozděleny podle pohlaví,
příslušnosti ke kastě nebo privilegií daného stavu apod. (tamtéž). Legitimita nerovností
v moderní společnosti ovšem přestává být tak jednoznačná a lidé se naopak snaží s nimi
bojovat. Jak ale uvádí Keller, nastolení rovnosti v moderní společnosti by předpokládalo, že by
se každému členu společnosti dostalo stejného podílu statků a služeb, tohoto cíle však není
možné dosáhnout. Každá společnost musí tento problém sociálních nerovností řešit, nemůže ho
však nikdy žádným řešením odstranit (Keller, 2012, s. 31). Vzdělávání by mohlo pomoci
přispívat ke snižování sociálních nerovností ve společnosti, ovšem jen za jistých podmínek.
Tato kapitola si klade za cíl objasnit vztah provázanosti sociálních nerovností
s nerovnostmi ve vzdělávání. Nejprve bude pozornost zaměřena na charakteristiku sociálních
nerovností ve společnosti, posléze se bude výklad soustředit na objasnění vztahu vzdělání
a sociálních nerovností a na závěr bude charakterizována role nejvyššího dosaženého vzdělání,
vykonávaného zaměstnání a státu v nerovném přístupu ke vzdělávání dospělých, které hrají
významnou roli z hlediska nerovné distribuce přístupu ke vzdělávání dospělých.

2.1 Sociální nerovnosti ve společnosti
Sociální nerovnosti jsou v podstatě jakýmsi principem uspořádání společnosti, kde
jednotlivci a skupiny nemají rovný přístup k požitkům na základě svého postavení v dané
společnosti (Giddens, 2013, s. 398). Pro postavení jednotlivce ve společnosti se v sociologii
užívá pojem sociální status. Již ve třicátých letech minulého století definoval tento pojem
Linton, podle něhož je sociální status abstraktem pozice, kterou jedinec ve společnosti zaujímá.
Ta je spjatá se souborem práv a povinností a každý zaujímá hned několik pozic ve společnosti.
Celkový status jedince se pak odvíjí od kombinace všech statusů, které ve společnosti zastává.
Se statusem je rovněž neodmyslitelně spjata role, která je podle Lintona dynamickým aspektem
statusu, díky níž dochází k uplatňování práv a povinností. Neexistuje žádná role bez statusu
a naopak (Linton, 1936, s. 113–114).
Linton rovněž definoval roli jako způsob očekávaného jednání, za což byl posléze
kritizován. Jak vysvětluje Keller, ve skutečnosti je průběh lidského chování daleko složitější,
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protože nositel role subjektivně interpretuje takovéto očekávání a rovněž ho konfrontuje se
svými vlastními potřebami a schopnostmi. Jedná se tedy o osobní pojetí role, tím se tak faktický
výkon od očekávaného může ve skutečnosti lišit (Keller, 2012, s. 73). Hovořil-li počátkem
třicátých let minulého století Mead o člověku jako o živočichu schopném přejímat role,
počátkem šedesátých let hovoří Turner již o člověku jako živočichu vytvářejícím role (tamtéž).
Linton také rozlišoval připsaný (askriptivní) status, který je jedinci přiřazen od narození,
a tak ho nelze vlastním úsilím nikterak ovlivnit. Tvoří ho takové sociální kategorie jako je
pohlaví, věk, rasa či příbuzenství. Naopak získaný status lze dosáhnout na základě
individuálního úsilí a vyznačuje se těmito atributy – vzdělání, zaměstnání, podíl na moci apod.
(Linton, 1936, s. 115).
Podle Petruska se sociální status v současné době vyznačuje převážně těmito sociálními
kategoriemi – hmotné statky (příjem, majetek), vzdělání, moc, prestiž a životní styl. Všechny
tyto znaky sociálního statusu jsou podle něj v moderní společnosti spojené s výkonem povolání,
což znamená, že pokud známe profesi jedince, lze si od toho odvodit rovněž jeho příjem,
vzdělání, prestiž či životní styl (Petrusek, 2009, s. 109).
Jelikož se sociální status neodvozuje pouze od jedné sociální kategorie, ale je tvořen
hned několika atributy, je nutné také zkoumat, zda je status ve všech takovýchto kategoriích
konzistentní neboli vykrystalizovaný. Tento pojem proslavil v 50. letech minulého století
Lenski. Ten definoval status z hlediska relevantních pozic ve čtyřech vertikálních hierarchiích
neboli sociálních žebříčcích – příjem, povolání, vzdělání a etnický původ. Inkonzistentní status
je podle něj takový, kde vysoké postavení v některých hierarchiích je kombinováno s nízkým
postavením v jiných hierarchiích (Lenski, 1954, s. 405–406).
Podle tohoto přístupu jednak jedinec zaujímá pozici ve společnosti ve vertikální
hierarchii, kde každý zaujímá nižší nebo vyšší místo a pak je tu dále ještě nevertikální dimenze,
která určuje, v jakém souladu je jeho postavení napříč všemi hierarchiemi (Matějů a Kreidl,
1999, s. 270). Pokud stojí člověk stejně vysoko ve všech sociálních žebříčcích (hierarchiích),
pak je jeho status konzistentní, pokud se však na některých umísťuje hůř a na jiných lépe, jedná
se o inkonzistenci statusu (tamtéž).
Souhrn statusů a s nimi spojených rolí jedinců posléze vytváří sociální strukturu
(Šanderová, 2000, s. 13), která je podstatnou stránkou každé fungující společnosti (Machonin,
1996, s. 20). Podle Machonina si sociální strukturu lze trochu zjednodušeně představit jako
vztahy mezi jednotlivci, mezi skupinami lidí a mezi institucemi a společností jako celkem, které
ji zastupují. Vztahy, které vytvářejí strukturu společnosti, jsou relativně stálé a charakterizují
danou společnost v určitém historickém období (Machonin, 1996, s. 20).
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Skutečnost, že každý jedinec zaujímá jiné postavení ve společenské struktuře spojené
s odlišnými právy a povinnostmi zapříčiňuje, že si lidé ve společnosti nejsou rovni. Společenská
nerovnost je tedy způsobována „…různými socioekonomickými a sociokulturními
charakteristikami lidí, jako je majetek, příjem, profesionální postavení či příslušnost k určité
etnické skupině aj….“ (Průcha, 2003, s. 288). Na tomto základě jsou podle Šanderové (2000,
s. 24) v zásadě rozlišovány dva základní typy nerovností:
-

Sociálně ekonomické nerovnosti, jež vyplývají ze sociální diferenciace lidí
a v moderních společnostech jsou spojované především s povoláním, které jedinci
vykonávají či se zdrojem příjmu, který může plynout kupříkladu i z dědictví.

-

Sociálně kulturní nerovnosti, které plynou ze symbolického hodnocení části
společnosti jako nerovnoprávného, kupříkladu genderové, etnické či generační
nerovnosti, které jsou ukotveny v hodnotovém systému společnosti.

Existující nerovnosti mezi jednotlivci a skupinami lze popsat rovněž pomocí konceptu
sociální stratifikace (Giddens, 2013, s. 398). Ten lze jednoduše přeložit jako společenské
rozvrstvení (Šanderová, 2000, s. 9). To znamená, že společnost je tvořena několika
společenskými vrstvami, které se od sebe liší podílem na statcích materiální i nemateriální
povahy, „…jež jsou ve společnosti ceněny a považovány za nedostatkové.“ (Keller, 2012,
s. 192) Podle Giddense (2013, s. 398) se termín sociální stratifikace dá nejsnáze definovat jako
„…strukturovaný systém nerovností panujících mezi konkrétními skupinami osob.“ On sám
podle historického hlediska rozlišuje čtyři základní systémy stratifikace a to otroctví, kasty,
stavy a třídy (tamtéž, s. 399). Zatímco první tři zmiňované systémy stratifikace jsou typické
zejména pro tradiční společnosti, i když se v jisté podobě a určitých zemích vyskytují i dnes,
třídy jsou produktem moderní společnosti a mají svá charakteristická specifika, kterým se
v mnohém od otroctví, kast a stavů liší:
-

třídy nejsou vymezeny ani náboženskými ani zákonnými ustanoveními, taktéž
hranice nejsou pevně stanoveny;

-

příslušnost k určité třídě není pevně dána narozením, spíše je do jisté míry získaným
atributem jedince, v daleko větší míře se zde vyskytuje sociální mobilita;

-

jednotlivé třídy jsou děleny zejména podle ekonomického hlediska, tedy podle
nerovného přístupu jednolitých skupin obyvatel k hmotným zdrojům, v jiných
typech společností hrály důležitější roli spíše neekonomické faktory;

-

třídní systém funguje na základě masových neosobních vztahů, jednou
ze základních forem třídních rozdílů je nerovnost platů a pracovních podmínek,
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u ostatních stratifikačních systémů je nerovnost dána především prostřednictvím
osobních vztahů (tamtéž, s. 402).
Giddens tedy charakterizoval třídu jako seskupení osob, které disponují společnými
ekonomickými zdroji, které do značené míry ovlivňují, jaký životní styl mohou příslušníci dané
třídy vést. Základem třídních rozdílů je vlastnictví majetku a povolání (tamtéž).
Soudobá moderní společnost je obecně rozdělována do čtyř tříd:
-

vyšší třída – jedná se o horní 1% populace disponujících bohatstvím i mocí, někteří
ke svému majetku přišli narozením, jiní se zámožnými jedinci stali svým vlastním
přičiněním, k této vrstvě se dále řadí hudební i filmové hvězdy, sportovci či
představitelé nové elity, kteří vydělali milionové sumy v oblasti rozvoje a využití
nových technologií;

-

střední třída – zahrnuje široké spektrum osob vykonávající nejrůznější povolání,
od zaměstnanců v sektoru služeb (právo, finance, účetnictví, technika a informační
systémy), přes pedagogy až po zdravotní personál, tato třída tvoří nadpoloviční část
obyvatelstva, alespoň ve většině industrializovaných zemí, díky své technické
kvalifikaci či dosaženému vzdělání zaujímají pozice, které jim umožňují větší
hmotné i kulturní výhody, než jaké využívají manuálně pracující;

-

dělnická třída – tvořena manuálními pracovníky, jejich počet postupně klesá, mění
se rovněž životní podmínky i jejich životní styl, naprostá většina z nich již aktuálně
nežije v chudobě, aspoň co se rozvinutých zemí týče;

-

nejnižší sociální třída – označovaná také jako třída chudoby, jejíž životní úroveň
je výrazně nižší než životní úroveň naprosté většiny obyvatelstva, jedná se o osoby
určitým způsobem znevýhodněné, ve většině případů jde o osoby dlouhodobě
nezaměstnané nebo často střídající zaměstnání, lidi bez domova či utiskované
národnostní menšiny (Giddens, 2013, s. 414–419).

Lze tedy shrnout podle Petruska, že moderní společnost je složená z individuí, myšleno
jednotlivců, kteří jsou nositeli různých sociálních statusů. Ti jedinci, kteří mají podobné sociální
statusy se posléze, aniž by o tom věděli, seskupují do jednotlivých tříd a souhrn všech těchto
tříd tvoří sociální stratifikaci společnosti (Petrusek, 2009, s. 113).
Katrňák dále uvádí, že pokud dochází ke kontinuitě těchto postavení v čase a sociální
třídy přetrvávají z jedné generace na druhou, znamená to, že se společnost reprodukuje, což
rovněž vypovídá o trvalosti sociálních nerovností a stabilitě sociálních rozdílů. Z dobrého
postavení plyne zase dobré postavení a z horšího postavení zase horší. Obsahem sociální
reprodukce není změna, ale sociální řád (Katrňák, 2004, s. 17, 19).
29

Lidé ale nemusejí v jednotlivých třídách zůstávat po celý život, mohou svůj sociální
status měnit a dosahovat sociálního vzestupu, rovněž však pádu (Petrusek, 2009, s. 113).
Možnost pohybu členů společnosti se označuje termínem sociální mobilita. Jako první
definoval sociální mobilitu Sorokin (1927, s. 133), který ji označil za „…přechod jednotlivce
nebo sociálního objektu nebo hodnoty – všeho, co bylo vytvořeno nebo upraveno lidskou
činností – z jedné sociální pozice do druhé.“ Mobilitu dále dělil na horizontální – přechod
z jedné skupiny do druhé nacházející se na stejné úrovni a vertikální – přechod z jedné sociální
vrstvy do druhé (tamtéž). Rovněž se hovoří o mobilitě intragenerační, která sleduje, jak se mění
sociální status jedince v rámci jedné generace a mobilitě intergenerační, která ukazuje, do jaké
míry následují děti své rodiče nebo prarodiče kupříkladu ve vzdělávací dráze nebo výběru
povolání (Giddens, 2013, s. 427), tedy jinými slovy studuje přenos sociálního statusu jedince
z generace na generaci (Joye a Falcon, 2014, s. 6124).
Míra vertikální mobility pak může posléze odhalit otevřenost dané společnosti
(Giddens, 2013, s. 427). Pokud je sociální mobilita ve společnosti možná, pak podle Katrňáka
hovoříme o společnosti otevřené, plastické a propustné. Třídní pozice se získávají na základě
vlastního výkonu, úsilí a osobních zásluh. Pokud však sociální mobilita ve společnosti není
možná, znamená to, že nedochází k cirkulaci členů ve společnosti a postavení lidí se během
jejich života nemění a děti žijí a umírají v třídním postavení svých rodičů. Třídní pozice jsou
v tomto případě přidělovány na základě připsaných vlastností, jako je rodinný původ nebo
zděděný majetek, nebo na základě nepotismu, známostí a osobních přátelství. Taková třídní
struktura společnosti je definována jako uzavřená, rigidní a nepropustná (Katrňák, 2005,
s. 110).
Jak dále uvádí Katrňák, v průběhu druhé poloviny dvacátého století začínají zaznívat
názory, že sociální třídy jsou již překonané a objevují se diskuse o beztřídní společnosti. Začíná
se tedy spekulovat o tom, zda jsou soudobé sociální nerovnosti stále závislé na třídním dělením,
nebo tomu již tak není. Neboli, co je zdrojem těchto nerovností a jaká je jejich povaha. „Jsou
socioekonomické nerovnosti odrazem třídních pozic nebo jsou důsledkem individuálních sklonů
a zálib bez vztahu k třídní pozici člověka?“ (Katrňák, 2005, s. 79–80) V důsledku těchto
nevyřešitelných debat se autoři jednotlivých teorií o sociální stratifikaci rozdělili na dva tábory,
na ty, co stále věří v existenci sociálních tříd a na ty, co považují společnost již za beztřídní,
takový přístup k sociální stratifikaci je označován jako hierarchický (graduální).
Hierarchický (graduální) přístup je typický zejména pro americkou sociologii a v USA
také nachází své kořeny (Šanderová, 2000, s. 82). Autoři (Parsons, 1951; Blau a Duncan, 1967;
Waters, 1994) hlásící se k tomuto přístupu k sociální stratifikaci vychází z úvah strukturálního
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funkcionalismu a dochází k relativně optimistickým závěrům, co se společenského rozvrstvení,
a tedy i fungování sociálních nerovností týče. Podle nich se ve vyspělých kapitalistických
společnostech postupně prosazují meritokratické principy, kde jedinci dosahují úspěchu
a lepšího společenského postavení na základě své píle, vůle či důvtipu, protože žijí ve
společnosti, která je sociálně otevřená a hranice mezi jednotlivými vrstvami jsou propustné
(Šanderová, 2000, s. 82). Tento stratifikační systém je prezentován jako hierarchické
uspořádání individuí zaujímajících určitý status (tamtéž). Podle Pakulskiho a Waterse (1996,
s. 668) je přeměna třídně založené stratifikace ve statusově založenou stratifikaci zapříčiněna
mizením základů třídních diferenciací ve druhé polovině 20. století. Již se nejedná
o diferenciaci založenou na příslušnosti k sociálním vrstvám a skupinám, ale o diferenciaci
individuální (Mareš, 1999, s. 16). Neznamená to však, že by mizely rovněž sociální nerovnosti,
jak uvádí dále Katrňák (2005, s. 103), západní společnosti nejsou rovnostářské, jen podoba
těchto nerovností není konceptualizována v třídním jazyce, ale jazyce statusů. Výstižně to
popisuje Mareš (1999, s. 26), který říká, že nerovnost se individualizovala, je tedy způsobována
jednotlivci, kteří mají zcela ve svých rukou vývoj svého společenského postavení.
Naopak příznivci třídního přístupu (Goldthorpe, 1987; Wright, 1985) považují
hierarchický přístup k sociální stratifikaci za ideologii, která cíleně legitimizuje existující
sociální nerovnosti a opomíjí takové stratifikační faktory, jako je rasa, sociální původ nebo
pohlaví (Šanderová, 2000, s. 79–80). Tvrdí, že mezi třídami nezanedbatelné rozdíly stále
existují a současné vyspělé společnosti západního typu nejsou společnostmi otevřenými
a meritokratickými, takže je zde stále značný prostor pro politické zásahy, které by mohly
zajišťovat větší rovnosti příležitostí (tamtéž, s. 93). Podle zastánců třídních přístupů jsou to
právě třídní pozice, které způsobují ekonomické a sociální nerovnosti ve společnosti, a proto je
nutné o sociálních třídách hovořit i nadále (Katrňák, 2004, s. 99).

2.2 Vzdělání jako zdroj sociálních nerovností
Sociální nerovnosti se promítají i do oblasti vzdělávání. V takovém případě jsou
označovány za nerovnosti ve vzdělávacích příležitostech (Průcha, 2003, s. 287). To znamená,
že každý jedinec ve společnosti má různé příležitosti či různé šance se vzdělávat, a to se pak
odráží i na jeho úrovni dosaženého vzdělání. Vzdělání je však jedním z důležitých faktorů, který
posléze vymezuje pozici člověka na trhu práce (Katrňák, 2004, s. 19), a tak se významně podílí
na utváření jeho sociálního statusu a má rovněž vliv na jeho zařazení do určité sociální vrstvy.
Podle Průchy (2003, s. 288) je tak vzdělání jedním ze zdrojů společenské nerovnosti.
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Tak jako se od 60. let minulého století vedly protichůdné debaty o tom, jak je společnost
aktuálně stratifikována a jaké jsou zdroje sociálních nerovností, jak bylo již nastíněno
v subkapitole výše, se v souvislosti s tím vedly i debaty o nerovnosti ve vzdělávacích
příležitostech. Jak dále vysvětluje Průcha, sociologové a další odborníci se neshodují
v názorech, na čem skutečně závisí, jakou úroveň vzdělání jedinec získá a jak se to pak odráží
v podobě sociálních nerovností ve společnosti. Různí se tedy objasňování vztahu vzdělání
a sociálních nerovností. Jedna část autorů předpokládá, že existence sociálních nerovností ve
společnosti je do značné míry ovlivněna tím, jakým způsobem se sám jednotlivec přičiní
o budování svého statusu (Průchy, 2003, s. 289). Z toho také vyplývá, že je pouze na jednotlivci,
o jakou úroveň vzdělání se sám přičiní. To by však předpokládalo, že všichni ve společnosti
mají stejné příležitosti se vzdělávat. Tento přístup si lze blíže vysvětlit na teorii sociálně
psychologického modelu.
Za autory první formulace sociálně psychologického modelu jsou považováni Sewell,
Haller a Portes (1969). Ti však již navazovali na předchozí Blau-Duncanův základní model
stratifikačního procesu (1967). Blau a Duncan jsou autoři teze, že s postupem modernizace
bude vliv sociálního původu slábnout na dosažený stupeň vzdělání a dojde k selekci společnosti
na meritokratické bázi (Švarcová a Gabrhel, 2012, s. 4). Důraz kladou zejména na kognitivní
schopnosti jako dispozice životních úspěchů, například inteligenci (tamtéž).
Podle Sewella, Hallera a Portese je sociálně psychologický model založen
na předpokladu, že na jedné straně stojí stratifikační a intelektuální vstupy, jako je sociální
původ a mentální schopnosti a na druhé straně stojí stratifikační výstupy, tedy dosažené
vzdělání a zaměstnanecký status. Mezi tyto vstupy a výstupy je vložena sada proměnných
vyjadřujících sociálně psychologické a behaviorální mechanismy, zejména nejbližší sociální
okolí a vlastní hodnocení schopností, které tak může ovlivnit úroveň vzdělanostních
a profesních aspirací (Sewell, Haller a Portes, 1969, s. 83–84). Matějů (2005, s. 18) jednoduše
shrnuje, že „…tento model postavil mezi sociální původ na jedné straně a dosažené vzdělání
a zaměstnanecký status na straně druhé řadu zprostředkujících sociálně psychologických
a behaviorálních faktorů (očekávání, aspirace, výkon), které nakonec přímý vliv sociálního
původu plně absorbují.“ Ovšem Švarcová a Gabrhel (2012, s. 4–5) upozorňují, že poslední
podoba sociálně psychologického modelu, tzv. Wisconsinský model, již rovněž zdůrazňuje
větší vliv sociálního původu na dosažený stupeň vzdělání.
Tato teorie sociálně psychologického modelu je založena na meritokratickém principu
sociální selekce, tedy představy o společnosti, která je založena na úsilí a výkonu jednotlivců
(Průcha, 2003, s. 289). Podle meritokratické normy si jedinec zaslouží takový status, který
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odpovídá jeho inteligenci a vynakládanému úsilí (Young, 1958, s. 74). To rovněž znamená, že
úroveň vzdělání, jakou jedinec dosáhne, záleží zejména na jeho samotném přičinění a úsilí,
za podpory svého sociálního okolí, ovšem nezávisle na svém sociálním původu. Jak uvádí
Průcha, v takovém případě však teorie o nerovnostech ve vzdělávání ztrácí své opodstatnění,
pokud je zcela na jednotlivci, jakou úroveň vzdělání dosáhne a jakým způsobem. Sám jedinec
si rovněž zodpovídá za důsledky, které vyplývají z dosažení nižší úrovně vzdělání, kterými
můžou být menší možnost výběru pracovního uplatnění či nižší příjem (Průcha, 2003, s. 289).
Tento přístup rovněž předpokládá, že je zde prostor pro vzestupnou vzdělanostní
mobilitu, což znamená, že děti mohou dosahovat lepšího vzdělání než jejich rodiče (Průcha,
2015b, s. 239). Rovněž se má za to, že vzdělanostní systémy jsou demokratické a otevřené
a jedincům je zde umožněno získávat takové vzdělání, které odpovídá jejich inteligenci, nadání
a píli. To konsekventně znamená, že pokud jedinec dosáhne vysoké úrovně vzdělání
v počátečním studiu, může si najít kvalifikovanější zaměstnání, které mu odpovídá i vyšší plat,
a tím se tak může posunout do vyšších pater pomyslného sociálního žebříčku, než tomu bylo
třeba u jeho rodičů (Katrňák, 2004, s. 19). Sociální nerovnosti jsou v tomto případě
prezentovány jako výsledek odlišných schopností a podaného výkonu individuí a jako takové
je lze považovat za spravedlivé (Simonová, 2011, s. 17). Autoři této teorie jsou rovněž příznivci
hierarchického (graduálního) přístupu k sociální stratifikaci.
Proti smýšlení autorů sociálně psychologického modelu stojí opačné teorie, které se
naopak zakládají na tezi, že lidé nemají stejné příležitosti se vzdělávat, což je zapříčiněno
odlišným sociokulturním zázemím jejich rodiny, ve které vyrůstají (Průcha, 2003, s. 289).
Druhá část autorů tedy zastává názor, že existence sociálních nerovností mezi jednotlivými
vrstvami společnosti se v čase nemění a jsou reprodukovány z generace na generaci, přičemž
vzdělání je nedílnou součástí systému sociální reprodukce. Autorů, kteří se zabývají teoriemi
reprodukce společnosti je mnoho a každý zdůrazňuje trochu jiný aspekt, na jehož základě
k reprodukci dochází, lze je však členit na dvě základní kategorie, a to kulturní a sociální
(Katrňák, 2004, s. 35). Představitelé kulturní teorie reprodukce se soustředí na charakteristiku
kulturních odlišností prostředí, ze kterých děti pocházejí a přicházejí do škol a poukazují na
prostupnost těchto odlišností na školní výkon (tamtéž). K těm se například řadí Bernstein
(2003) a jeho úvahy o jazykové socializaci nebo MacLeod (2009) a vzdělanostní aspirace.
Naopak k představitelům sociální teorie reprodukce, které zdůrazňují školu jako nástroj státu
k udržení třídní struktury společnosti lze zařadit Althussera (1971) a jeho ideologii státu nebo
Kohna (1977) a jeho úvahy o přenosech hodnot a profese z generace na generaci. Někde
uprostřed je mezi těmito dvěma přístupy Bourdieu, který přisuzuje významnou roli prostředí
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rodiny i školy (Katrňák, 2004, s. 35). Právě na jeho teorii kulturního kapitálu bude objasněn
vztah mezi vzděláním a sociálními nerovnostmi.
Bourdieu (1986, s. 243) ve své vědecké práci z počátku rozlišoval tři formy kapitálu:
-

ekonomický – souhrn materiálních zdrojů, zejména peníze a majetek, které má
jedinec k dispozici;

-

kulturní – existující ve třech formách:
o vtělený – tělesné a intelektuální dispozice dosažené procesem socializace;
o objektivizovaný – kulturní statky jako jsou knihy, obrazy, slovníky apod.;
o institucionalizovaný – dosažené vzdělávací kvalifikace jako diplomy apod.,
které jedince sociálně vyvyšují nad ostatními;

-

sociální – tvořený sociálními kontakty.

Později ve své práci přidal Bourdieu (1998, s. 81) ještě kapitál symbolický, který
charakterizoval jako kterýkoliv druh kapitálu, jehož vlastnosti lidé ve společnosti na základě
svého společenského přesvědčení uznávají a oceňují. Společenská nerovnost je zde vyjádřena
disproporcemi různých forem kapitálu mezi lidmi ve společnosti. Podle celkového množství
kapitálu, kterým jedinci disponují, se posléze společnost dělí na třídy dominantní a podřízené
(Bourdieu, 1984, s. 14).
Teorii kulturního kapitálu Bourdieu formuloval rovněž ve spolupráci s Passeronem
(1990). Jak uvádí Katrňák, tato teorie pojednává o vzájemném vztahu mezi kulturními
aktivitami rodiny a úspěšností dětí ve škole. Děti, které pocházejí z vyšší společenské vrstvy,
disponují obvykle s mnohem vyšší úrovní kulturního kapitálu zděděným po svých rodičích.
Oproti dětem z nižší společenské vrstvy mají mnohem lepší lingvistické schopnosti a kulturní
znalosti získané výchovou v jejich kulturním prostředí, které se pak stávají předpokladem jejich
úspěchu ve škole. Tyto nerovnosti mezi dětmi vyšších a nižších společenských vrstev se škola
nesnaží vyrovnávat, ale ještě je spíše umocňuje (Katrňák, 2004, s. 41–43). Bourdieu tedy podle
interpretace Prokopa zastával názor, „…že primární funkcí školy není demokratizace
společnosti, která umožňuje větší sociální mobilitu, což je dosud nepřekonaným školním mýtem.
Škola má podle něj naopak silnou funkci – legitimizovat, a tím do jisté míry neustále
reprodukovat nerovnosti v přístupu ke kultuře a ke vzdělávání tím, že stanovuje určitá hodnotící
kritéria, která dávají jedněm větší a druhým menší šance na ní participovat.“ (Prokop, 2003,
s. 99) Škola a pedagogické působení tak není považováno za nástroj, který by pomáhal sociální
nerovnosti ve společnosti snižovat, ale naopak přispívá k její další reprodukci (tamtéž, s. 100).
Děti z vyšších sociálních vrstev škola oceňuje a umožňuje jim dosáhnout stejné nebo
vyšší pozice než jejich rodiče, naopak děti z nižších sociálních vrstev nepodporuje a ty pak
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končí ve stejném sociálním postavení jako jejich rodiče (Katrňák, 2004, s. 23–24). Tento jev
bývá spojován s Efektem svatého Matouše – „Tomu totiž, kdo má, bude dáno a bude mít
hojnost. Ale tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má.“ (Merton, 1970, s. 125) To však
neznamená, že by děti z nižších vrstev neměly takové nadání jako děti z vyšších vrstev, jen je
škola na základě jejich společenského postavení předem odsoudí jako děti bez talentu, nadání
či schopností (Katrňák, 2004, s. 24).
Z této teorie vyplývá, že je to právě sociální původ, který předurčuje vzdělávací dráhu
jedince (Bourdieu a Passeron, 1990, s. 80). Bourdieu tak svou teorií vyvrací tvrzení, že jedinci
získávají své vzdělaní a dosahují pracovního místa na základě své vlastní iniciativy
a produktivity, jak je tomu v teorii sociálně psychologického modelu, ale významnou roli zde
sehrává kombinace kulturního, ekonomického a sociálního kapitálu, tedy souhra vzdělání,
materiálních zdrojů a sociálních kontaktů, které ovlivňují sociální status jedince (Anýžová,
2019, s. 74)
V takovém případě lze hovořit spíše o mezigenerační vzdělanostní reprodukci, kde
jedinci získávají takové vzdělání jako jejich rodiče (Veselý a Matějů, 2010, s. 40). Takovéto
pojetí rovněž poukazuje na uzavřenost vzdělávacích systémů a jejich vysokou stratifikaci
(tamtéž, s. 50). Podle Katrňáka (2004, s. 21) jsou tak vzdělanostní rozdíly zejména rozdíly
sociální, škola má totiž moc udělovat tituly, které odlišují jejich vlastníky po celý život od těch,
kteří je nezískali. Společnost se tedy reprodukuje z jedné generace na druhou a spolu s tím se
reprodukují i sociální nerovnosti. Autoři této teorie jsou naopak příznivci třídního přístupu
k sociální stratifikaci.
Oba výše představené přístupy k problematice vzájemné závislosti mezi vzděláním
a sociálními nerovnostmi lze zhodnotit jako antagonistické, zdůrazňující odlišný aspekt
v dosahování určité úrovně vzdělání. Vzdělávací systémy jednotlivých zemí se však spíše
nachází na pomezí těchto dvou přístupů a snaží se s různou mírou úspěšnosti o eliminaci
sociálních rozdílů ve vzdělávání, aby bylo možné plný potenciál jedinců využít. Ovšem
v některých zemích hraje vliv sociálně kulturních a sociálně ekonomických faktorů ve
vzdělávání výrazně větší roli než v jiných. Jak srovnávají Matějů a Anýžová, v rámci Evropy
jsou to z historického hlediska zejména postkomunistické země střední a východní Evropy,
kupříkladu ČR, Slovensko či Polsko, kde vzdělávací systémy nefungují tak efektivně z hlediska
snižování vlivu sociálně kulturních a sociálně ekonomických faktorů na nejvyšší dosažené
vzdělání. Naopak vzdělávací systémy proinovačně orientovaných zemí, kupříkladu Belgie,
Dánsko či Nizozemsko, lze považovat za vyspělé demokracie, kterým se lépe daří vliv
sociálních rozdílů ve vzdělávání odstraňovat (Matějů a Anýžová, 2015, s. 56).
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Také tento druhý přístup ke vzdělanostním a rovněž tak sociálním nerovnostem se stal
základem vzdělávací politiky, který převládá v západní Evropě a mezi odborníky na oblast
vzdělávání OECD, kteří se snaží

přemoct

přetrvávající vliv socioekonomického

a sociokulturního prostředí rodin na nerovné příležitosti ve vzdělávání (Průcha, 2003, s. 290).
Mezinárodní organizace apelují na vlády jednotlivých zemí, aby zaváděly taková opatření
a vytvářely takové vzdělávací systémy, která napomáhají rovnému přístupu ke vzdělávání všem
jedincům bez rozdílu (OECD, 2019a, s. 303; UIL, 2019, s. 105).
Rovněž však tento přístup objasňuje provázanost vztahu sociálních nerovností
s nerovnostmi ve vzdělávání. Jak píše Katrňák (2004, s. 24), „…škola je místem, kde se sociální
nerovnosti transformují v nerovnosti vzdělanostní…“, aby se pak přeměnily zpět na nerovnosti
sociální, poté co člověk vyjde s určitou dosaženou úrovní vzdělání, která předurčí jeho
postavení na trhu práce, výši příjmu, styl trávení volného času, a tedy i celkovou životní úroveň
a společenské postavení.
Doposud byl výklad zaměřen na provázanost sociálních nerovností s nerovnostmi
plynoucími primárně z počátečního vzdělávání. Z konceptu celoživotního učení však vyplývá,
že počátečním vzděláváním vzdělávací cesta nekončí. I v dospělém věku mají lidé možnost
vzdělávat se a doplňovat si takové kvalifikace, které jim nebylo umožněno získat ve škole.
To jim posléze může pomoci získat lepší pracovní uplatnění, na jehož základě mohou dosáhnout
i vyššího společenského postavení. Zodpovězení otázky, zda mají všichni dospělí stejné šance
se vzdělávat a jaké všechny proměnné rozhodují o účasti ve vzdělávání i v dospělém věku, bude
předmětem následující subkapitoly.

2.3 Nerovnosti v přístupu ke vzdělávání dospělých
V první kapitole této diplomové práce byly charakterizovány ekonomické a sociální
přínosy vzdělávání dospělých, které mohou přinášet užitek jak jednotlivci, tak celé společnosti.
Jak ale uvádí Czesaná (2010, s. 353), skutečná velikost efektů vzdělávání dospělých závisí na
tom, zda o něj existuje dostatečný zájem a zda je k němu umožněn rovný přístup všem členům
společnosti, a to v situacích, kdy to potřebují a formami, které jsou pro ně nejefektivnější.
Rovnost v přístupu ke vzdělávání tedy lze chápat jako dostupnost vzdělávání všem lidem bez
rozdílu (Bárta, 2013, s. 107).
Mohlo by dojít k mylnému zdání, že je čistě na dospělém člověku a jeho svobodném
rozhodnutí, zda se bude vzdělávání účastnit či nikoliv, nelze však opomenout fakt, že se jedná
o tvora zakotveného v různých typech sociálních vztahů, a tak podle Kopeckého (2012, s. 156)
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není pochyb, že příslušníci různých socioekonomických vrstev mají různé přístupy
ke vzdělávání, používají ho k odlišným účelům a dokážou z něj získávat různé přínosy.
Aby však bylo možné zabývat se nerovnostmi v přístupu ke vzdělávání dospělých mezi
různými skupinami obyvatel, je nejprve důležité objasnit, jaké důvody vedou dospělé jedince
ke vzdělávání a jaké překážky jim naopak mohou v účasti zabraňovat.
Otázkou, proč se jedinci do vzdělávání zapojují i v dospělém věku a jaké hlavní faktory
hrají zásadní roli v rozhodování o jejich účasti, se zabývali výzkumníci již od 60. let minulého
století, v důsledku čehož vznikla řada rozličných teorií vysvětlující účast či neúčast ve
vzdělávání dospělých. Pro výčet těchto teorií je velmi přínosná studie Kalendy (2021), ve které
podrobně shrnuje tři vlny vývoje teorií účasti dospělých ve vzdělávání od roku 1960 až do
současnosti. Kalendovi se tak podařilo zachytit trend v proměně teorií, které nejprve kladly
důraz na mikro-edukační faktory ve vzdělávání, posléze na makro-edukační faktory, aby se
v poslední vlně pozornost soustředila na syntézu těchto obou přístupů objasňující účast
dospělých ve vzdělávání (Kalenda, 2021, s. 114).
V tomto ohledu je velice významný „integrující model účasti na celoživotním učení“ od
Boeren (2016), který tak propojuje stěžejní poznatky o účasti ve vzdělávání dospělých
od předešlých výzkumníků. Jak popisuje Kalenda (2021, s. 113), autorka ve svém modelu
rozlišuje hned tři množiny sociálních faktorů, které jsou rozloženy na různých úrovních
edukační reality a které se podílejí na utváření rozhodovacího procesu dospělých jedinců, zda
do vzdělávání vstoupit či nikoliv. Tento model tak podává ucelený přehled všech faktorů
na mikro-edukační, mezo-edukační a makro-edukační úrovni, které hrají svou roli
v rozhodování o účasti ve vzdělávání dospělých. Všechny významné faktory jsou shrnuty
v tabulce č. 1.
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Tabulka č. 1: Faktory ovlivňující účast ve vzdělávání dospělých podle jednotlivých edukačních
úrovní
Mikro úroveň - jednotlivci
Behaviorální charakteristiky
Sociální charakteristiky
věk, gender, vzdělání/dovednosti, zaměstnanost,
rozhodování, potřeby, záměry, očekáváné
rasa/etnicita, zaměstnání, příjem, sociální/kulturní benefity, motivace, postoje, sebevědomí,
kapitál, rovnováha mezi pracovním a soukromým proměny života
životem, bydlení ve městě nebo na venkově
Mezo úroveň - poskytovatelé vzdělávání
Vzdělávací instituce
Pracoviště jako vzdělávací prostředí
dostupnost vzdělávací akce (obsah, místo, cena),
vstupní podmínky, flexibilita, informace, dosah

manažer/supervizor, expanzivnost, inovace,
flexibilita, financování, potřeba kultivace znalostí,
mobilita/příležitosti, know-how, politika/kultura

Makro úroveň - státy
Vzdělávání a odborná příprava

Trh práce a hospodářství

povinnost vzdělávání , celoživotní učení,
financování, standardizace

inovace, sociální pojištění/bezpečnostní síť,
aktivní politika zaměstnanosti

Zdroj: Upraveno podle od Boeren, 2016, s. 147
Z hlediska individuálních charakteristik si řada autorů všímá zejména motivace
ke vzdělávání dospělých. Beneš (2014, s. 104) definuje motivaci ke vzdělávání dospělého jako
„…souhrn vnějších a vnitřních faktorů, které aktivují, zaměřují a řídí jednání a prožívání
účastníka…“. Knowles (1980, s. 43) uvádí, že dospělí se vzdělávají vědomě, cíleně
a dobrovolně, tedy vědí, proč se vzdělávají a k čemu to využijí. Podle Rubensona (2010, s. 235)
je pak vzdělávání stejně jako pracovní činnost uvědomělá aktivita, na kterou je potřeba
vynaložit určitý čas, prostředky a další úsilí. Czesaná (2010, s. 353–354) tedy shrnuje, že
motivace ke vzdělávání dospělých je výsledkem pozitivních očekávání na jedné straně
a zvážení nezbytných nákladů, včetně ušlých příležitostí na straně druhé.
Důvody, které vedou dospělé jedince ke vzdělávání, se zabývala i Crossová (1981,
s. 85–88). Podle jejího přístupu k motivaci ve vzdělávání dospělých Dvořáková (2016, s. 123)
odvodila škálu šesti konkrétních motivačních faktorů, kterými jsou:
-

sociální vztahy – prostřednictvím vzdělávání může dospělý člověk naplnit potřebu
vztahů a přátelství, umožňuje mu to seznámit se s novými lidmi a najít si tak nové
přátelé nebo dokonce partnera;

-

vnější očekávání – ve smyslu dodržování pokynů či naplnění očekávání
a doporučení někoho jiného (partnera, nadřízeného, zaměstnavatele apod.);

-

společenský prospěch – s pomocí vzdělávání může jedinec zlepšovat schopnost
prospět lidem okolo a účastnit se komunitní práce;
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-

profesní vzestup – zajistit si profesní vzestup, udržet si konkurenceschopnost,
zajistit si vyšší zaměstnanecký status;

-

únik/stimulace – možnost uniknout stereotypům jak v práci, tak doma, vyhnout se
nudě;

-

kognitivní zájem – uspokojit svou zvídavost, vzdělávat se kvůli zálibě vzdělávání,
chtít se něco nového dozvědět.

Na rozdíl od autorů teorie lidského kapitálu (Becker, 1962; Shultz, 1960), které chápou
motivy jedinců k účasti ve vzdělávání jako racionální úvahy o jeho užitečnosti či neužitečnosti
především pro jejich pracovní kariéru (Kalenda, 2021, s. 99), si Crossová uvědomovala, že
motivy dospělých osob nemusejí být poháněny jen ekonomickými cíli, ale rovněž zdůrazňuje
i humanizující efekty vzdělávání.
Kromě motivů je však nutné zohlednit též překážky, které jedincům brání v přístupu ke
vzdělávání. Studiem bariér se rovněž zabývala Crossová (1981, s. 98), která rozlišovala tři
základní typy – situační, institucionální a dispoziční, které jsou dodnes využívány při
výzkumech ostatních autorů (Desjardins a Rubenson, 2013; Rabušicová a Rabušic, eds, 2008;
Kalenda a Kočvarová, 2017). Kalenda a Kočvarová (2017, s. 72) podle Crossové charakterizují
jednotlivé bariéry následovně:
-

situační – jedná se zejména o aktuální socioekonomické překážky na straně
účastníka vzdělávání, tím se má na mysli nedostatek financí na vzdělávací aktivity
nebo nedostatek času v důsledku péče o rodinu či vytíženost v zaměstnání;

-

institucionální – převážně se jedná o překážku na straně vzdělávacích institucí, což
může zahrnovat nízkou kvalitu kurzů a nedostatečnou informovanost o jejich
realizaci, nedostatečný počet či nevyhovující zaměření vzdělávacího kurzu apod.;

-

dispoziční – (někdy bývají také nazývány jako osobnostní bariéry), jsou spjaty
s postoji jedinců ke vzdělávání, mohou to být obavy spojené s věkem, s nedostatkem
schopností či nedostatečnou kvalifikací vzdělávací aktivity zvládnout.

Situační a institucionální bariéry se řadí mezi strukturální překážky, které znemožňují
jedincům účastnit se vzdělávání dospělých. Dispoziční bariéry pak představují individuální
překážky ke vzdělávacím aktivitám (tamtéž).
Crossová rovněž navrhla ucelený model souvislostí (Chain of Response Model), který
vede dospělé ke vzdělávání (Cross, 1981, s. 124) a který klade silný důraz na roli prostředí
ovlivňující individuální percepci (Kalenda, 2021, s. 102). Tento model byl navržen tak, aby
vysvětlil interakci mezi silami, které vedou dospělé k účasti ve vzdělávání a které je naopak
odrazují (D´Amico et al., 2002, s. 20). Rubenson dále vysvětluje, že jedinec je v tomto modelu
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výchozím bodem při rozhodování o účasti ve vzdělávání, v rámci kterého hrají zásadní roli dva
faktory – sebehodnocení a postoje. Tyto dva vnitřní faktory se promítají do formulace osobních
cílů a očekávání, které jsou rovněž ovlivněny životními přechody či životními událostmi,
s nimiž se člověk potkává v průběhu svého života (promoce, manželství, důchod). Vnější
podmínky pak též vytvářejí určité příležitosti a bariéry, které mohou rovněž modifikovat
původní záměry týkající se účasti ve vzdělávání. Jednotlivá stádia jsou koncipována jako na
sebe navazující články řetězu, které ovšem mají i svou zpětnou vazbu (Rubenson, 2010, s. 237).
Podle Czesané (2010, s. 355) je však účelné model upravit tak, aby byly více
zviditelněny faktory a souvislosti, které nejvíce ovlivňují účast ve vzdělávání dospělých
a stávají se tak zásadní pro nerovnosti mezi jednotlivými sociálními skupinami. Graf č. 1
znázorňuje řetězec faktorů ovlivňující účast ve vzdělávání dospělých, jak je navrhla Czesaná
podle modelu Crossové, kde účast ve vzdělávání je výslednicí mnohostranného působení těchto
faktorů (tamtéž).
Graf č. 1: Řetězec faktorů ovlivňující účast ve vzdělávání dospělých

Zdroj: Czesaná, 2010, s. 355
Czesaná dále dodává, že se jedná o propojený a opakující se cyklus, což znamená, že
účast dospělých ve vzdělávání je nejen výsledkem tohoto procesu, ale jeho realizace zároveň
zvyšuje pravděpodobnost, že jednotlivec opět vstoupí do vzdělávání i v budoucnu. Právě
z tohoto hlediska je důležité zkoumat odlišnosti v přístupu ke vzdělávání dospělých mezi
jednotlivými sociálními skupinami (tamtéž).
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Jak je z grafu č. 1 patrné, podle tohoto modelu ovlivňují přístup ke vzdělávání tři
základní faktory – dosažená úroveň vzdělání, vykonávané povolání a institucionální podmínky.
Dále proto bude výklad zaměřen na objasnění nerovností v přístupu ke vzdělávání dospělých
z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání. Opomenuta nebude
ani role státu, který tak rovněž může přispívat k nerovnému přístupu ve vzdělávání v průběhu
dospělého života jednotlivců.
Právě dosažený stupeň vzdělání a zkušenosti nabyté z počátečního vzdělávání mohou
výrazně ovlivnit rozhodnutí člověka účastnit se vzdělávání i v dospělém věku. Podle Czesané
podstata a logika vzdělávání dospělých jedinců naznačuje, že ve své podstatě navazuje na již
nabyté znalosti a dovednosti v počátečním vzdělávání. Ty jsou dále rozvíjeny podle potřeb,
které před jedince klade jeho profese, zaměstnavatel nebo on samotný na základě svých ambicí
a zájmů (Czesaná, 2010, s. 358). Rozhodující je pak zejména vztah jedince, který si vytvořil ke
vzdělávání, jak vnímá výsledky svého vzdělávání i celkový průběh vzdělávacího procesu
(tamtéž, s. 359).
Taktéž výzkum od Boshiera (1973, s. 259) poukazuje na důležitost postojů, který si daný
člověk vytvořil ke vzdělávání, respektive na úzkou vazbu mezi úspěchem ve škole v rámci
počátečního vzdělávání a mírou participace ve vzdělávání dospělých. I v tomto případě dochází
autor k závěru, že čím vyšší úroveň vzdělání jedinec dosáhl, tím spíše bude vstupovat do
vzdělávání i v dospělosti.
To, jaký si jedinec vytvořil vztah ke vzdělávání, ovlivňuje řada faktorů, kupříkladu
samotná kvalita vzdělávání, otevřenost vzdělávacího systému, ale také sociální prostředí, ze
kterého jedinec pochází (Czesaná, 2010, s. 359). V tomto ohledu lze opět vzpomenout teorii
kulturního kapitálu od Bourdieua. Je to sociální původ, který tu sehrává významnou roli,
ovlivňuje totiž účast ve vzdělávání dospělých skrze vzdělání předávané v rodině (Kalenda,
2021, s. 109). Jedinci, kteří pocházejí z rodin s vyšším vzděláním, mají větší pravděpodobnost
opět dosáhnout vyššího vzdělání, což s sebou nese i vyšší pravděpodobnost participace
ve vzdělávání dospělých (tamtéž). Podle Rubensona (2017, s. 350) se jedná o efekt prodloužené
ruky rodinného vzdělání.
Rovněž být zaměstnaným, je významným faktorem rozhodujícím o účasti či neúčasti ve
vzdělávání dospělých. S ohledem na skutečnost, že je většina vzdělávacích aktivit v současné
době pracovně orientována, je velmi žádoucí integrace celé řady sociálních skupin do trhu práce
(Kalenda, 2021, s. 109). Osoby, které jsou ať už z jakéhokoliv důvodu vyloučeny z trhu práce,
jsou automaticky ohroženy nerovnou účastí ve vzdělávání. Zároveň i charakter samotné firmy
může přispívat k zapojení do vzdělávání svých zaměstnanců. Podle Boeren (2016, s. 104) může
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být rozhodující samotná velikost organizace, míra její expanzivnosti či typ organizační
struktury. Kalenda (2021, s. 113) dále vysvětluje, že zejména expanzivnější organizace, které
mají větší počet zaměstnanců a hierarchičtější strukturu, budují formálnější, systematičtější a
rozsáhlejší systémy podnikového vzdělávání, než je tomu u menších firem bez vertikální
diferenciace. Rubenson dále upozorňuje na skutečnost, že sama povaha práce může vytvářet
překážky v účasti. Kupříkladu osoby vykonávající rutinní a monotónní práci s nedostatkem
stimulujících pracovních podmětů jsou spíše odrazovány od účasti ve vzdělávání (Rubenson,
2018, s. 351).
Podle Czesané také existuje jistý vztah doplňkovosti mezi počátečním vzděláváním
a vzděláváním dospělých, který rovněž odráží podobu vykonávaného povolání. Vyšší úroveň
vzdělání získaná v počátečním vzdělávání totiž otevírá možnost zastávat kvalifikovanější
a vyšší pozice v zaměstnání, což klade větší požadavky na průběžné doplňování znalostí a vede
k vyšší možnosti zapojení do dalšího vzdělávání. Od vyšší úrovně vzdělání a vyšší pozice
v zaměstnání se poté odvíjí i možnost zastávat vyšší postavení ve společenském žebříčku
(Czesaná, 2010, s. 358–359).
Aby však mohla být ve společnosti zachována sociální soudržnost, je nezbytné, aby se
vedle vztahu doplňkovosti projevily i prvky substituce mezi počátečním vzděláváním
a vzděláváním v dospělosti (tamtéž, s. 359–360). To vyžaduje, aby se vzdělávání dospělých
účastnily nejvíce ty skupiny obyvatel, které v počátečním vzdělávání získaly nejnižší
kvalifikace. Jak již bylo vysvětleno v subkapitole 1.1, od vzdělávání dospělých se očekává, že
bude plnit funkci tzv. druhé vzdělávací šance pro ty, kteří ať už z jakéhokoliv důvodu, odešli
předčasně ze systému formálního vzdělávání, a tímto způsobem tak mají opět šanci získat vyšší
úroveň kvalifikace či zcela novou kvalifikaci. To posléze může vést k získání lepšího
pracovního uplatnění a podle Rabušicové (2006, s. 19) tak bude mimo jiné vzdělávání
dospělých rovněž přispívat k naplňování požadavku adaptability na pracovním trhu. Zároveň si
tak jedinec může zlepšit i své společenské postavení a vzdělávání dospělých může přispívat ke
zvyšování rovnosti šancí (Sycha, 2012, s. 41). Podle Jarvise však tato existence principu
rovnosti šancí spíše legitimizuje status quo ve společnosti a tím i podobu sociálních nerovností.
Potvrzuje právo vyšších vrstev na jejich pozici ve společnosti v důsledku jejich vyšší úspěšnosti
ve vzdělávacím procesu, ovšem s poukazem na skutečnost, že kdokoliv má možnost stoupat
výš po společenském žebříčku, pokud on sám bude chtít a bude činit patřičné kroky bez ohledu
na jejich sociální původ či aktuální společenské postavení (Jarvis, 1985, s. 144).
Skutečností však zůstává, že pokud se do vzdělávání dospělých zapojují zejména ti, kteří
již dosáhli vysoké úrovně vzdělání v rámci počátečního vzdělávání, v takovém případě se mají
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nerovnosti ve vzdělávání vzniklé v počátečním vzdělávání tendenci reprodukovat nebo
dokonce ještě prohlubovat prostřednictvím vzdělávání dospělých (Czesaná, 2010, s. 374).
V takovém případě dochází k intragenerační vzdělanostní reprodukci, kdy se úspěšnost
v počátečním vzdělávání odráží v míře účasti ve vzdělávání dospělých v rámci jedné generace.
Tato intragenerační reprodukce vzdělanostních rozdílů má posléze vliv i na sociální
nerovnosti ve společnosti. Kupříkladu Preston dochází k závěrům, že účast či neúčast
ve vzdělávání dospělých je jedním ze způsobů, jak jsou ve společnosti udržovány, posilovány
a dále upevňovány třídní rozdíly. Podle něj je totiž vzdělávání dospělých součástí procesu
formování sociální třídy v dospělosti, i když možná sekundárně po vlivu rodinného prostředí,
školní docházky nebo dostupnosti vysokoškolského vzdělání (Preston, 2006, s. 335). Preston
se ve své kvalitativní studii zabýval různorodými strategiemi ve vzdělávání dospělých, které
jsou využívány příslušníky jednotlivých sociálních tříd – dělnických, středních a vládnoucích.
Preston chtěl poukázat na to, že jednotlivé sociální třídy mohou používat podobné vzdělávací
strategie ovšem s odlišnými cíli (tamtéž, s. 336). Tyto vzdělávací strategie by se posléze měly
stávat součástí formování a fungování vzdělávacích politik (tamtéž, s. 339). Ovšem v závěru
své studie poukazuje na fakt, že právě realizované reformy vzdělávacích systémů ve Velké
Británii po roce 1992 zapříčinily i nadále fungování třídních strategií ve vzdělávání dospělých.
Realizované reformy vzdělávacích systémů totiž byly různě výhodné pro různé sociální třídy.
Téměř veškeré státem financované vzdělávání dospělých se soustředilo pouze na kurzy
zaměřené na základní dovednosti a druhé kvalifikační úrovně namísto dříve podporovaných
kvalifikací vyšších úrovní a aktivit zaměřených na neformální učení a volný čas. To sice
usnadnilo počáteční vstup do vzdělávání dospělých znevýhodněným skupinám, ovšem na druhé
straně jim to rovněž znemožnilo přístup ke kurzům vyšších kvalifikačních úrovní nebo
k netradičním formám vzdělávání. Ty začaly být pořádány soukromými subjekty a dostupné
byly jen těm, kteří si je mohli dovolit. Tato skutečnost tak napomohla ke komodifikaci
vzdělávání dospělých (tamtéž, s. 346–347).
Je tedy zřejmé, že nejen samotný jedinec může rozhodovat o svém osudu, zda se bude
či nebude dále vzdělávat. Rovněž institucionální prostředí, ať už jsou to samotné vzdělávací
instituce nebo stát, který skrze svá politická opatření může účast ve vzdělávání dospělých
ovlivňovat, je rovněž aktérem přispívajícím k nerovnému přístupu dospělých ke vzdělávání
a kde jsou rovněž, ať už vědomě nebo nevědomě, přehlíženy sociokulturní a socioekonomické
charakteristiky jednotlivých participantů.
Zajímavý pohled v tomto ohledu přináší Rubenson a Desjardins, kteří konstatují, že
přístup ke vzdělávání dospělých je do značné míry ovlivněn tím, jak je, v které zemi
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praktikován model sociálního státu. Stát může vytvářet takové podmínky, které jsou relevantní
pro účast a budovat cílená politická opatření, která jsou zaměřena na překonávání strukturálně
a individuálně založených překážek (Rubenson a Desjardins, 2009, s. 187).
Podle Kopeckého pracují Rubenson a Desjardins s nezpochybnitelným argumentem,
který dokládá, že dospělí jedinci se dokážou zapojit do vzdělávání téměř všude, ale každý stát
k tomu vytváří trochu odlišné podmínky. Po celém světě naráží jedinci na bariéry, které jim
zabraňují se vzdělávat, ovšem povaha těchto překážek a možnosti jejich překonávání se
v různých státech liší. Kupříkladu skloubit vzdělávání s rodinnými a pracovními závazky, lze
v jisté podobě považovat za neutrální. Hloubka tohoto problému a jeho překonatelnost však
není pouze záležitostí jednotlivců, kterých se týká. Kopecký dále popisuje, že vedle toho tu je
i stát, který může svými opatřeními tento problém pomoci jednotlivcům překonávat. Liberální,
konzervativní a sociálně demokratické modely sociálního státu mají za následek nejen různé
podoby společenských nerovností a možnosti jejich překonávání, rovněž to samé platí
i o nerovnostech ve vzdělávání dospělých (Kopecký, 2012, s. 157).
Podle Desjardinse a Rubensona by státy měly vyvíjet úsilí na podporu vzdělávání
dospělých jakýmkoli způsobem, pečlivě zohlednit různá omezení, která brání dospělým v účasti
a pokusit se navrhovat takové strategie a politiky, které by je mohly zmírnit (Desjardins
a Rubenson, 2013, s. 277). Podle nich právě v zemích s nízkou mírou účasti na vzdělávání
dospělých chybí propracovaná politická agenda (tamtéž, s. 265). Ze všech porovnávaných zemí
vycházejí nejlépe severské země, které se vyznačují silnou povahou veřejných politik
podporující vzdělávání dospělých (Rubenson a Desjardins, 2009, s. 203). Podle nich je
zapojení státu silným faktorem, který odlišuje úsilí severských zemí o koordinaci problémů
souvisejících se vzděláváním dospělých od ostatních zemí (Desjardins a Rubenson, 2013,
s. 278).
Lze jednoduše shrnout, že aby mezi počátečním vzděláváním a vzděláváním
v dospělosti mohl fungovat vztah doplňkovosti rovněž tak substituce, je zapotřebí, aby všichni
členové společnosti měli ke vzdělávání stejný přístup, zejména pak ti, co v počátečním
vzdělávání získali nízké vzdělání. V takovém případě může dojít k vyrovnávání vzdělanostních
rozdílů a rovněž tak vzdělanostních nerovností, které jsou úzce propojené i s nerovnostmi
sociálními. Podle Žáčkové (2010, s. 377) je tak identifikace skupin s nízkou účastí ve
vzdělávání dospělých nutným výchozím bodem pro zmenšování rozdílů v přístupu ke
vzdělávání dospělých. Na základě identifikace motivací a bariér, které těmto skupinám brání
účastnit se vzdělávání dospělých, je možné zamýšlet se a realizovat konkrétní opatření
vzdělávacích a sociálních politik, které by mohly pomoci odstraňovat tyto překážky. Podle
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Žáčkové (tamtéž, s. 390, 392) je však důležité zamyslet se, zda by tato opatření skutečně vedla
ke snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání dospělých, zda by se zvyšovala celková účast
ve vzdělávání dospělých, a tak by rovněž přispívala k odstraňování vzdělanostních nerovností.
V tomto ohledu přináší poněkud zajímavý názor Ahlová. Podle ní mnohé teorie
motivace vztahující se ke vzdělávání dospělých (Boshier, 1973; Cross, 1981; Dweck, 2000),
stojí na předpokladu, že motivace vychází přímo z jedince a je jeho přirozenou potřebou.
Rovněž tito autoři předpokládají, že motivace ke vzdělávání, která se vytratila v důsledku bariér
ke vzdělávání, se zase objeví po jejich odstranění. Z toho důvodu se autoři ptají, co jedince
motivuje k tomu, aby se vzdělával (Ahlová, 2006, s. 385). Podle ní je však teorie motivace
z pohledu těchto autorů nedostatečně socializována, protože vysvětluje sociální jevy skrze
psychologické faktory, a tím vinu za jakýkoliv druh sociálních problémů svaluje na jednotlivce,
naopak vzdělávací politiku a instituce činí v této problematice neviditelným (tamtéž, s. 402).
To znamená, že ti, co se neúčastní vzdělávání, jsou označováni za dostatečně nemotivované,
což je problém, který se musí řešit. Tyto osoby jsou posléze kategorizovány a stigmatizovány,
přičemž jednou z takových skupin jsou právě dospělí s nízkým vzděláním (tamtéž). V takovém
případě však může být vzdělávání dospělých zneužíváno ve prospěch legitimizace sociálních
rozdílů ve společnosti (Kopecký, 2012, s. 156).
Ahlová tedy navrhuje, aby se výzkumy začaly zabývat spíše tím, kdo říká, že je to
problém, proč a z jakých důvodů. Na motivaci ve vzdělávání dospělých by se v takovém
případě mělo nahlížet spíše jako na relační koncept než jako na něco, co se skrývá pouze
v člověku samém. Podle Ahlové tak není úplně důležité hledat chyby v jednotlivcích, kteří
nejsou dostatečně ke vzdělávání motivovaní, ale v těch, kteří to za problém označují, proto
navrhuje spíše přezkoumat a přehodnotit jednotlivé vzdělávací politiky než samotné účastníky
vzdělávání (Ahlová, 2006, s. 402).
Rovněž Desjardins a Rubenson souhlasí s tím, že se jedná o souhru mnoha faktorů na
různých úrovních rozhodujících o účasti ve vzdělávání dospělých. Jsou však toho názoru, že
pokud nejsou nerovnosti ve vzdělávání napravovány politikou, formální vzdělávací systémy
mají spíše tendenci posilovat sociální nerovnosti, jak popsal Bourdieu a Passeron (1990),
a tudíž vzorce nerovnosti v účasti na vzdělávání dospělých odrážejí širší strukturální sociální
nerovnosti spojené s rodinným zázemím, dosaženým vzděláním nebo obecněji v rozdělení
kvalifikací a s příjmy (Desjardins a Rubenson, 2013, s. 275).
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3 Analýza intragenerační vzdělanostní reprodukce a vlivu
vzdělávání dospělých na sociální status jedince v České republice
Vzdělávání dospělých je v současné společnosti deklarováno jako nástroj sloužící
ke zlepšení situace jedinců ve společnosti, a to jak z perspektivy jejich osobnostního rozvoje,
tak z hlediska jejich postavení na trhu práce a opomenut není ani důraz na zvyšování
konkurenceschopnosti na úrovni jednotlivců i jednotlivých států. Rovněž je mu přisuzována
funkce integrační a kompenzační s pomocí, které může vzdělávání dospělých přispívat
ke snižování sociálních nerovností ve společnosti. Aby však mohlo vzdělávání dospělých
přinášet tyto kýžené efekty jak pro jednotlivce, tak celou společnost, musí o něj existovat
dostatečný zájem a rovněž k němu musí být umožněn přístup všem sociálním skupinám
bez rozdílu. Vzdělávací politiky mezinárodních organizací proto zdůrazňují potřebu významně
zvýšit účast dospělých ve formálním a neformálním vzdělávání a rovněž tak zajistit spravedlivý
přístupu ke vzdělávání dospělých.
Je však zřejmé, že výše deklarované významy a funkce vzdělávání dospělých se zdají
být spíše ambiciózními cíli mezinárodních organizací, které se prozatím nedaří jednotlivým
státům úspěšně dosahovat a aplikovat je v jejich vzdělávacích politikách.
Tato kapitola si proto klade za cíl objasnit situaci v ČR v těchto oblastech – jak velké
jsou nerovnosti v přístupu ke vzdělávání dospělých z hlediska úrovně dosaženého vzdělání,
cílem je též definovat, kdo jsou účastníci vzdělávání dospělých a s jakým sociálním statusem
do něj vstupují a jak účast ve vzdělávání posléze může ovlivňovat jejich postavení na trhu práce,
zároveň však ve společnosti. K objasňování těchto vztahů budou využita data mezinárodních
výzkumů, jež jsou krátce představeny níže.
Prvním z nich je Výběrové šetření pracovních sil (Labour Force Survey, dále jen LFS).
Jak popisuje Český statistický úřad (dále jen ČSÚ), jedná se o mezinárodní statistické šetření
EU v oblasti pracovních sil realizované pod vedením Eurostatu. Cílem tohoto výzkumného
šetření, které je realizováno čtyřikrát do roka v populaci starších 15 let, je získávat pravidelné
informace o situaci na trhu práce, jež umožňují jeho analýzu především z ekonomických,
sociálních a demografických hledisek. Mimo jiné je zde sledována míra účasti obyvatel ve
formálním a neformálním vzdělávání za poslední čtyři týdny před realizací tohoto výzkumného
šetření (ČSÚ, 2021, nestránkováno). Průzkumy jsou v jednotlivých zemích prováděny
národními statistickými úřady, v ČR je to ČSÚ a centrálně jsou posléze data zpracovávána
Eurostatem.
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Dále budou využita data z Šetření o vzdělávání dospělých (Adult Education Survey, dále
jen AES), který se řadí k nejrozsáhlejšímu a nejvýznamnějšímu výzkumu v oblasti vzdělávání
dospělých. AES se uskutečňuje v členských i nečlenských zemích EU, rovněž pod vedením
Eurostatu. V rámci šetření dochází ke sběru dat o účasti a neúčasti dospělých osob nejčastěji
ve věku 25 až 64 let ve formálním a neformálním vzdělávání a informálním učení (Eurostat,
2021a, nestránkováno). Respondenti jsou dotazováni na účast ve vzdělávání, které absolvovali
v posledních dvanácti měsících, jež předcházelo datu šetření. Pilotní projekt tohoto
výzkumného šetření proběhl v letech 2007 a 2008 a od té doby probíhá každých pět let (tamtéž).
Poslední sběr dat proběhl v letech 2016 a 2017 a následující sběr dat je plánován na rok 2022.
Sběr dat AES v ČR je také realizován ČSÚ.
Rovněž budou využity i výsledky dat Mezinárodního výzkumu vědomostí a dovedností
dospělých (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies, dále jen
PIAAC), který je součástí strategie dovedností OECD (Straková et al., 2013, s. 11). V rámci
tohoto výzkumu je hodnocena čtenářská a numerická gramotnost a dovednost řešení problémů
v prostředí informačních technologií dospělých osob ve věku 16 až 65 let. V ČR se první šetření
výzkumu PIAAC uskutečnilo mezi lety 2011 a 2012 (tamtéž). Další sběr dat výzkumu PIAAC
je plánován na roky 2022 a 2023. Předchůdcem PIAAC byl Mezinárodní výzkum gramotnosti
dospělých (International Adult Literacy Survey, dále jen IALS), který se v ČR uskutečnil v roce
1998, a tak je možné výsledky obou výzkumů s jistým omezením srovnávat (Národní
pedagogický institut České republiky, 2021, nestránkováno).
Nejprve však bude pozornost zaměřena na charakteristiku vzdělanostní úrovně dospělé
populace v ČR, neboť jak bylo uvedeno ve 2. kapitole, úroveň dosaženého vzdělání může
představovat významný prediktor samotné participace dospělých osob ve vzdělávání.

3.1 Vzdělanostní úroveň dospělé populace
Podle Průchy (2015a, s. 7) je samotný pojem vzdělanost běžně používaný nejen
ve vědecké, ale i mediální sféře, avšak jeho samotná definice se jeví jako dosti nevyjasněná.
Podle Beneše (2014, s. 16) je termínem vzdělanost často označována vzdělanostní úroveň určité
populace podle dosaženého stupně vzdělání. Podle Puldové se vzdělanostní úroveň
obyvatelstva výrazně odvíjí od dosaženého věku. To znamená, že mladší věkové skupiny
dosahují průměrně vyšší úrovně vzdělanosti než starší, což souvisí s dostupností a celkovou
úrovní vzdělávání v době studia dané generace (Puldová, 2011, s. 31). V době, kdy ČR prochází
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od 90. let minulého století vzdělanostní expanzí, pak tato skutečnost přispívá k pochopení
dlouhodobého a postupného zvyšování vzdělanostní úrovně české populace.
Ovšem takovéto jednostranné nahlížení na pojem vzdělanost jako na záležitost spojenou
pouze se školním vzděláváním a jeho výsledky považuje Průcha (2015a, s. 7) za mylné
a přiklání se spíše k multidisciplinární povaze tohoto fenoménu. Právě v andragogické rovině
se uplatňuje širší pohled na vzdělanost, přesahující pojetí vzdělávání od čistě školního
formálního vzdělávání k neformálním typům vzdělávání a informálního učení vůbec (tamtéž,
s. 12). Průcha tedy chápe vzdělanost jako komplex všeho poznání, které jednotlivci nabývají
s pomocí těchto třech typů vzdělávání. Ty se ve svém působení mají tendenci prolínat a vytvářet
tak „…určitý obsah vzdělanosti jednotlivců, což se odráží v celkové vzdělanosti populace
národa.“ (tamtéž, s. 168)
Průcha však vysvětluje, že nelze najít za současného stavu vědeckého výzkumu
spolehlivé poznatky o tom, jak je vytvářena určitá úroveň národní vzdělanosti v důsledku
formálního a neformálního vzdělávání. Jedná se spíše o předpoklady a zástupné indikátory,
které pomáhají dotvářet představy o vzdělanosti určitého národa (tamtéž, s. 98). Rovněž v této
subkapitole budou využity zástupné indikátory, které pomohou charakterizovat vzdělanostní
úroveň dospělé populace v ČR.
Jako první bude pozornost zaměřena na vzdělanostní strukturu dospělé populace.
Zkoumány budou jednotlivé podíly osob v populaci ČR podle úrovně dosaženého vzdělání.
Jednotlivé úrovně vzdělání jsou definovány v mezinárodní klasifikaci vzdělávacích systémů
(International Standard Classification of Education, dále jen ISCED), naposledy revidované
v roce 2011 (ČSÚ, 2016, nestránkováno).
Tabulka č. 2: Kódování úrovní ISCED 2011
Dosažené vzdělání (ISCED 2011)
Nižší než primární vzdělání
0
Primární vzdělání
1
Nižší sekundární vzdělání
2
Vyšší sekundární vzdělání
3
Postsekundární neterciární vzdělání
4
Krátký cyklus terciárního vzdělání
5
Bakalářská nebo jí odpovídající úroveň
6
Magisterská nebo jí odpovídající úroveň
7
Doktorská nebo jí odpovídající úroveň
8
Vzdělání jinde neuvedené
9
Zdroj: upraveno podle ČR, 2013, s. 14
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Jak je možné vidět v tabulce č. 2, podle této mezinárodní klasifikace se rozlišuje celkem
devět samostatných úrovní vzdělání. Pro snadnější orientaci bude v této diplomové práci pro
úroveň 0 až 2 využíváno pojmenování základní vzdělání nebo bez vzdělání, pro úroveň 3 a 4
středoškolské vzdělání a pro úroveň 5 až 8 vysokoškolské vzdělání.
Nyní bude pozornost zaměřena na vývoj vzdělanostní struktury osob ve věku 15 let
a více od roku 1993 do roku 2019 podle Výběrového šetření pracovních sil v ČR. Z grafu č. 2
je patrné, že zatímco podíl osob se základním vzděláním nebo bez vzdělání se mezi lety 1993
až 2019 postupně snižoval, oproti tomu se počet vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci ČR
pravidelně zvyšoval.
Graf č. 2: Vzdělání obyvatelstva ČR ve věku 15 let a více podle výsledků Výběrového šetření
pracovních sil (1993–2019)
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Zdroj: upraveno podle ČSÚ, 2020, nestránkováno
V roce 1993 dosahoval podíl osob se základním vzděláním nebo bez vzdělání 27,6 %.
Jejich podíl se ovšem do roku 2019 snížil o polovinu na celkových 13,7 %. Naopak podíl osob
s vysokoškolským vzděláním dosahoval v roce 1993 pouhých 7,8 %. V roce 2019 to bylo již
o 11,4 % více a jejich podíl se tak navýšil na celkových 19,2 %. Podobný trend lze zaznamenat
také u osob se středoškolským vzděláním bez maturity a s maturitou. Zatímco se podíl osob se
středoškolským vzděláním bez maturity od roku 1993 snížil o 5,6 % na 33, 1 % v roce 2019.
Naopak podíl osob se středoškolským vzděláním s maturitou se zvýšil o 8,2 % na celkových 34
% ve stejném sledovaném období.
Pokud by se vzdělanost obyvatel ČR posuzovala podle tohoto indikátoru, lze říct, že se
vzdělanostní úroveň dospělé populace v ČR neustále zvyšuje. Aby však bylo zřejmé, jak si vede
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vzdělanost ČR podle tohoto ukazatele v mezinárodním srovnání, je rovněž důležité zhodnotit
rozvrstvení populace podle úrovně dosaženého vzdělání i v jiných státech.
Nejprve bude pozornost zaměřena na podíly osob, které dosáhly vysokoškolského
vzdělání ve vybraných státech Evropy. Jedním z předpokladů o vzdělanosti určitého národa je,
že čím více jeho občanů dosahuje vysokoškolského vzdělání, tím vyšší úroveň vzdělanosti tato
společnost má (Průcha, 2015a, s. 98). Tabulka č. 3 proto uvádí podíl osob ve věku 25 až 64 let,
které dosáhly vysokoškolského vzdělání. Jedná se o srovnání vybraných zemí Evropy
v letech 2000, 2010 a 2019.
Tabulka č. 3: Podíl osob s dosaženým vysokoškolským vzděláním ve věku 25–64 let ve
vybraných zemích Evropy (v %)
Vysokoškolské vzdělání
Země
2000
2010
2019
Itálie
9,7
14,8
19,6
Česká republika
11,5
16,8
24,2
Slovensko
10,3
17,3
25,8
Portugalsko
8,8
15,5
26,3
Německo
23,5
26,7
29,9
Polsko
11,4
22,5
32
Průměr EU 28
:
25,9
33,3
Rakousko
:
19,1
33,8
Francie
21,6
28,9
38
Španělsko
22,7
31
38,6
Nizozemsko
24
32
40,4
Švýcarsko
24,2
33,9
44,4
Švédsko
29,7
33,9
44
Spojené království
28,5
35,1
44,7
Finsko
32,3
38,1
46
: data nejsou k dispozici
Zdroj: upraveno podle Eurostatu, 2021m, nestránkováno
Z tabulky č. 3 vyplývá, že podíl vysokoškolsky vzdělaných osob v ČR (podobně
i v Itálii, na Slovensku či Portugalsku) je mnohem nižší, než v ekonomicky vyspělejších zemích
jako je Spojené království či Švýcarsko, rovněž tak v severských zemích jako Nizozemsko,
Finsko nebo Švédsko. ČR se svým podílem 24,2 % osob ve věkové skupině 25 až 64 let v roce
2019 nedosahuje zdaleka ani na průměr zemí EU, který byl v témže roce 33,3 %. Na druhou
stranu je však i z této tabulky zřejmé, že podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva v ČR
stále narůstá.
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Zejména v mladší věkové kohortě v ČR přibývá počet osob s vysokoškolským
vzděláním, což je patrné z grafu č. 3. Zatímco ve věkové skupině 55 až 64 let byl podíl
vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva v roce 2019 v ČR 17, 7 %, ve věkové skupině 25 až
34 let to bylo již 32, 6 %.
Graf č. 3: Srovnání podílu osob s vysokoškolským vzděláním podle pohlaví ve věkové skupině
25–34 let a 55–64 let v EU a ČR
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Zdroj: upraveno podle Eurostatu, 2021m, nestránkováno
Další zajímavý faktor, který je možné z grafu č. 3 vyčíst, je zvyšující se podíl žen
vysokoškolaček v české populaci. Zatímco ve věkové skupině 55 až 64 let je podíl mužů
vysokoškoláků (19,7 %) o 3,9 % vyšší než podíl žen vysokoškolaček (15,8 %), podíl
vysokoškolsky vzdělaných mužů ve věkové skupině 25 až 34 let (26 %) je naopak o 13,5 %
nižší než podíl vysokoškolsky vzdělaných žen (39,5 %). Tento fakt je podle Zelenky et al.
(2018, s. 7) odrazem poměrně výrazné feminizace českého vysokého školství. Velmi podobný
trend však lze vysledovat i v průměru zemí EU.
Rovněž ve prospěch vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva mladších věkových skupin
v ČR hovoří i dosažení národního cíle stanoveného v rámci Strategie Evropa 2020, což je
politický dokument EU navazující na Lisabonskou strategii (Vláda ČR, 2021, nestránkováno).
Do roku 2020 se měl zvýšit podíl populace ve věku 30 až 34 let s ukončeným vysokoškolským
vzděláním v ČR nejméně na 32 %, přičemž průměr dvaceti osmi zemí EU byl stanoven na
40 % (Eurostat, 2017, nestránkováno). Již v roce 2019 tento podíl činil v ČR 35,1 %
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a v průměru EU 41,6 % (Eurostat, 2021m, nestránkováno). V obou případech se tedy již
podařilo cíle naplnit.
I přes navyšující se podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva v ČR zejména
v mladších věkových skupinách, však podle Zelenky et al. ještě poměrně dlouho potrvá, než se
tento trend projeví v rámci celé ekonomicky aktivní populace. Tento narůstající trend bude totiž
v následujících letech výrazně zpomalován prudce klesající demografickou křivkou, kdy se do
studia na vysokých školách budou dostávat stále početněji slabší ročníky (Zelenka et al., 2019,
s. 6).
I když má tak ČR poměrně malé zastoupení osob s vysokoškolským vzděláním
v porovnání se zahraničím, podle exportů OECD a EU jsou rovněž důležité pro celkové
zhodnocení vzdělanostní úrovně i ty podíly obyvatel, které dosahují středoškolského nebo jen
základního vzdělání (Průcha, 2015a, s. 99). V obou zmíněných ukazatelích si ČR vede velmi
dobře, proto též mezinárodní organizace hodnotí vzdělaností úroveň v ČR jako vysokou.
Významný je zejména podíl dospělé populace ve věku 25 až 64 let dosahující alespoň
středoškolského vzdělání, který je trvale v ČR vysoký nejen v porovnání mezi jednotlivými
roky, ale rovněž v porovnání se zahraničím, jak je patrné z následujícího grafu č. 4.
Graf č. 4: Podíl osob se základním vzděláním a bez vzdělání a středoškolským vzděláním ve
věkové skupině 25–64 let ve vybraných zemích EU v roce 2019
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Zdroj: upraveno podle Eurostatu, 2021m, nestránkováno
Podíl osob se středoškolským vzděláním, který činil v ČR v roce 2019 69,5 %, tak
vysoce převyšoval průměr zemí EU, který byl pouze 45,5 % ve stejném roce. Tento průměr
snižují zejména státy jižní Evropy. Naopak podíl osob, které dosáhly pouze základního vzdělání
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nebo jsou úplně bez vzdělání patří v ČR k nejnižším, jak je rovněž možné vidět v grafu č. 4.
V roce 2019 tento podíl osob činil v ČR 6,2 %, zatímco v průměru EU 21,3 %. K zemím
s největším počtem osob, které dosáhly pouze nejnižší stupeň vzdělání, se řadí opět státy jižní
Evropy, jako je Itálie (37,8 %), Španělsko (38,7 %) a Portugalsko (47,8 %).
Z hlediska vyhodnocení celkové vzdělanostní úrovně určité populace je důležité
analyzovat též vzdělanostní strukturu pracovních sil, z toho důvodu graf č. 5 dále znázorňuje
srovnání vzdělanostní strukturu zaměstnaných osob v ČR v porovnání s průměrem EU.
Graf č. 5: Podíly zaměstnanců podle úrovně dosaženého vzdělání ve věkové skupině 20–64 let
v roce 2019 v EU a ČR
100%
90%

80%

24,5

36,7

70%
60%
50%
40%

71,1

47,2

30%
20%
10%

15,9

4,4
ČR

0%
EU 28
Základní vzdělání nebo bez vzdělání

Středoškolské vzdělání

Vysokoškolské vzdělání

Zdroj: upraveno podle Eurostatu, 2021d, nestránkováno
V grafu č. 5 je možné sledovat podíly zaměstnanců podle úrovně dosaženého vzdělání
ve věkové skupině 20 až 64 let. Podíl zaměstnanců, kteří dosáhli středoškolského
a vysokoškolského vzdělání v ČR v roce 2019 tvořil 95,2 %. Přičemž průměr všech členských
států EU tvořil tentýž rok 83,2 %. Pokud je tedy vzdělanost pracovních sil v ČR posuzována
podle tohoto ukazatele, lze konstatovat, že vzdělanostní úroveň zaměstnanců v ČR je významně
vyšší, než je v průměru v členských státech EU.
Fakt o příznivé vzdělanosti pracovních sil v ČR lze doložit i názory, které uvádí Dostál
podle Součkové. Ta informuje o tom, že v zahraničí již není ČR považována za zemi
„montoven“. V posledních letech naopak přicházejí investoři ze zahraničí, kteří zde budují
provozy a služby v oblasti informačních technologiích, výzkumu a vývoje či podnikových
služeb, kde jsou potřeba kvalifikovaní zaměstnanci s odbornými znalostmi. Rovněž dodává, že
ČR je v zahraničí vnímána jako vyspělá a stabilní průmyslová země s velice dobrou
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infrastrukturou a ekonomikou. Mezinárodní firmy zde vnímají také výhodu nižších
vynaložených nákladů na pracovní sílu v porovnání se západní Evropou (Dostál, 2019,
nestránkováno).
ČR tak nejen vykazuje vysokou vzdělanost svých zaměstnanců z hlediska úrovně
nejvyššího dosaženého vzdělání. Rovněž se ji daří zvyšovat zaměstnanost těchto osob, což
dokazuje dosažení národního cíle stanoveného v rámci Strategie Evropa 2020 z oblasti
zaměstnanosti, kterým bylo dosáhnout zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku 20 až 64
let nejméně na 75 % do roku 2020 (Eurostat, 2017, nestránkováno). V tomto roce činila míra
zaměstnanosti v ČR 79,7 %. Stejný cíl si dala i EU, ta zatím tohoto cíle nedosáhla. Průměrná
míra zaměstnanosti pro dvacet sedm členských států EU byla v roce 2020 prozatím 72,4 %
(Eurostat, 2021e, nestránkováno).
Doposud byla vzdělanostní úroveň dospělé populace ČR opřena jen o kvantitativní
indikátory. Je však zřejmé, že právě tyto ukazatelé nemohou poskytnout ucelený obraz
o vzdělanosti české populace. Každá škola vykazuje jinou kvalitu vzdělávání a rovněž studenti,
kteří vycházejí z těchto škol, si s sebou nesou jiné penzum znalostí a dovedností. Jak
upozorňuje Průcha, je potřeba zkoumat i „…reálný obsah vzdělanosti, tj. jaké jsou faktické
znalosti, dovednosti a jiné charakteristiky vědění lidí s určitou úrovní dosaženého vzdělání.“
(Průcha, 2015a, s. 100)
V současné době je obtížné najít výzkum, který by se skutečně soustředil na bádání
reálného obsahu vzdělanosti, určitou výjimku zde představuje výzkum PIAAC. Z toho důvodu
se následující výklad zaměří na skutečné dovednosti dospělých osob v ČR, aby analýza
vzdělanostní úrovně dospělé populace byla doplněna i o kvalitativní ukazatele. Jak již bylo
zmíněno, k tomu bude využit výzkum PIAAC, který poskytuje kvalitativní data o dovednostech
dospělých osob ve věku 16 až 65 let z oblasti čtenářské a numerické gramotnosti a z oblasti
řešení problémů v prostředí informačních technologií (Straková et al., 2013, s. 11).
Tabulka č. 4 znázorňuje konkrétní výsledky průměru OECD a ČR ve všech třech
hodnocených oblastech. Přičemž, jak vysvětluje Straková, pro čtenářskou a numerickou
gramotnost bylo stanoveno pět úrovní způsobilosti rozdělených podle počtu dosažených bodů.
Pátá úroveň znamenala dosažení nejvyššího možného počtu bodů, a to 376 či více. V tabulce
č. 5 je možné vidět průměrný výsledek v bodech pro jednotlivé země. Pro oblast řešení
problémů v technologicky bohatých prostředích byly stanoveny pouze tři úrovně způsobilosti
s maximálním počtem dosažených bodů 341 či více. V tabulce je výsledek znázorněn podle
podílu dospělých osob, které dosáhly úrovně způsobilosti dva a tři (Straková, 2013, s. 28–47).
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V celkovém mezinárodním srovnání dvaceti tří zemí, které se zapojily do výzkumu
PIAAC v letech 2011 až 2012, dosáhla ČR v porovnání s průměrem OECD nadprůměrného
výsledku v numerické gramotnosti a průměrného výsledku ve čtenářské gramotnosti a v oblasti
řešení problémů, jak je možné sledovat v tabulce č. 4. Severské země jako je Finsko, Norsko,
Švédsko a také Nizozemsko dosáhly nadprůměrných výsledků ve všech měřených kategoriích
(Straková, 2013, s. 46). Naopak kupříkladu Polsko a USA měly ve všech sledovaných oblastech
podprůměrné výsledky. Podobně tak i Francie, Itálie, a Španělsko, ty se však neúčastnily měření
řešení problémů v prostředí informačních technologií (tamtéž).
Tabulka č. 4: Průměrné výsledky ve čtenářské a numerické gramotnosti a v oblasti dovedností
řešit problémy v prostředí informačních technologií v průměru OECD a ČR dle PIAAC
Řešení problémů
Čtenářská
Numerická
v technologicky
Země
gramotnost
gramotnost
bohatých
prostředích (v %)
273
269
34
Průměr OECD
274
276
33
ČR
Zdroj: upraveno podle Strakové, 2013, s. 46
Tyto výsledky vypovídají o skutečnosti, že jsou dovednosti dospělé populace v ČR
v porovnání s ostatními státy na dobré úrovni. Jsou dokonce lepší, než se ukázalo v řadě
vyspělých států, jako je kupříkladu Francie či USA. Je však také zřejmé, že úrovně vyspělých
států severní Evropy ČR zatím nedosahuje.
Navíc velké rozdíly lze identifikovat i v dovednostech podle úrovně dosaženého
vzdělání v ČR. Podle tohoto ukazatele je možné porovnat, zda úroveň dosaženého vzdělání
dospělých osob skutečně odpovídá jejich faktickým dovednostem. Podle Veselého (2013, s. 71)
výzkum PIAAC prokázal „…úzký pozitivní vztah mezi mírou dosaženého vzdělání
a dovednostmi.“ To znamená, že čím vyšší úroveň vzdělání člověk dosáhl, tím rovněž získal
vyšší skóre v testovaných dovednostech. Lze to prokázat například na výsledcích ve čtenářské
gramotnosti, kde lidé s nedokončeným středoškolským vzděláním dosahovali průměrného
skóre 256, lidé s ukončeným středoškolským vzděláním 271 a lidé s vysokoškolským
vzděláním 302 (tamtéž).
V ČR ovšem byly prokázány skutečnosti, které ne zcela vždy potvrdily kladný vztah
mezi úrovní dosaženého vzdělání a dovednostmi. I následující výklad bude opřen o výsledky
analýzy dat výzkumu PIAAC provedenou Veselým (2013, s. 71–76).
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Podle Veselého se k té možná nejpodstatnější výjimce řadí lidé s výučním listem, kteří
dosáhli ve čtenářské gramotnosti stejného výsledku (258,6) jako lidé s dokončeným základním
vzděláním (258,9). Ve schopnosti řešení problémů v prostředí informačních technologií dosáhli
lidé jen se základním vzděláním dokonce podstatně lepších výsledků (285,4) než lidé vyučení,
a to jak bez maturity (257,6), tak s maturitou (273,1). Pouze v numerické gramotnosti vykazují
vyučení s maturitou (270,2) o něco lepší výsledky než lidé se základním vzděláním (251,8).
Celkové výsledky lidí s vyučením jsou však výrazně podprůměrné.
Veselý dále vysvětluje, že poměrně velké rozdíly byly patrné i mezi lidmi s maturitou
z gymnázia, kteří dosahovali vyšších výsledků ve všech měřených oblastech než lidé
s maturitou z odborné školy. Dokládá to kupříkladu čtrnácti bodový rozdíl průměrného skóre
ve čtenářské gramotnosti (296 oproti 282). Naopak rozdíl mezi lidmi s maturitou z gymnázia
a s lidmi, kteří získali magisterské vzdělání, činil tento rozdíl pouze sedm bodů.
Překvapivé byly rovněž docela nízké výsledky osob s doktorským titulem. Ty
dosahovaly lepších výsledků ve srovnání s absolventy magisterských oborů jen v numerické
gramotnosti (319,9 oproti 313,2), ve čtenářské gramotnosti byly na stejné úrovni (303,2 oproti
303,2) a v oblasti řešení problémů vykazovaly dokonce horší výsledky (296,2 oproti 307,1).
Naopak pozitivním zjištěním byla zejména vysoká míra čtenářské gramotnosti
obyvatel ČR s vysokoškolským vzděláním. Z evropských států dosahovalo lepších výsledků už
jen Nizozemsko, Vlámsko, Švédsko a Finsko. Tento pozitivní výsledek uvedl Veselý
v souvislosti s vysokoškolskou expanzí zaznamenanou od 90. let minulého století, kdy skupina
vysokoškoláků byla zastoupena především mladšími lidmi, kteří dosahovali obecně v tomto
šetření lepších výsledků. Veselý dále dodává, že dobré výsledky mohly pramenit i z délky trvání
studia na vysoké škole, které bývá v ČR zpravidla delší (minimálně pět let) v porovnání se
zahraničím. Podle Veselého však data PIAAC jednoznačně prokázaly souvislost
vysokoškolského vzdělání s vyšší gramotností.
Porovnávané výsledky výzkumu PIAAC a IALS sice poukazují na skutečnost, že
dovednosti českých vysokoškoláků se zhoršily, přesto však stále ve všech sledovaných
oblastech výzkum PIAAC prokázal, že čeští vysokoškoláci ve všech věkových skupinách
dosahovali lepších výsledků, než byl průměr OECD (Straková a Veselý, 2013, s. 105). Podle
Strakové a Veselého (tamtéž) tedy snaha omezit podíly vysokoškoláků s argumentací o nízké
kvalitě a nízké přidané hodnotě výuky na vysokých školách nemá v tomto mezinárodním
výzkumu oporu.
Podle Strakové je rovněž pozitivním zjištěním, že i přes výše uvedené rozdíly
v dovednostech mezi jednotlivými vzdělanostními skupinami obyvatelstva, tento mezinárodní
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výzkum prokázal, že se ČR řadí k zemím, kde jsou relativně malé rozdíly mezi dospělými, kteří
dosahují nejlepších a nejhorších výsledků ve čtenářské a numerické gramotnosti. To podle
Strakové značí, že se v ČR daří udržovat u skupin lidí, kteří prokazují nejnižší dovednosti na
relativně dobré úrovni čtenářskou a numerickou gramotnost (Straková, 2013, s. 47). Rovněž
z celkového hodnocení, jak dokazují uvedená data PIAAC týkající se indikátorů vzdělanostní
úrovně dospělé populace, lze usoudit, že si ČR v mezinárodním srovnání nestojí špatně.
Z výše uvedeného však také vyplývá, že reálné dovednosti dospělých osob v ČR
zpravidla nemusejí vždy odpovídat úrovni dosaženého vzdělání, při pohledu na blíže
specifikované vzdělanostní skupiny (zejména lidé s výučním listem a lidé s maturitou
z odborné školy). To také potvrzuje tvrzení Průchy o potřebě zkoumání reálného obsahu
vzdělanosti. Nelze tedy skutečně odvodit vzdělanostní úroveň určité populace pouze z výsledků
formálního vzdělávání, i když to poskytuje jednotlivcům silný základ jejich znalostí
a dovedností. Je však nezbytné, aby si tito jedinci udržovali dále svoji vzdělanostní úroveň
i v dospělém věku, a tím tak přispívali k celkové vzdělanosti českého národa. Vedle formálního
vzdělávání je tedy nezbytné participovat i na neformálním vzdělávání a informálním učení,
které se rovněž podílí na tvorbě a zvyšování vzdělanosti určitého národa. I když je podle Průchy
(2015a, s. 106) těžké spolehlivě doložit a objasnit, jak velká tato role je a v čem spočívá.

3.2 Intragenerační vzdělaností reprodukce
Vzdělání v současné společnosti představuje jeden z nejsilnějších faktorů, který
ovlivňuje nejen, jaká povolání budou lidé vykonávat a jaký příjem za to získají, ale rovněž má
vliv i na jejich chování, hodnoty, postoje či názory (Hamplová a Katrňák eds., 2018, s. 5).
V současné české společnosti existují nerovnosti v šancích na dosažení vyššího
vzdělání, které silněji ovlivňují askriptivní faktory sociálního statusu člověka, jako je jeho
sociální původ, pohlaví, národnost apod. V ČR byla prokázána především silná souvislost mezi
rodinným zázemím a dosaženým vzděláním v řadě empirických šetření (Katrňák, 2004; Matějů,
Straková a kol., 2006; Matějů et al., 2010; Matějů, Anýžová a Simonová, 2013; Prokop et al.,
2020). To znamená, že ve skupinách mladých osob, které si vybírají určité vzdělávací dráhy
a dosahují určité úrovně vzdělání, se projevuje závislost na tom, jaké úrovně vzdělání dosáhli
jejich rodiče – dochází tedy k autoreprodukci vzdělání, a to zejména ve skupinách osob
se základním vzděláním a vysokoškolským vzděláním (Průcha, 2015b, s. 239). Neznamená to
však, že by děti, jejichž rodiče mají vysokoškolské vzdělání, byly zpravidla nadanější
a inteligentnější než děti rodičů, kteří dosáhli pouze základního vzdělání. Děti z nižších
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sociálních vrstev jsou spíše diskriminovány na základě svého sociálního původu, a tím také
nemají možnost získávat vyšší úroveň vzdělání (tamtéž, s. 240).
Na druhé straně se však do jisté míry v ČR rovněž projevuje mezigenerační vzdělanostní
mobilita, kdy děti dosahují rozdílné úrovně vzdělání, než dosáhli jejich rodiče (Průcha, 2015b,
s. 239).
Analýza, provedená na datových souborech IALS a PIAAC Matějů, Anýžovou
a Simonovou, mapovala vzdělanostní mobilitu v ČR mezi lety 1959 až 2009. V poslední
sledované kohortě od roku 2000 do roku 2009 mělo 51,3 % žen vyšší vzdělání než jejich matky
a 32 % mužů mělo vyšší vzdělání než jejich otcové. Zároveň se však projevila i sestupná
vzdělanostní mobilita, kde 12,6 % žen dosahovalo nižšího vzdělání, než jejich matky a u mužů
to bylo již 22 %, kteří dosahovali nižšího vzdělání než jejich otcové (Matějů, Anýžová
a Simonová, 2013, s. 114, 116). Zároveň tito autoři dochází ke zjištění, že zatímco s rostoucí
vzdělanostní úrovní dospělé populace v ČR má vzestupná vzdělanostní mobilita tendenci
klesat, sestupná vzdělanostní mobilita naopak stoupá (tamtéž, s. 127).
Současně se však v ČR stále projevují relativně silné autoreprodukční tendence a vliv
sociálního původu na přístup ke vzdělávání, zejména k vysokoškolskému, je v české
společnosti stále silný (2015b, s. 244). Což rovněž potvrzují výsledky analýzy provedené
na datech výzkumu IALS a PIAAC, které dokládají, že v ČR „V přechodu mezi střední
a vysokou školou a šancích na dosažení vysokoškolského vzdělání hraje sociálně-ekonomický
status výchozí rodiny významnou a bohužel stále stejnou roli.“ (Matějů, Anýžová, Simonová,
2013, s. 127) Tudíž za posledních pět sledovaných dekád od roku 1959 do roku 2009 nedošlo
k žádné změně.
Tuto skutečnost rovněž potvrzuje poměrně aktuální souhrnná analýza kolektivu autorů
s názvem Nerovnosti vzdělávání jako zdroj neefektivity (Prokop et al., 2020). Jejich analýza
provedená na datech výzkumu Česká společnost po 30 letech v rámci projektu Českého
rozhlasu (Rozděleni svobodou) potvrdila, že úspěšnost v počátečním vzdělávání v ČR stále
silně závisí na společenském postavení rodičů, rovněž však na regionu, ve kterém se dítě narodí
(Prokop et al., 2020, s. 1). Tato studie dochází k závěrům, že v ČR je vzdělávání nástrojem
reprodukce chudoby a nerovností mezi generacemi, jelikož dosažení vysokoškolského vzdělání
zvyšuje šance o 40 % až 50 % na dosažení nadprůměrného příjmu, vyššího sociálního kapitálu
v podobě společenských kontaktů a zároveň tak vyšších dovedností (tamtéž, s. 2) Právě tento
vysoký ekonomický, sociální a lidský kapitál rodičů pak výrazně zvyšuje šanci, že jejich děti
dosáhnou opět vysokoškolského vzdělání. V ČR jsou pak vzdělávací výsledky silněji
podmíněné sociálním původem než kupříkladu v jiných postkomunistických zemích, jako je
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Polsko či Estonsko, kde se vliv sociálního původu na nejvyšší dosažené vzdělání má tendenci
snižovat (tamtéž, s. 20).
Nerovné šance na dosažení vyššího vzdělání jsou tedy v ČR stále reprodukovány
z generace na generaci, a tak děti dosahují nejen stejnou úroveň vzdělání jako jejich rodiče, ale
posléze také obsazují stejné pozice na pracovním trhu a rovněž tak ve společnosti (Prokop et
al, 2020, s. 12). Na otázku, čím je to způsobováno, odpovídá Matějů, Straková a kol. (2006,
s. 8) následovně „…vzdělanostní nerovnosti mají do značné míry původ v různé mentalitě rodin
s různým sociálně-ekonomickým statusem, v jejich rozdílném vnímání možných přínosů
vzdělávání poměřovaných riziky a náklady spojenými s rozhodnutím dítěte studovat.“
Z tohoto tvrzení vyplývá, že jedním z mechanismů, který přispívá k nerovným šancím
na dosažení vyššího vzdělání, jsou postoje a vztahy, které si jedinec vytváří ke vzdělávání
v prostředí své rodiny. Zvláště v rodinách pocházejících z nižších sociálních tříd se předává
negativní vztah k učení a ke škole z generace na generaci (Simonová a Hamplová, 2016, s. 16).
To dokládá studie Katrňáka prostřednictvím kvalitativních rozhovorů s dělnickými rodiči.
Ti ve svých výpovědích popisovali, že je škola nebavila, učení je nezajímalo, a tudíž i jejich
vzdělanostní aspirace byly nízké (Katrňák, 2004, s.85). Rovněž se prokázalo, že tito rodiče
posléze nezdůrazňují dětem, proč je vzdělání důležité a proč by se měly vzdělávat. Tito rodiče
očekávali, že jejich děti zvládnou školní povinnosti s průměrnými výsledky, po absolvování
základní školy se vyučí a poté ihned vstoupí do zaměstnání a začnou si vydělávat (tamtéž,
s.108).
Katrňák (tamtéž, s. 128) rovněž vedl rozvory i s rodiči vysokoškolsky vzdělanými, kteří
se naopak snažili být ve škole úspěšní, protože si uvědomovali význam vzdělání, který se podle
nich pojí s určitým společenským postavením, kterému posléze odpovídá vykonávané
povolání, a nakonec i ekonomický příjem.
V dělnických rodinách naopak příliš nepovažují vzdělání za mechanismus sociálního
vzestupu. To odhalila kvalitativní studie provedená v roce 2011. Podle respondentů jsou při
hledání nového zaměstnání významnější protekce a známosti než dosažený stupeň vzdělání,
pokud se totiž rozhoduje o tom, který adept pracovní místo získá, nezáleží na tom, kdo je
vzdělanější a kvalifikovanější, ale kdo má v dané společnosti konexe (Vodochodský, 2011,
s. 15–16). Podle nich je tak možné známosti využít k úspěchu přímo, zatímco vzdělání je pro
ně dlouhodobou investicí, která k úspěchu nevede bezprostředně. Takovéto smýšlení bylo
silnější právě u respondentů s nižším vzděláním, objevovalo se ale i ve skupině kvalifikovaných
respondentů (tamtéž).
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Další mechanismus, který ovšem může rovněž přispívat ke vzdělanostním nerovnostem,
je i struktura vzdělávacího systému dané země. ČR se vyznačuje časnou diferenciací
vzdělávacích příležitostí, například víceletá gymnázia (Matějů et al., 2010, s. 13) a více
diverzifikovaným vzdělávacím systémem, který se vyznačuje existencí škol různé kvality či
úrovně, poskytujících formálně stejný stupeň vzdělání (Anýžová, 2019, s. 81). Na jedné straně
sice takto diverzifikovaný systém, zejména středoškolského vzdělávání, vybavuje studenty
různými pracovně specifickými dovednostmi a připravuje je tak na výkon konkrétního povolání
podle požadavků trhu práce, na druhou stranu však také provádí účinnou selekci studentů
v neprospěch znevýhodněných skupin, které rozděluje do jednotlivých vzdělávacích drah podle
sociálního původu, dovedností, pohlaví a dalších charakteristik (tamtéž, s. 82, 93). Takové
vzdělávací systémy nepřispívají ke snižování nerovných šancí na vzdělávání mezi jednotlivými
sociálními třídami, ale naopak se školy stávají místy, které rovněž tyto nerovnosti dále
reprodukují a kde se sociální rozdíly přeměňují na vzdělanostní rozdíly, jak již bylo vysvětleno
v subkapitole 2.2.
Právě v zemích, které se vyznačují silnou diverzifikací vzdělávacího systému, zejména
státy střední a východní Evropy, pak vzdělání funguje spíše v podobě diplomů slibujících vyšší
plat či statusově prestižnější zaměstnání (Anýžová, 2019, s. 93). Proto se také těmto zemím
někdy přezdívá jako „společnosti diplomů“ (Collins, 1979). Osvědčení o vzdělání, které škola
vydává, totiž umožňuje jejím držitelům přístup k privilegovaným pozicím a vysokým příjmům
(Keller a Tvrdý, 2008, s. 114). Ovšem vědomosti, osvojené v průběhu stále delšího
a nákladnějšího studia, nejsou příliš napojeny na požadavky trhu práce (tamtéž, s. 143).
Anýžová (2017, s. 9) vysvětluje, že v takovém případě „…zvyšování úrovně vzdělání nepřisívá
k rozvoji produkčních schopností jedince a ke zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, ale
pouze legitimizuje sociální exkluzi a nerovnosti ve společnosti.“
V české společnosti tedy na získané úrovni vzdělání stále záleží, a to i přesto, že
v posledních dvou dekádách dochází k expanzi vysokoškolského vzdělávání, která v západních
zemích Evropy podle Anýžové vedla ke snižování finanční návratnosti této úrovně vzdělání.
Země střední a východní Evropy však tento jev doposud nezaznamenaly (Anýžová, 2019,
s. 93). To lze uvést i v ČR, jak dokládají ve své analýze finanční návratnosti vysokoškolského
vzdělání Doseděl a Katrňák. Ti dokonce dochází k závěru, že se rozdíl mezi finanční návratností
vysokoškolského a středoškolského vzdělání s maturitou dokonce zvětšuje. Zatímco v roce
2000 tento rozdíl byl v hodinové mzdě asi 30 Kč, v roce 2014 to bylo přibližně 70 Kč. Finanční
návratnost vysokoškolského vzdělání v době vzdělanostní expanze tedy neklesá, ale spíš
naopak. I když je pracovní trh v posledních patnácti letech sycen rostoucím počtem
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vysokoškoláků, přesto nedosáhl stavu naplnění, stále přijímá vzdělané pracovníky a nabízí jim
pozice s odpovídajícím finančním ohodnocením (Doseděl a Katrňák, 2018, s. 20–21).
Poměrně nová studie Hamplové a Katrňáka rovněž potvrzuje, že vzdělání zůstává stále
silným prediktorem životní úrovně a kvality života v současné české společnosti (Hamplová
a Katrňák eds., 2018, s. 6). Podle nich vyšší vzdělání stále znamená prestižnější pozici na trhu
práce, stabilitu zaměstnání, vyšší příjem a vyšší životní úroveň a ani vzdělanostní expanze,
kterou vzdělávací systém prochází zejména v posledních dvou dekádách, tento vztah nijak
výrazně nepoznamenává, i když se v rámci jednotlivých vzdělanostních skupin prokázala
poměrně vysoká heterogenita (tamtéž).
Konečně je tedy pozornost směřována ke vzdělávání dospělých, které představuje jeden
z nástrojů, jak přispět ke snižování vzdělanostních nerovností vzniklých v počátečním
vzdělávání, protože dospělým lidem dává potencionální příležitost doplnit či rozšířit jejich
vzdělání, ať už s pomocí formálního nebo neformálního vzdělávání. V ČR, ovšem i v jiných
státech EU, se prokázala výrazná závislost účasti ve vzdělávání dospělých na úrovni
dosaženého vzdělání, kterou jedinec získal v počátečním vzdělávání.
Pokud se však vzdělávání dospělých účastní převážně osoby s vyšším vzděláním,
v takovém případě se nerovnosti ve vzdělávání vzniklé v počátečním vzdělávání mají tendenci
prostřednictvím vzdělávání dospělých dále reprodukovat nebo dokonce prohlubovat (Czesaná,
2010, s. 362–363).
Dále proto bude analyzován vývoj nerovností v přístupu ke vzdělávání dospělých podle
úrovně dosaženého vzdělání v ČR, s cílem zjištění, jak velké jsou nerovnosti v přístupu ke
vzdělávání dospělých z hlediska jednotlivých vzdělanostních skupin a jak se tyto nerovnosti
vyvíjí v čase.
Ze všeho nejdříve však bude pozornost zaměřena na celkovou míru účasti dospělých
osob ve vzdělávání ve věku 25 až 64 let podle měření LFS a v porovnání s AES. Graf č. 6
znázorňuje vývoj míry participace mezi lety 2007 až 2019 v ČR v porovnání s průměrnou
mírou participace v EU podle LFS. Z grafu č. 6 je patrné, že v EU došlo k výraznějšímu
navýšení průměrné míry participace mezi lety 2012 a 2013 z 9,2 % na 10,7 %. Od té doby je
patrný pozvolný trend zvyšování míry účasti ve vzdělávání dospělých. V roce 2019 byla
zaznamenána nejvyšší míra participace ve sledovaném období, a to 11,3 %. V ČR je oproti
tomu zaznamenán spíše kolísavý trend míry účasti ve vzdělávání dospělých. Ve sledovaném
období mezi lety 2007 až 2019 byla zaznamenána nejvyšší míra účasti v roce 2011 a to 11,6 %.
Od té doby míra účasti meziročně klesá, s výjimkou let 2016 a 2017, kdy došlo opět k nárůstu
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na 8,8 % a poté na 9,8 %. V roce 2019 však byla zaznamenána nejnižší míra účasti dospělých
osob ve vzdělávání od roku 2011 a to 8,1 %.
Graf č. 6: Vývoj míry účasti ve vzdělávání dospělé populace ve věku 25–64 let v EU a v ČR
mezi lety 2007 až 2019 dle LFS

Zdroj: upraveno podle Eurostatu, 2021h, nestránkováno
Zároveň se tak ČR doposud nepodařilo naplnit jeden z referenčních ukazatelů EU
z programu Vzdělávání a odborná příprava 2020, který stanovil navýšení účasti ve vzdělávání
dospělých alespoň na 15 % podle LFS do roku 2020 (Eurostat, 2021f, nestránkováno). V roce
2020 dokonce ČR zaznamenala velký propad, kdy účast činila pouhých 5,5 % (Eurostat, 2021h,
nestránkováno). Je zřejmé, že tento nízký podíl účasti lze přičítat okolnostem spojených
s pandemií COVID-19, protože mnoho vzdělávacích akcí bylo v rámci protikoronavirových
opatření zrušeno. Ovšem s přihlédnutím k předešlému kolísavému vývoji účasti dospělých osob
ve vzdělávání v rámci výzkumu LFS, nelze předpokládat, že by ani poté bylo tohoto cíle v ČR
dosaženo.
Graf č. 7 dále znázorňuje mezinárodní srovnání míry účasti dospělých osob
ve vzdělávání v roce 2019 podle LFS. Státy severní Evropy se podle měření výzkumu LFS řadí
k zemím, kde se lidé vzdělávají i v dospělosti nejvíce.
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Graf č. 7: Mezinárodní srovnání vybraných států EU v míře účasti dospělých osob ve
vzdělávání ve věku 25 až 64 let v roce 2019 dle LFS

Zdroj: upraveno podle Eurostatu, 2021h, nestránkováno
Z grafu č. 7 je možné vyčíst, že v Dánsku činila průměrná míra participace dospělých
ve vzdělávání 25,3 %, ve Finsku 29 % a ve Švédsku dokonce 34,3 %. Tím je tak míra účasti ve
Švédsku téměř třikrát vyšší, než činí průměr EU. Naopak k zemím, kde je dlouhodobě
zaznamenávána velmi nízká míra účasti ve vzdělávání dospělých, se řadí kupříkladu Polsko
(4,8 %) a Slovensko (3,6 %). Tyto země tedy zdaleka nedosahují na průměr EU. Podobnou
účast jako ČR vykazuje pak Itálie (8,1 %) nebo Německo (8,2 %).
Zatímco výzkumné šetření LFS nevypovídá příliš o příznivém trendu zvyšování účasti
ve vzdělávání dospělých v ČR, oproti tomu výzkum AES vykazuje pozitivnější data, jak je
možné sledovat v grafu č. 8. Zatímco mezi lety 2007 a 2011 se míra účasti ve vzdělávání
dospělých příliš nezměnila. Naopak od roku 2011 se míra účasti zvýšila o 9 % na celkových
46,1 % v roce 2016. Tato míra účasti byla tak vyšší, než vykazoval průměr EU. Ten byl v témže
roce 44,6 %.
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Graf č. 8: Míra účasti ve vzdělávání dospělé populace ve věku 25–64 let v EU a v ČR v roce
2007, 2011 a 2016 dle AES

Zdroj: upraveno podle Eurostatu, 2021l, nestránkováno
Následně již bude pozornost zaměřena na míru účasti dospělých osob ve vzdělávání
podle dosažené úrovně vzdělání. LFS a rovněž tak AES sledují stejný ukazatel míry participace
dospělých osob ve věku 25 až 64 let podle úrovně dosaženého vzdělání, a tak bude možné
výsledky těchto obou výzkumů porovnat. I přes rozdílnou metodologii těchto výzkumů lze
vysledovat jisté podobnosti.
Na základě dat z grafu č. 9 je patrné, že ve všech evropských zemích se vyskytují
nerovnosti v přístupu ke vzdělávání dospělých v závislosti na úrovni dosaženého vzdělání.
Nejvíce se do vzdělávání dospělých zapojují osoby s vysokoškolským vzděláním (ISCID 5–8).
V ČR to ve sledovaném vzorku osob ve věku 25 až 64 let bylo v roce 2019 14,6 %, přičemž
průměr EU činil 19 %. Participace osob s vysokoškolským vzděláním (ISCID 5–8) ve
vzdělávání dospělých je tak mnohonásobně vyšší než u osob, které dosáhly pouze středoškolské
vzdělání (ISCID 3–4), jejichž účast činila ve stejném roce 6,3 % nebo základního vzdělání či
bez vzdělání (ISCID 0–2) s účastí 3 %.
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Graf č. 9: Míra účasti ve vzdělávání dospělých podle úrovně dosaženého vzdělání ve věkové
skupině 25–64 let v EU a ČR v roce 2019 dle LFS

Zdroj: upraveno podle Eurostatu, 2021h, nestránkováno
Jak je dále možné vidět v grafu č. 9, osoby, které absolvovaly základní vzdělání nebo
nemají žádné vzdělání se v roce 2019 zapojily do vzdělávání dospělých v ČR nejnižší mírou,
a to 3 %. V průměru v zemích EU činí rozdíl mezi osobami s nejvyšším a nejnižším vzděláním
zhruba čtyřnásobek za posledních deset let. V ČR se tato hodnota v průběhu několika let
měnila. V roce 2007 se osoby s vysokoškolským vzděláním zapojily dle LFS do vzdělávání
dospělých dvacetkrát více než osoby se základním vzděláním či bez vzdělání. Od té doby
dochází k postupnému snižování tohoto rozdílu až na pětinásobek v roce 2019, což je rovněž
nejnižší rozdíl ve sledovaném období od roku 2007. Stále se však v ČR tento rozdíl nerovná
průměru EU.
Rovněž osoby se středoškolským vzděláním zaostávají v účasti ve vzdělávání dospělých
za vysokoškoláky, jak také znázorňuje graf č. 9. V roce 2019 se osoby se středoškolským
vzděláním dle LFS účastnily přibližně dvakrát méně než osoby s vysokoškolským vzděláním
(6,3 % oproti 14,6 %). V zemích EU je rozdíl rovněž dvojnásobný. Mezi lety 2007 a 2010 byl
tento rozdíl v ČR dokonce trojnásobný. Od roku 2010 se však daří držet rozdíl rovný průměru
EU.
Nyní bude pozornost zaměřena detailněji na ČR a její vývoj míry participace
ve vzdělávání dospělých podle dosažené úrovně vzdělání, jak je možné sledovat v grafu č. 10.

65

Graf č. 10: Vývoj míry účasti ve vzdělávání dospělých podle úrovně dosaženého vzdělání ve
věkové skupině 25–64 let v ČR mezi lety 2007 až 2019 dle LFS

Zdroj: upraveno podle Eurostatu, 2021h, nestránkováno
Z výše znázorněného grafu je patrné, že účast dospělých osob ve vzdělávání v ČR
výrazně vzrostla mezi lety 2010 a 2011 u všech vzdělanostních kategorií. Nejvíce však u osob
se základním vzděláním na celkových 2,8 %. Jejich zapojení do dalšího vzdělávání se tím tak
od roku 2010 zdvojnásobilo. U osob se základním vzděláním má však míra účasti ve vzdělávání
dospělých spíše kolísavý trend. V roce 2015 byl u této vzdělanostní kategorie zaznamenán
nejvyšší pokles míry účasti od roku 2011 na celkových 1,9 % procent. O dva roky později však
byla v roce 2017 zaznamenána naopak nejvyšší míra participace ve sledovaném období 2007
až 2019 a to 3,1 %. Rovněž v roce 2019 byla tato hodnota 3 %.
U osob se středoškolským vzděláním má míra účasti ve vzdělávání dospělých trochu
jiný trend, jak je možné vidět také v grafu č. 10. Nejvyšší míra účasti ve sledovaném období
mezi lety 2007 a 2019 byla u této vzdělanostní kategorie naměřena v roce 2011, a to celkových
9,8 %. Od té doby se každoročně míra participace snižuje s výjimkou let 2016 a 2017, kdy
hodnota činila 7 % a 7,7 %. Od té doby zase klesá, aby v roce 2019 byla míra účasti
u středoškolsky vzdělaných osob 6,3 %, což se téměř rovná hodnotě 6,2 % zaznamenané v roce
2010.
U osob s vysokoškolským vzděláním má míra participace ve vzdělávání dospělých
velmi podobný trend jako u středoškoláků. Nejvyšší míra účasti byla zaznamenána v roce 2011,
a to celkových 23,1 %. Od té doby míra účasti opět meziročně klesá s výjimkou roku 2017, kdy
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mírně vzrostla na celkových 17,6 %. Od té doby opět klesala a v roce 2019 byla v této
vzdělanostní kategorii zaznamenána nejnižší míra účasti od roku 2007 a to celkových 14,6 %.
Pokud kromě úrovně dosaženého vzdělání je zohledněn také dosažený věk, jsou rozdíly
v účasti ve vzdělávání dospělých mezi jednotlivými věkovými kohortami ještě markantnější,
jak je patrné z grafu č. 11. V roce 2019 ve věkové skupině 45 až 54 let se lidé v ČR
s vysokoškolským vzděláním zapojili do vzdělávání osmkrát častěji než lidé se základním
vzděláním nebo bez vzdělání a ve věkové skupině 55 až 74 let dokonce téměř jedenáctkrát
častěji. Naopak nejmenší rozdíly mezi těmito dvěma vzdělanostními skupinami lze zaznamenat
u věkové skupiny 35 až 44 let, kdy se rozdíl snížil na trojnásobek.
Rozdíl v míře účasti ve vzdělávání dospělých mezi lidmi se středoškolským
a vysokoškolským vzděláním se držel téměř ve všech věkových skupinách okolo dvojnásobku,
pouze ve věkové skupině 55 až 74 let se vyšplhal téměř na trojnásobek, jak je možné opět
sledovat v grafu č. 11.
Graf č. 11: Míra účasti ve vzdělávání dospělých podle úrovně dosaženého vzdělání
v jednotlivých věkových skupinách v ČR v roce 2019 dle LFS

Zdroj: upraveno podle Eurostatu, 2021h, nestránkováno
Oproti tomu v EU činil rozdíl mezi lidmi se základním a vysokoškolským vzděláním ve
věkové skupině 45 až 54 let pouze čtyř a půl násobek a ve věkové skupině 55 až 74 let
pětinásobek (Eurostat, 2021h, nestránkováno). Jsou to zejména severské země jako Finsko,
Švédsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, ale třeba také Francie, kde se lépe, než je tomu v ČR,
daří držet nižší rozdíly v účasti mezi lidmi se základním vzděláním nebo bez vzdělání
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a vysokoškolským vzděláním i v těchto věkových skupinách (tamtéž). Je tedy zřejmé, že se
v těchto státech daří zapojovat do vzdělávání dospělých starší ročníky s nejnižším vzděláním
lépe než v ČR.
Ovšem i výzkum AES prokázal nerovnosti v přístupu ke vzdělávání dospělých
v závislosti na úrovni dosaženého vzdělání, jak je možné vidět v grafu č. 12. Jen rozdíly v účasti
mezi skupinami s nejnižším a nejvyšším vzděláním nejsou tak veliké, jako se ukázaly být ve
výzkumu LFS.
Graf č. 12: Vývoj míry účasti ve vzdělávání dospělých podle úrovně dosaženého vzdělání ve
věkové skupině 25–64 let v EU a ČR dle AES

Zdroj: upraveno podle Eurostatu, 2021i, nestránkováno
Lidé se základním vzděláním nebo bez vzdělání se v ČR v roce 2016 zapojili do
vzdělávání dospělých nejnižší mírou a to 16,2 %. Jejich účast se tím od roku 2011 navýšila o
3,2 %. Přesto však nedosahovala na průměr EU, který byl v roce 2016 23,4 %. V témže roce se
také osoby se základním vzděláním nebo bez vzdělání v ČR zapojily do vzdělávání dospělých
čtyřikrát méně než osoby s vysokoškolským vzděláním. V roce 2011 to bylo téměř pětkrát
méně. Rozdíl v účasti mezi lidmi s nejnižším a nejvyšším vzděláním má v ČR spíše kolísavý
trend, protože v roce 2007 činil tento rozdíl rovněž čtyřnásobek. Naopak v EU činil tento rozdíl
mezi jednotlivými roky přibližně trojnásobek.
Jak je dále možné vidět v grafu č. 12, lidé se středoškolským vzděláním se zapojili
do vzdělávání dospělých v ČR v roce 2016 vyšší mírou (42,5 %) než vykazoval průměr účasti
těchto osob v EU (40,8 %). Rovněž rozdíl v účasti osob se středoškolským a vysokoškolským
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vzděláním činil v roce 2016 1,6násobku a mezi sledovanými roky v ČR a v průměru EU
nevykazoval příliš velké změny.
Na základě výše provedené analýzy dat výzkumu LFS, podpořené rovněž daty
z výzkumu AES, je zřejmé, že v ČR stále platí vztah doplňkovosti mezi počátečním
vzděláváním a vzděláváním dospělých, tak jak jej charakterizovala Czesaná (2010, s. 358–360).
Výsledky výzkumu LFS ve sledovaném období mezi lety 2007 až 2019 potvrdily, že se
do vzdělávání dospělých zapojovali po celou dobu nejvíce ti, kteří již v počátečním vzdělávání
byli nejúspěšnější a získali nejvyšší tedy vysokoškolské vzdělání. Rozdíl v účasti ve vzdělávání
dospělých mezi vysokoškoláky a lidmi se základním vzděláním či bez vzdělání činil v roce
2007 dokonce dvacetinásobek. Od té doby se má však tento rozdíl tendenci snižovat, až v roce
2019 klesl na pětinásobek, což je nejnižší rozdíl v tomto sledovaném období mezi těmito
vzdělanostními skupinami. Lze tedy usuzovat, že vliv reprodukce na míru účasti ve vzdělávání
dospělých u osob, které dosáhly pouze základní vzdělání nebo jsou úplně bez vzdělání, se
snižuje. Jistým způsobem tento fakt potvrdily i data výzkumu AES, protože rozdíl z roku 2011,
který činil pětinásobek, se snížil na čtyřnásobek v roce 2016. Oba tyto výzkumy však potvrdily,
že rozdíly v účasti mezi lidmi s nejnižším a nejvyšším vzděláním byly v ČR v některých letech
dokonce mnohonásobně vyšší, než se ukázalo být v průměru v EU.
Rozdíl v účasti ve vzdělávání dospělých mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním
a lidmi se středoškolským vzděláním se naopak podle výsledků výzkumu LFS mezi lety příliš
nemění a od roku 2010 činí zhruba dvojnásobek, přičemž stejný rozdíl v účasti vykazoval
i průměr EU. Rovněž výzkum AES prokázal stejný trend u těchto dvou vzdělanostních skupin.
Je tedy zřejmé, že zde se vliv reprodukce na míru účasti ve vzdělávání dospělých nemění.
I přesto, že provedená analýza na datech výzkumu LFS a AES ukázala, že se mají
rozdíly v účasti ve vzdělávání dospělých mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním a lidmi se
základním

vzděláním

nebo

bez

vzdělání

tendenci

snižovat,

ovšem

mezi

lidmi

s vysokoškolským a středoškolským vzděláním se zdají být konstantní a v absolutních číslech
jsou tyto rozdíly mezi všemi vzdělanostními skupinami stále velmi vysoké. Lze tedy potvrdit
korelaci mezi úspěšností v počátečním vzdělávání a mírou účasti ve vzdělávání dospělých,
přičemž soudě podle výzkumu LFS z roku 2019 se vysokoškolští absolventi vzdělávali pětkrát
častěji, než lidé se základním vzděláním nebo bez vzdělání a dvakrát častěji než lidé se
středoškolským vzděláním.
Je zřejmé, že v ČR se prostřednictvím vzdělávání dospělých zatím příliš nedaří přispívat
ke snižování rozdílů mezi jednotlivými kvalifikačními skupinami vzniklých v počátečním
vzdělávání, ač lze zaznamenat jistý posun právě u skupin osob s nejnižším vzděláním. I když
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totiž v rámci výzkumu LFS vykazují spíše kolísavý trend v účasti, zdá se, že se jejich účast má
tendenci pozvolna navyšovat. Přesto lze konstatovat, že nerovnosti ve vzdělávání mají stále
majoritně tendenci se prostřednictvím vzdělávání dospělých dále reprodukovat, a tak lze
konstatovat, že v ČR dochází k intragenerační vzdělanostní reprodukci. Aby k tomuto jevu
nedocházelo, museli by se do vzdělávání dospělých zapojovat nejvíce ti, kteří v počátečním
vzdělávání byli nejméně úspěšní a získali jen základní vzdělání. K tomu však stále nedochází
v žádné z evropských zemí.

3.3 Vliv participace ve vzdělávání dospělých na sociální status jedince
a jeho postavení na trhu práce
Výše provedená analýza intragenerační reprodukce vzdělanostních nerovností podala
přehled nejen o tom, jak velké jsou nerovnosti v přístupu ke vzdělávání dospělých z hlediska
úrovně dosaženého vzdělání, ale rovněž tak přispěla k identifikaci účastníků z hlediska jednoho
významného atributu sociálního statusu v současné společnosti, a to vzdělání.
Aby však bylo možné provést hlubší identifikaci účastníků vzdělávání dospělých, je
nutné provést též analýzu korelace účasti ve vzdělávání dospělých s dalšími významnými
atributy sociálního statusu a to – ekonomický status a pozice v zaměstnání. K analýze této
korelace budou využita opět data výzkumu AES. Tento výzkum se zabývá podrobnou
identifikací účastníků vzdělávání dospělých podle nejrůznějších sociodemografických
a socioekonomických ukazatelů, které tak mohou být využity jako zástupné atributy sociálního
statusu. Analýza této korelace poslouží nejen k identifikaci účastníků z hlediska jejich
sociálního statusu, ale rovněž přispěje k objasnění, jaký vliv může mít účast dospělých osob ve
vzdělávání nejen na jejich pozici na trhu práce, ale rovněž tak ve společnosti. Pro objasnění
vztahu účasti ve vzdělávání dospělých a pozice na trhu práce budou využita rovněž data
výzkumu PIAAC.
Pohlaví či věk, které lze považovat za askriptivní znaky sociálního statusu, se neukazují
být z hlediska participace ve vzdělávání dospělých signifikantní, a proto těmto atributům
sociálního statusu nebude věnována při identifikaci účastníků vzdělávání dospělých větší
pozornost. Naopak úroveň vzdělání, aktuální ekonomické postavení a pozice v zaměstnání se
ukazují být zásadní pro zapojení se do vzdělávání dospělých.
Ekonomické postavení bude vymezeno těmito kategoriemi – zaměstnaní, nezaměstnaní
a ekonomicky neaktivní. Do poslední skupiny se řadí studenti, senioři, invalidní důchodci
a osoby na rodičovské dovolené či v domácnosti.
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Pozice v zaměstnání pak bude vymezena z hlediska hlavních tříd klasifikace zaměstnání
(CZ-ISCO), které jsou odstupňované podle složitosti pracovních úkolů a vzdělanostních či
kvalifikačních požadavků (ČSÚ, 2018, s. 34). Celkem existuje 9 hlavních tříd, které lze rozdělit
do 4 skupin – kategorie 1až 3 (zákonodárci a řídící pracovníci, specialisté a techničtí a odborní
pracovníci), kategorie 4 až 5 (úředníci a pracovníci ve službách a prodeji), kategorie 6 až 8
(kvalifikovaní manuální pracovníci) a kategorie 9 (pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci)
(MPSV, 2021, nestránkováno).
Analyzována bude účast osob ve vzdělávání dospělých nejčastěji ve věku 25 až 64 let,
nebude-li uvedeno jinak. Poslední provedený výzkum se uskutečnil v roce 2016, proto budou
data čerpána z tohoto období, rovněž však budou porovnávána i s předešlými roky 2007 a 2011.
Vzhledem k velmi nízké účasti dospělých osob ve formálním vzdělávání v ČR, které
v roce 2016 činilo 2,5 %, tím se tak ČR řadila společně se Slovenskem, Rumunskem a Litvou
ke čtyřem zemím EU, kde byla účast dospělých osob v této formě vzdělávání nejnižší, přičemž
průměr EU byl ve stejném roce 5,8 %, je zřejmé, že naprostá většina vzdělávání dospělých se
týká neformálních vzdělávacích aktivit (Eurostat, 2021l, nestránkováno). Proto bude hlubší
analýza účastníků vzdělávání dospělých v ČR provedena právě na této formě vzdělávání.
Zatímco mezi lety 2007 a 2011 se účast dospělých osob v neformálním vzdělávání příliš
nelišila, oproti roku 2011 se v roce 2016 navýšila o necelých 10 % na celkových 44,6 %. ČR
tak vykazovala vyšší míru účasti, než byl ve stejném roce průměr EU (42 %). Průměr EU rovněž
vykazoval obdobný trend zvyšování účasti v neformálním vzdělávání dospělých, s tím
rozdílem, že míra účasti se od roku 2011 navýšila pouze o 5,8 %. (Eurostat, 2021l,
nestránkováno)
Ovšem je-li pozornost zaměřena na časovou dotaci dospělých osob strávených
neformálním vzděláváním, ocitá se ČR v roce 2016 na samém chvostu za všemi evropskými
státy s průměrným počtem 35 hodin (Eurostat, 2021g, nestránkováno). Od roku 2011 se tento
průměrný počet snížil dokonce o 17 hodin, zatímco průměrný počet hodin EU se snížil pouze
o 4 hodiny na celkových 77 hodin v roce 2016 (tamtéž). Z toho vyplývá, že i když se Češi
zapojili do vzdělávání vyšší mírou, než vykazoval průměr EU, na druhé straně však trávili
neformálním vzděláváním nejméně času ze všech sledovaných zemí (ČSÚ, 2018, s. 46).
Jak je patrné z grafu č. 13, z hlediska pohlaví vykazovali v ČR muži stejně tak ženy
v roce 2011 stejnou míru účasti v neformálním vzdělávání (34,9 %). V roce 2016 však byla
účast mužů již o 6,8 % vyšší než u žen (48 % oproti 41,2 %). Lze tak konstatovat, že se muži
v průběhu dalších pěti let zapojili do vzdělávání mnohem výrazněji než ženy. Muži však
vykazují spíše kolísaví trend v účasti, zatímco účast žen se pravidelně navyšuje. Ve všech
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sledovaných obdobích se také muži zapojovali vyšší mírou do pracovně orientovaného
vzdělávání než ženy. V roce 2016 to bylo 44 % oproti 34 % (ČSÚ, 2018, s. 57). Ženy se však
naopak v daleko větší míře vzdělávaly mimopracovně ve všech sledovaných obdobích oproti
mužům. V roce 2016 to bylo 12 % oproti 6 % (tamtéž).
Z hlediska věku se nejvíce lidé zapojovali do neformálního vzdělávání mezi 35 až 44
lety (50,3 %), což je také možné sledovat v grafu č. 13. Rovněž u věkové skupin 25 až 34 let
a 45 až 54 let vykazovala míra účasti v neformálním vzdělávání vysoké hodnoty držící se
pod necelými 50 %. Výrazně pak míra účasti klesla u věkové skupiny 55 až 64 let na celkových
29,1 %. Oproti roku 2011 se u všech věkových skupin zvedla míra účasti nejméně o 8 %,
nejstarší věková skupina však vždy vykazovala nejnižší míru účasti.
Graf č. 13: Vývoj míry účasti v neformálním vzdělávání dospělých osob podle pohlaví a věku
v ČR dle AES
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Zdroj: upraveno podle Eurostatu, 2021l, nestránkováno; Eurostat, 2021ch, nestránkováno
Jak již bylo podrobně popsáno výše, z hlediska úrovně vzdělání se ve všech sledovaných
obdobích výzkumu AES do vzdělávání dospělých nejvyšší mírou zapojily osoby
s vysokoškolským vzděláním, posléze osoby se středoškolským vzděláním a nejméně osoby se
základním vzděláním nebo bez vzdělání. Všechny vzdělanostní skupiny se však
do neformálního vzdělávání v roce 2016 zapojily vyšší mírou než ve dvou předešlých
sledovaných obdobích. Nejvíce se míra účasti zvýšila u osob se středoškolským vzděláním,
a to o 9 % na celkových 41,8 % (Eurostat, 2021i, nestránkováno). U osob s vysokoškolským
vzděláním se navýšila účast pouze o 3,2 % na celkových 62 % a velmi podobně se navýšila
i míra účasti osob s nejnižším vzděláním o 3,3 % na celkových 16 % (tamtéž). Vysokoškolsky
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vzdělaní lidé rovněž vykazovali v roce 2016 vyšší průměrný počet hodin strávený neformálním
vzděláváním, kupříkladu u pracovně-orientovaných aktivit to bylo 38 hodin oproti 24 hodinám
osob se středoškolským vzděláním a 14 hodinám u osob se základním vzděláním nebo bez
vzdělání (ČSÚ, 2018, s. 62). Nejenže je tak účast vysokoškolských absolventů mnohonásobně
vyšší než u dvou zbylých vzdělanostních skupin, rovněž se také do vzdělávání zapojují ve
větším rozsahu.
Podle ekonomického postavení se ve všech sledovaných obdobích výzkumu AES
zapojily do neformálního vzdělávání nejvyšší mírou osoby zaměstnané, poté s velkým
odstupem osoby nezaměstnané a nejnižší míru účasti vykazovaly ekonomicky neaktivní osoby,
jak je možné sledovat v grafu č. 14.
Graf č. 14: Porovnání míry účasti v neformálním vzdělávání dospělých osob ve věku 25 až 64
let podle ekonomického postavení v letech 2007, 2011 a 2016 v ČR a EU dle AES
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Míra účasti v neformálním vzdělávání zaměstnaných osob činila v roce 2016 53 %.
Jejich účast se od roku 2011 navýšila o 9,9 %, a tak se jednalo o doposud nejvyšší míru účasti
za všechna sledovaná období. Tím se také osoby zaměstnané v ČR účastnily v roce 2016
o 2,3 % více než byl průměr EU, který činil ve stejném roce 50,7 %. Lze však konstatovat, že
v posledních dvou měřených obdobích je účast osob zaměstnaných v ČR i EU téměř shodná.
Jak je dále možné sledovat v grafu č. 14., osoby nezaměstnané se zapojily
do neformálního vzdělávání mírou účasti, která činila v roce 2016 19 %, přičemž průměr EU
byl ve stejném roce o 5,1 % vyšší, a to 24,1 %. Míra účasti nezaměstnaných osob v EU má také
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tendenci se mírně zvyšovat v každém měřeném období, v ČR naopak vykazuje spíše kolísavý
trend. Zatímco se účast nezaměstnaných osob v ČR mezi lety 2007 a 2011 téměř zdvojnásobila
z 11,8 % na 22,8 %, v roce 2016 opět klesla o 3,8 %. Rovněž rozdíl v účasti mezi osobami
zaměstnanými a nezaměstnanými je v ČR vyšší, než se ukazuje být v průměru v EU. Osoby
zaměstnané v ČR se v roce 2007 vzdělávaly čtyřikrát častěji než osoby nezaměstnané, v roce
2011 se tento rozdíl snížil na dvojnásobek, ovšem v roce 2016 se opět navýšil na trojnásobek,
protože zatímco míra účasti nezaměstnaných osob mírně klesla, míra účasti zaměstnaných se
naopak výrazně zvýšila. V EU činil tento rozdíl ve všech sledovaných obdobích pouze
dvojnásobek.
Ekonomicky neaktivní osoby se pak v ČR v roce 2016 zapojily do neformálního
vzdělávání mírou 14,1 %, což byla doposud nejvyšší míra účasti ve vzdělávání těchto osob, jak
je rovněž vidět v grafu č. 14. Stále to však nedosahovalo na průměr EU, který byl ve stejném
roce o 4 % vyšší a činil tak 18,1 %. Účast ekonomicky neaktivních osob v ČR však vykazuje
trend mírného zvýšení v každém doposud sledovaném období, vždy však byla míra účasti
o něco nižší, než byl průměr EU. Ekonomicky neaktivní rovněž vykazují nejnižší míru účasti
v porovnání s předchozími dvěma skupinami, a to jak v ČR, tak rovněž v EU. Ovšem rozdíl
v účasti mezi ekonomicky neaktivními a zaměstnanými osobami je v ČR vyšší, než se ukázal
být v průměru EU. V roce 2007 tento rozdíl v ČR činil dokonce osminásobek, v dalších dvou
letech tento rozdíl vykazoval už pouze čtyřnásobek. V EU se však tento rozdíl ve všech
sledovaných obdobích držel na trojnásobku.
Z hlediska pozice v zaměstnání pak výsledky výzkumu AES prokázaly, že míra
participace v neformálním vzdělávání roste v závislosti na složitost vykonávaného povolání
(ČSÚ, 2018, s. 34), jak je možné vidět v grafu č. 15. Ve všech sledovaných obdobích se nejvyšší
mírou zapojovali do vzdělávání zaměstnanci spadající do kategorií CZ-ISCO 1 až 3, naopak
nejnižší míru účasti vykazovali vždy zaměstnanci z kategorie CZ-ISCO 9.
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Graf č. 15: Porovnání míry účasti v neformálním vzdělávání dospělých osob ve věku 25 až 64
let podle pozice v zaměstnání v ČR a EU v letech 2007, 2011 a 2016 dle AES

Zdroj: upraveno podle Eurostatu, 2021k, nestránkováno
Zatímco se mezi lety 2007 a 2011 účast zaměstnanců z kategorií CZ-ISCO 1 až 3 téměř
nezměnila, v roce 2016 se zvýšila o 7 % na celkových 67,4 %, a tím tak byla účast těchto osob
o něco vyšší, než vykazoval průměr EU (65,1 %). Vyjma roku 2007, kdy byla míra účasti v ČR
téměř o 7 % vyšší, než činil průměr EU, však vykazuje tato kategorie zaměstnanců spíše
relativně shodnou míru účasti s průměrem EU.
O něco nižší účast v neformálním vzdělávání posléze vykazují zaměstnanci spadající do
kategorií CZ-ISCO 4 a 5, což jsou úředníci a pracovníci ve službách a prodeji, ovšem trendy
v účasti jsou obdobné jako u zaměstnanců z kategorií CZ-ISCO 1 až 3, jak je možné sledovat
také v grafu č. 15. V letech 2007 a 2011 byla účast zaměstnanců z kategorií CZ-ISCO 4 a 5
téměř totožná, posléze se však v roce 2016 navýšila o 7,5 % na celkových 48 %, a tím se tak
řadila k nejvyšším v doposud sledovaných obdobích. Rovněž u této kategorie vykazuje průměr
EU velmi podobnou míru účasti s mírnou převahou účastníků v ČR vyjma roku 2011. Rozdíl
v účasti mezi zaměstnanci z kategorií CZ-ISCO 1 až 3 a CZ-ISCO 4 a 5 pak činil okolo
1,5násobku, a to shodně jak pro ČR, tak průměr EU.
Zaměstnanci, spadající do kategorií CZ-ISCO 6 až 8 tedy kvalifikovaní manuální
pracovníci, vykazují naopak spíše kolísavý trend v účasti v neformálním vzdělávání
v porovnání s předešlými kategoriemi zaměstnanců. V roce 2007 činila jejich míra účasti
41,3 %, posléze v roce 2011 zaznamenal propad téměř o 10 %, aby poté v roce 2016 vykazovala
v porovnání s rokem 2007 účast o 3,5 % vyšší. Účast těchto zaměstnanců byla tak v roce 2016
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44,8 % a řadila se k nejvyšší z doposud měřených období. Účast těchto zaměstnanců byla
dokonce v roce 2016 o 10 % vyšší, než činil průměr EU. Zajímavé je, že zatímco je účast
zaměstnanců z kategorií CZ-ISCO 6 až 8 v průměru EU zřetelně nižší než u zaměstnanců
z kategorií CZ-ISCO 4 až 5, v roce 2016 kupříkladu rozdíl činil 11,5 %, v ČR je účast těchto
skupin zaměstnanců téměř shodná, vyjma roku 2011, kdy byl rozdíl zřetelný, a tím se tak
přiblížil k průměru EU. Zatímco tedy rozdíl v účasti zaměstnanců mezi kategoriemi CZ-ISCO
1 až 3 a CZ-ISCO 6 až 8 činí v ČR spíše 1,5násobek, v průměru EU vykazuje dvojnásobek.
Zaměstnanci z kategorie CZ-ISCO 6 až 8 v ČR se tak vzdělávají v daleko vyšší míře, než je
průměr EU.
Nejnižší mírou se pak do neformálního vzdělávání zapojují pomocníci a nekvalifikovaní
pracovníci spadající do kategorie CZ-ISCO 9, jak jé možné vidět v grafu č. 15, u nichž lze
sledovat kolísavý trend v účasti obdobně jako u předchozích kategorií zaměstnanců. V roce
2007 činila jejich míra účasti 21,3 %, v roce 2011 pak zaznamenala propad o 8,3 % a v roce
2016 se opět navýšila o 10,5 % na celkových 23,5 %. Stále to však nedosahovalo na průměr
EU, který ve stejném roce činil dokonce 30,8 %, tím byl tak o 7,3 % vyšší. Rovněž v průměru
EU se účast těchto zaměstnanců v každém měřeném období navyšovala, a tím se také snižoval
rozdíl v účasti mezi zaměstnanci, kteří spadají do kategorií CZ-ISCO 1 až 3 a kategorie CZISCO 9, a to od 2,5násobku v roce 2007 téměř k dvojnásobku v roce 2016. Zatímco v ČR tento
rozdíl činil mezi lety 2007 a 2016 trojnásobek a v roce 2011 dokonce téměř pětinásobek.
Zaměstnanci z kategorie CZ-ISCO 9 v ČR se tak vzdělávali v daleko menší míře, než vykazoval
průměr EU.
Po výše provedené analýze účasti ve vzdělávání dospělých z hlediska jednotlivých
atributů sociálního statusu těchto participantů na datech výzkumu AES lze konstatovat, že
úroveň vzdělání, ekonomické postavení či pozice v zaměstnání se zdají být klíčové pro míru
zapojení do vzdělávání. V každém sledovaném období výzkumu AES (2007, 2011 a 2016) byla
prokázána rostoucí míra participace v neformálním vzdělávání v závislosti na:
-

úrovni vzdělání – čím vyšší vzdělání tím vyšší míra zapojení do neformálního
vzdělávání;

-

aktuálním ekonomickém postavení – osoby zaměstnané automaticky vykazovaly
mnohonásobně vyšší účast než osoby nezaměstnané a ekonomicky neaktivní;

-

složitosti vykonávaného zaměstnání – čím vyšší složitost vykonávaného povolání
tím vyšší míra zapojení do neformálního vzdělávání.

Byla tedy prokázána vzájemná souvislost mezi mírou účasti v neformálním vzdělávání
a úrovní vzdělání, aktuálním ekonomickým postavením a pozicí v zaměstnání. Přičemž nejvíce
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se vzdělávají osoby s vysokoškolským vzděláním, osoby zaměstnané a osoby spadající do
kategorie zaměstnání CZ-ISCO 1 až 3. Jedná se tedy o vysoko postavené pracovní pozice,
kterým rovněž odpovídá i prestižnější status zaměstnání, zpravidla i vyšší mzda a se kterým se
rovněž pojí i vyšší sociální status jedince. Účast ve vzdělávání dospělých tak silně koreluje
s vyšším sociálním statusem těchto participantů. Jak rovněž vyplývá z výsledků AES, tyto
osoby si více uvědomují možné přínosy své účasti ve vzdělávání dospělých zejména z důvodu
prohloubení svých znalostí a dovedností a zlepšení svých kariérních vyhlídek (ČSÚ, 2018,
s. 34). Rovněž jejich pracovní činnosti z pravidla zahrnují komplexní řešení problémů, které
vyžadují rozsáhlé dovednosti a znalosti (tamtéž). Tyto vysoce postavené pracovní pozice tak
sami vybízí k neustálému vzdělávání, což potvrzují i výsledky výzkumu PIAAC, které
poukazují na skutečnost, že vzdělanější lidé s vyššími dovednosti zastávají taková pracovní
místa, která poskytují větší příležitosti ke vzdělávání (Říhová a Czesaná, 2013, s. 193). Kalenda
a Kočvarová dále vysvětlují, že osoby s vysokoškolským vzděláním a vysoce kvalifikovaní
pracovníci jsou také ke vzdělávání vnitřně motivováni a považují ho za jednu z možností svého
dalšího rozvoje. Tento trend v roce 2016 dokonce ještě zesílil ve srovnání s rokem 2011
(Kalenda a Kočvarová, 2021, s. 93).
Naopak nejméně se vzdělávají osoby se základním vzděláním, či bez vzdělání, osoby
nezaměstnané a ekonomicky neaktivní a osoby z kategorie zaměstnání CZ-ISCO 9. Jedná se
tedy o osoby, kterým z hlediska těchto charakteristik přináleží nízký sociální status, ovšem
u kterých je zpravidla nejvíce žádoucí jejich zapojení do vzdělávání i v dospělém věku. Neboť
právě u těchto osob lze předpokládat, že jejich účast ve vzdělávání dospělých může vést ke
zlepšení jejich pozice na trhu práce a konsekventně i ve společnosti, aby tak rovněž vzdělávání
dospělých mohlo přispívat k vyšší sociální soudržnosti.
Výsledky výzkumu AES ukazují, že hlavní motivací pro zapojení dospělých osob do
neformálního vzdělávání jsou převážně pracovní důvody, proto se nyní výklad bude soustředit
na objasnění vztahu účasti ve vzdělávání dospělých a jeho vlivu na pozici na pracovním trhu.
V roce 2016 totiž tvořil podíl pracovně orientovaných aktivit neformálního vzdělávání v ČR
86 % oproti 14 % mimopracovně orientovaným vzdělávacím aktivitám (ČSÚ, 2018, s. 86).
K hlavním důvodům participace v pracovně orientovaném vzdělávání se nejčastěji řadí snaha
o získání či udržení si stávajícího zaměstnání či získání výhodnější pracovní pozice
v současném povolání a na trhu práce obecně (ČSÚ, 2018, s. 36–37).
Podle Kalendy a Kočvarové (2021, s. 94) se tak za posledních patnáct let hlavní motivy
k účasti ve vzdělávání dospělých přesunuly od mimoprofesní seberealizace k pracovně
orientovanému vzdělávání, které je ve stále větší míře vyžadováno a podporováno
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zaměstnavatelem. Jak dále vysvětluje Kalenda a Kočvarová, zatímco v roce 2011 to bylo 61 %
vzdělávacích aktivit pracovně orientovaného vzdělávání financované zaměstnavatelem, v roce
2016 to bylo již 98 %. Tuto transformaci pak autoři spojují s prohloubením pracovní orientace
v neformálním vzdělávání dospělých a s celkovou neoliberalizací prostředí celoživotního učení
v ČR. Ovšem s nárůstem podílu osob, jejichž hlavní motivací ve vzdělávání se staly především
pracovní důvody, klesá podíl osob deklarujících vnitřní motivaci ke vzdělávání (tamtéž, s. 91).
I když tak účast ve vzdělávání dospělých podle výsledků výzkumů AES v ČR narůstá,
vůle se dále vzdělávat však v české populaci naopak klesá. Zatímco v roce 2007 projevilo 24 %
respondentů výzkumu AES zájem se účastnit na dalších vzdělávacích aktivitách, ať už se
nějakým způsobem v předešlých 12 měsících do vzdělávání dospělých zapojilo či nikoliv,
v roce 2016 už to bylo pouze 12,7 % (Eurostat, 2021n, nestránkován). Naprostá většina
respondentů (87,3 %) neprojevovala vůli se dále vzdělávat. V porovnání s jinými státy EU
vykazovalo v roce 2016 nejvyšší ochotu se dále do vzdělávání zapojit Portugalsko (47,6 %),
Dánsko (42,2 %), Francie (31,3 %) nebo Švédsko (29,7 %) (tamtéž).
Nejčastěji uváděným důvodem, proč se dospělé osoby v ČR nechtějí dále či vůbec
vzdělávat, je jejich přesvědčení, že vzdělávat se i v dospělém věku není potřeba, protože jejich
stávající úroveň vzdělání je pro ně uspokojivá. V populaci osob ve věku od 18 do 69 let, ať už
se nějakým způsobem vzdělávalo či nikoliv, to uvedlo 68 % (ČSÚ, 2018, s. 46–45).
Podobné výsledky potvrdila i studie Kalendy a Kočvarové, ve které zkoumali proměnu
bariér ke vzdělávání dospělých v ČR mezi lety 2005 až 2015. Jednotlivé bariéry byly rozděleny
do tří skupin podle Crossové, tedy situační, institucionální a dispoziční. Jejich výzkum
prokázal, že nejvýznamnější překážku z dispozičních bariér představuje právě smysluplnost
účasti ve vzdělávání, neboť 50 % respondentů ve věku 18 až 65 let uvedlo, že účast ve
vzdělávání pro ně není smysluplná. A tento názor se ani v čase nezměnil, protože v roce 2005
to uvedlo celkem 49 % osob. Kalenda a Kočvarová konstatují, že z hlediska četnosti jde o jednu
z nejvýraznějších bariér ze všech třech sledovaných oblastí a domnívají se, že jejich častý
výskyt je pravděpodobně dán tím, že se respondenti nedomnívají, že by jejich znalosti
a zkušenosti, nabyté prostřednictvím vzdělávání dospělých, vedly ke zlepšení jejich
dosavadního postavení na trhu práce (Kalenda a Kočvarová, 2017, s. 79).
Simonová a Hamplová upozorňují na skutečnost, že z řad výzkumníků je v ČR doposud
věnována jen malá pozornost skutečným přínosům vzdělávání dospělých pro postavení na trhu
práce. Za hlavní důvod tohoto nezájmu označují zejména nedostatek vhodných datových
zdrojů, které by k takovýmto výzkumům poskytly relevantní informace. Určitou výjimku podle
nich tvoří zhodnocení úspěšnosti rekvalifikačních kurzů (Simonová a Hamplová, 2016, s. 16).
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Naopak v zahraničí se přínosy vzdělávání dospělých, ať už ekonomické či
neekonomické, zkoumají intenzivněji. V roce 2013 vydalo Cedefop dokument, ve kterém
shrnuje poznatky z výzkumů provedených v nejrůznějších zemí, na kterých mimo jiné dokládá
i ekonomické přínosy z pracovně orientovaného neformálního vzdělávání pro jednotlivce.
K hlavním výhodám se řadí zejména vyšší mzdy a lepší pracovní i kariérní vyhlídky. Obecněji
lze říct, že rovněž přispívá jeho účastníkům k lepší zaměstnatelnosti, protože lidé
prostřednictvím vzdělávání dospělých získávají takové dovednosti a schopnosti, které jim
umožní být více uplatnitelní na trhu práce (Cedefop, 2013, s. 20).
Simonová a Hamplová se však samy pokusily objasnit, jak účast ve vzdělávání
dospělých ovlivňuje postavení na pracovním trhu v ČR. Svou analýzu provedly na datech
výzkumu Sociální a kulturní soudržnost z roku 2006, který zahrnoval i informace o vzdělávání
dospělých a tabulku, která poskytovala informace o ekonomické činnosti respondentů mezi lety
1989 až 2006. Jedná se sice o výzkum provedený na starších datech, přesto přináší zajímavé
informace (Simonová a Hamplová, 2016, s. 16–17). Autorky se snažily „…modelovat přechody
mezi zaměstnáními a odhadovat šance, zda další vzdělávání ovlivňuje to, že jedinec najde lepší
práci, či alespoň zabrání tomu, aby musel odejít na horší pracovní pozici.“ (tamtéž, s. 17)
Celkem bylo možné sledovat 2442 přechodů ze zaměstnání do zaměstnání. Vzestupných
přechodů bylo zaznamenáno 15 %, sestupných 9 % a zbytek byl horizontálních. Z respondentů,
kteří se do tohoto výzkumu zapojili, se 14 % z nich účastnilo vzdělávání dospělých, což
znamenalo, že absolvovali nějakou vzdělávací aktivitu, ať už formálního či neformálního
vzdělávání, a to v ČR nebo v zahraničí, kterou si doplnili základní vzdělávací dráhu (tamtéž).
Simonová a Hamplová testovaly, zda participace ve vzdělávání v dospělém věku
proměňuje šance na vzestupnou mobilitu, tedy přechod z pracovní pozice s nižší prestiží do
pracovní pozice s vyšší prestiží. Tento vliv se stal významným a pozitivním pro obě pohlaví,
i když u žen se ukázal být silnější. Účast žen ve vzdělávání dospělých zvýšila šance na
vzestupnou mobilitu 2,5krát, zatímco šance mužů se zvýšily jen o 60 %. Z hlediska návratnosti
na pracovním trhu se vzdělávání dospělých ukázalo být tak prospěšné zejména pro ženy.
Rovněž analýza dat prokázala, že se v průběhu let značně význam vzdělávání dospělých
nezměnil, a tak nebylo nutné na něm participovat vyšší mírou mezi sledovanými roky 2000 až
2004 než v 90. letech minulého století (tamtéž, s. 18–20).
Zajímavým zjištěním ovšem bylo, že účast ve vzdělávání dospělých sestupnou mobilitu
nijak neovlivnila. Výsledky analýzy Simonové a Hamplové tedy nepotvrdily, že vzdělávání
dospělých ochraňuje zaměstnance před sestupnou mobilitou (tamtéž, s. 22).
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Výsledky výzkumu Simonové a Hamplové dosvědčují, že účast ve vzdělávání
dospělých skutečně vedla k získání lepší pozice na trhu práce. Rovněž výsledky výzkumu
PIAAC naznačují pozitivní vliv participace ve vzdělávání dospělých na postavení na trhu práce.
Bakule, Matoušková a Vavřinová, v rámci analýzy dat výzkumu PIAAC, zkoumali roli
různých faktorů, kupříkladu čtenářskou a numerickou gramotnost, úroveň vzdělání, ale i účast
ve vzdělávání dospělých, v souvislosti s úspěchem na trhu práce v ČR, který byl definován jako
dosažení či udržení si ekonomického postavení – zaměstnaný (Bakule, Matoušková
a Vavřinová, 2013, s. 134–136). Z výsledků analýzy vyplývá, že čtenářská nebo numerická
gramotnost hraje podstatně méně významnou roli při získávání nebo udržení si zaměstnání ve
srovnání s ostatními faktory. Mnohem významněji se jeví získání alespoň středoškolské
kvalifikace. Takový člověk má 2,1krát větší šanci získat pracovní místo ve srovnání
s člověkem, který dosáhl pouze základní vzdělání. Ještě významnějším faktorem se však jeví
participace ve vzdělávání dospělých. Ten, kdo se účastnil alespoň jednou aktivity neformálního
vzdělávání, má šanci získat nebo si udržet pracovní místo dokonce 2,3krát vyšší ve srovnání
s lidmi, kteří se do vzdělávání žádným způsobem nezapojili (tamtéž). Výsledky výzkumu
PIAAC rovněž potvrdily, že se participace v neformálním vzdělávání projevila jako důležitý
faktor prevence dlouhodobé nezaměstnanosti (tamtéž, s. 138).
Výsledky tohoto výzkumu též potvrdily vzájemnou souvislost mezi účastí ve vzdělávání
dospělých a úrovní funkční gramotnosti. Vzdělávání dospělých totiž představuje jeden
z možných způsobů, jak významně napomoci kultivaci funkční gramotnosti, která se
s přibývajícím věkem snižuje (Říhová a Czesaná, 2013, s. 179–180). Lidé s vyšší numerickou
a čtenářskou gramotností a lepšími dovednostmi řešit problémy v prostředí informačních
technologií, se také do vzdělávání dospělých zapojují s větší pravděpodobností a ve větším
rozsahu, a to i pokud je zohledněn vliv pohlaví, věku, vzdělání a zaměstnání (tamtéž, s. 192).
Analýza provedená na datech PIAAC Říhovou a Czesanou však ukázala zejména
pozitivní výsledky u skupin osob, které vykazují nejnižší míru účasti ve vzdělávání dospělých,
a to u osob s nízkým vzděláním a u starších osob. U všech vzdělanostních skupin bylo
prokázáno, že lepších výsledků ve všech sledovaných oblastech funkční gramotnosti
dosahovaly osoby, které se vzdělávání dospělých účastnily oproti těm, které se do něj žádným
způsobem nezapojily. Největší rozdíly byly ovšem prokázány mezi účastníky a neúčastníky,
kteří dosáhli pouze základního vzdělání. Podle Říhové a Czesané tato skutečnost naznačuje, že
bez ohledu na to, zda vzdělávání dospělých zvyšuje funkční gramotnost nebo zda je funkční
gramotnost podmínkou pro vstup do vzdělávání dospělých, jsou efekty vzdělávání dospělých
pro tuto vzdělanostní skupinu nejvyšší (Říhová a Czesaná, 2013, s. 186).
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Přínosy vzdělávání dospělých se pro tyto osoby ukazují být nejvýraznější, nejen
z hlediska zvýšení úrovně jejich dovedností, ale zvyšují tak jejich pravděpodobnost získání
trvalejšího a kvalifikovanějšího zaměstnání (tamtéž, s. 193). Uvnitř této skupiny se také
prokázal největší rozptyl v dovednostech, to dokazuje, že důvody, proč tyto osoby nedosáhly
vyššího vzdělání, jsou zřejmě velmi různorodé (tamtéž, s. 186). Opět lze vzpomenout
mezigenerační přenosy úrovně vzdělání závislé na sociálním původu, nikoliv na vlastním úsilí
či inteligenci.
Rovněž výsledky výzkumu PIAAC prokázaly, že v rámci všech vzdělanostních skupin
klesá funkční gramotnost účastníků vzdělávání dospělých s věkem pomaleji ve srovnání s těmi,
kteří se do vzdělávání nezapojují (tamtéž, s. 193). Podle Říhové a Czesané pak toto zjištění
vypovídá zejména o důležitosti vzdělávacích a školících aktivit právě u straších osob ve věkové
skupině 55 až 64 let, které tak rovněž přispívají k udržení jejich zaměstnatelnosti (tamtéž).
Výsledky této analýzy prokázaly, že účast ve vzdělávání dospělých má velký smysl, a
to jak pro osoby s nejnižším vzděláním, tak osoby starší. V obou případech proto autorky
navrhují zlepšit podmínky pro zapojení těchto skupin do vzdělávání dospělých a zaměřit se na
takové programové nástroje, které by efektivně podpořily vzdělávání těchto osob i v dospělém
věku (tamtéž).
Straková také dochází k závěrům, že výsledky výzkumu PIAAC ukázaly, že pokud mají
osoby stejné vzdělání (měřeno jako délka vzdělávání v letech), k jejich vyšší zaměstnatelnosti
přispívají jejich vyšší dovednosti. Podle Strakové toto zjištění rovněž potvrzuje důležitost
vzdělávání dospělých (2013, s. 80), protože zatímco u mladých lidí se silněji uplatňuje pro
jejich zaměstnatelnost vliv dosaženého vzdělání, vliv dovedností se prokázal být stejně silný
u všech věkových kategorií (2013, s. 80). Ovšem z hlediska finanční návratnosti dovedností se
zdá být tento přínos vzdělávání dospělých pro ČR naprosto zanedbatelný.
Anýžová analyzovala, rovněž za využití dat výzkumu PIAAC, vliv vzdělání, dovedností
a sociálního původu na příjem jedince a sociálně-ekonomický status zaměstnání ve skupinách
zemí, které se odlišují v orientaci na inovační potenciál a různou mírou diverzifikace
vzdělávacích systémů (Anýžová, 2019, s. 72).
Z analýzy dat výzkumu PIAAC bylo Anýžovou zjištěno, že ze 14 sledovaných zemí
vliv dovedností na příjem a zaměstnanecký status dominuje zejména v Dánsku, Norsku,
Nizozemsku, Belgii, Japonsku a Velké Británii. Například pokud se ve Velké Británii nebo
v Japonsku zvýší dovednosti o jednu směrodatnou odchylku, rovněž se tak zvýší i příjem o 12
% (tamtéž, s. 86). To poté v praxi znamená, že proinovativně orientované ekonomiky oceňují
vysoce kompetentní jedince, buď vyšším příjmem, nebo prestižnějším zaměstnaneckým
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statusem bez ohledu na jejich vzdělání, sociální původ či pohlaví (tamtéž, s. 88). Země
proinovačně orientované se nebojí ve větší míře investovat do vzdělávání, výzkumu a rozvoje,
přičemž vyhledávají a ohodnocují především vysoce kvalifikované zaměstnance s vysokou
mírou dovedností, protože věří, že právě dovednosti jedinců mají v populaci dlouhodobě
významnější dopad na ekonomický rozvoj země než jejich formální vzdělání (tamtéž, s. 94).
Naopak v ČR, stejně jako například v Korejské republice, je finanční návratnost
rostoucích dovedností nevýznamná či dokonce nulová, to znamená, že dovednosti se zde
při kontrole ostatních proměnných na růstu příjmu nepodílejí (tamtéž, s. 86). Jak Anýžová dále
vysvětluje, v ČR se prokázala velmi silná vazba mezi formálním vzděláním a jeho
zaměstnaneckým statusem. Ta je rovněž významná i v Polsku, Slovensku, Itálii či Kypru.
Stejně tak byl prokázán přímý vliv formálního vzdělání na příjem. Právě země východní a jižní
Evropy mají méně proinovačně orientované ekonomiky. Procentuální nárůst příjmu se zde
pohybuje okolo 3–5 % za každý další absolvovaný rok studia, zatímco v proinovačně
orientovaných zemích (Belgie, Itálie, Japonsko) dochází maximálně k 1% nárůstu příjmu
za každý další rok studia (tamtéž, 87). Tyto země, které mají méně proinovativně orientované
ekonomiky, jsou většinou tzv. nové demokracie střední a východní Evropy, které ještě neměly
dostatek času na zavedení dlouhodobých reforem vzdělávacího systému a kde je podíl
vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva stále nižší než ve zbytku Evropy (tamtéž, s. 94). Tento
nedostatek vysoko kvalifikované pracovní síly snižuje šance daných ekonomik na vyšší
konkurenceschopnost a inovativnost (tamtéž, s. 81). Rovněž se prokázalo, že v těchto zemích
mají více diverzifikované vzdělávací systémy, které oceňují formální vzdělání na trhu práce
spíše než dovednosti (tamtéž, s. 93).
Z logiky věci vyplývá, že pokud je v ČR více oceňováno formální vzdělání než
dovednosti, pak účast ve formálním vzdělávání i v dospělém věku představuje pro její
participanty větší přínos z hlediska uplatnění na trhu práce i finanční návratnosti než účast
v neformálním vzdělávání. Této tzv. druhé vzdělávací šance v ČR využívá jen malé procento
osob v dospělém věku. V roce 2016 to bylo 2,5 % osob ve věku 25 až 64 let, což bylo dokonce
o 1,2 % méně než v roce 2011 (Eurostat, 2021l, nestránkováno). Účast ve formálním vzdělávání
je však zejména doménou osob ve věku 25 až 34 let a osob usilujících o vysokoškolský diplom.
Lidé se základním vzděláním či bez vzdělání, nezaměstnaní a pracovníci ze skupiny zaměstnání
CZ-ISCO 6 až 8 a CZ-ISCO 9 se ho takřka neúčastní, tedy ti, pro které by bylo z hlediska
zvýšení kvalifikace a zaměstnatelnosti na trhu práce nejvíce prospěšné.
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Jelikož je převážná část vzdělávacích aktivit motivována pracovními důvody, je zároveň
možné, že charakteristika místního trhu práce nenutí občany ČR, aby se do vzdělávání
dospělých zapojovali daleko intenzivněji.
Předně v posledních letech zaznamenává ČR velmi malou míru nezaměstnanosti,
od roku 2018 dokonce nejmenší ze všech sledovaných zemí OECD. V roce 2019 byla pak
pro ČR zaznamenána nejnižší míra nezaměstnanosti za poslední tři dekády, a to 2 % (OECD,
2021d, nestránkováno). V takovém případě podle Kalendy a Kočvarové nesehrává účast
ve vzdělávání dospělých nástroj ochrany sociálního postavení. Populace totiž není nucena mít
příliš rozvinuté kompetence, protože konkurence na trhu práce je nízká a poptávka po pracovní
síle naopak vysoká (Kalenda a Kočvarová, 2017, s. 77).
Také naprostá většina zaměstnanců ve věku 15 let a více disponuje pracovní smlouvou
na dobu neurčitou. V roce 2019 to bylo 91,7 %, v porovnání s rokem 2015 se tento podíl navýšil
o 2,2 % (89,5 %). Díky tomu nejsou zaměstnanci nuceni se příliš strachovat o ztrátu zaměstnání,
což může být jedním z dalších důvodů, proč lidé nemají potřebu zvyšovat svoje dovednosti tím,
že se budou dále vzdělávat, aby si tak alespoň udrželi své stávající zaměstnání. (OECD, 2021b,
nestránkováno)
Kalenda a Kočvarová (2017, s. 79) ve své studii rovněž upozornili na skutečnost, že pro
většinu pracovních pozic trh práce v ČR nepožaduje příliš vysoké dovednosti, a tedy i veliký
rozsah vzdělávání v dospělém věku. Což bylo také prokázáno měřením jednoho z indikátorů
Evropského indexu dovedností v roce 2020, „…jehož cílem je měřit výkonnost jednotlivých
zemí v oblasti rozvoje a využití dovedností.“ (NÚV, 2020, nestránkováno)
V ČR byla prokázána poměrně vysoká shoda úrovně vzdělání s vykonávající profesí,
protože struktura pracovních sil dobře reflektuje strukturu ekonomiky z hlediska kvalifikační
úrovně, která je založená na průmyslu a činnostech, jež zaujímají nižší pozice hodnotového
řetězce s širokým spektrem technických a administrativně-obchodních pozic. V ČR, obdobně i
v dalších státech střední a východní Evropy, je tak pro výkon většiny pracovních pozic
dostačující středoškolské vzdělání (NÚV, 2020, nestránkováno). Ovšem na soulad úrovní
dovedností s vykonávající profesí tento indikátor nebere zřetel. Data PIAAC však prokázala,
že někteří pracovníci v ČR, kupříkladu počítačový experti, využívají své dovednosti, myšleno
čtenářskou a numerickou gramotnost a dovednosti řešení problémů v prostředí informačních
technologií, nedostatečně, naopak někteří pracovníci v pojišťovnictví, obchodní zástupci či
obchodní makléři, mají tyto dovednosti k výkonu své profese nedostatečné (Bakule,
Matoušková a Vavřinová, 2013, s. 152).
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ČR v roce 2020 získala nejlepší výsledek v celkovém hodnocení Evropského indexu
dovedností měřeného Cedefop. Dosáhla 77 bodů z celkového možného maxima 100 bodů. Tím
tak předběhla i severské země jako je Finsko (75 bodů) či Švédsko (73 bodů). Nejméně bodů
naopak získaly takové země jako Španělsko (31 bodů) či Itálie (24 bodů) (Cedefop, 2021,
nestránkováno). Tento dobrý výsledek je dáván do souvislostí především s dobrou
ekonomickou situací a plnou zaměstnaností v posledních letech, je však možné, že pandemie
COVID-19 může přinést ekonomické oslabení a slabá místa se stanou více viditelnými (NÚV,
2021, nestránkováno). I když tento výsledek může pro ČR vyznívat dosti lichotivě, na druhou
stranu je však zřejmé, že tato pracovní struktura založená zejména na nižších kvalifikačních
pozicích není dostačující pro ambice stát se konkurenceschopnou ekonomikou s vysokou
přidanou hodnotou (tamtéž).
Rovněž měření dalšího z indikátorů Evropského indexu dovedností prokázalo, že ČR
pro rozvoj dovedností svých občanů využívá vzdělávání dospělých nedostatečně. Zde
dosahovala ČR nejnižšího skóre 26 bodů z celkem patnácti měřených ukazatelů. Bohužel tato
skutečnost tak upozorňuje na nedostatečně rozvinutou kulturu celoživotního učení v ČR. Chybí
zde nástroje, které by komplexně a systematicky podpořily koncept celoživotního učení, a tím
tak povzbudily i dospělou populaci v participaci na dalším vzdělávání (tamtéž).
Ačkoliv výsledky výše uvedených výzkumů sice prokázaly skutečně pozitivní vliv
vzdělávání dospělých na pozici na trhu práce, zejména z hlediska získání nového či udržení si
stávajícího zaměstnání, ČR se řadí ke státům, kde úspěch na trhu práce ovlivňují spíše faktory,
jako je sociální původ, vzdělání či pohlaví v podstatě silněji než kultivace dovedností
prostřednictvím dalšího vzdělávání v dospělém věku, tak jako tomu je kupříkladu
v západoevropských zemích (Anýžová, 2019, s. 88). Alespoň dosažení středoškolského
vzdělání tak pro občany ČR znamená relativně významnou jistotu pracovního uplatnění, ale
rovněž jeho větší finanční návratnost než samotné rozšiřování dovedností v průběhu dospělého
věku s pomocí vzdělávání.
Lze konstatovat, že účast ve vzdělávání dospělých není všemi v české společnosti
všeobecně přijímáno jako součást každodenního života a zároveň není všemi sociálními
skupinami totožně vnímáno jako nástroj přispívající ke zlepšení pozice nejen na pracovním
trhu, ale i ve společnosti. Je-li pak účast ve vzdělávání dospělých nerovná, rovněž výhody
vyplývající z účasti ve vzdělávání dospělých nemohou být pro všechny stejné. Zejména tak
z účasti mohou těžit ti, kteří se do vzdělávání zapojují již nejvyšší mírou.
Jelikož je převážná část vzdělávacích aktivit pracovně orientována a vyžadována
a financována zaměstnavatelem, pak již automaticky ekonomický status „zaměstnaný“
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predikuje vyšší účast ve vzdělávání dospělých, oproti těm, kteří jsou ať už z jakéhokoliv důvodu
z pracovního trhu vyloučeni. Jak dále vysvětluje Kalenda a Kočvarová, rovněž zaměstnanci
větších firem mají více příležitostí ke vzdělávání a rozvoji. Mnohdy se v těchto firmách
vyskytují specializované útvary zaměřující se přímo na firemní vzdělávání a kariérní růst svých
pracovníků. Také často v těchto firmách představují možnosti dalšího vzdělávání
zaměstnanecký benefit (Kalenda a Kočvarová, 2021, s. 84).
Tyto osoby si tak s pomocí účasti ve vzdělávání dospělých mohou upevňovat svou
pozici na trhu práce a budovat další společenské kontakty. To vše posléze vede k upevnění
společenského postavení a potvrzení jejich již tak vysokého sociálního statusu. Vzdělávání
dospělých se tak pro ně skutečně může stát nejen nástrojem jejich ekonomické prosperity, ale
i společenského vzestupu.
Naopak výsledky výzkumu AES prokázaly, že lidé s nižším vzděláním a rovněž nižší
kvalifikací obvykle participují na pracovních školeních, které trvají kratší dobu a účast na nich
je povětšinou vyžadována zaměstnavatelem, u nezaměstnaných pak nejčastěji Úřadem práce
ČR (ČSÚ, 2018, s. 34). Jak upozorňuje Rubenson (2018, s. 351), u osob, které se účastní
nejnižší mírou, se stává jejich participace ve vzdělávání vysoce racionálním aktem, musí tedy
znát užitek, který z případné účasti plyne. Rovněž postoje ke vzdělávání a sebedůvěra sehrávají
významnou roli, která ovlivňuje, zda tyto osoby vstupují do vzdělávání (Boeren, 2016, s. 144).
Z výzkumu Kalendy a Kočvarové vyplývá, že právě dispoziční bariéry, jako jsou pochybnosti
o smysluplnosti účasti ve vzdělávání, strachu z jeho zvládnutí a nedostatečném vzdělání pro
zapojení se do vzdělávání i v dospělém věku, jsou zejména socioekonomicky podmíněné. To
znamená, že míra pociťovaných dispozičních bariér roste se snižující se úrovní dosaženého
vzdělání, je vyšší u nezaměstnaných osob a u osob s nižším příjmem (Kalenda a Kočvarová,
2017, s. 81).
Rovněž však tyto skupiny obyvatel v daleko větší míře pociťují i institucionální bariéry.
Těmi může být nedostatek vhodných kurzů, do kterých by se mohly tyto skupiny obyvatel
zapojit či samotné informace o nich. Z výsledků výzkumu Kalendy a Kočvarové totiž
vyplynulo, že rozsah pociťovaných institucionálních bariér se zmenšuje s rostoucím stupněm
dosaženého vzdělání a kvalifikovanějšího povolání. Opět se zde jako významný jeví
socioekonomický status a třídní postavení (Kalenda a Kočvarová, 2017, s. 82). Ovšem
institucionální bariéry zaznamenaly významný nárůst v roce 2015 oproti roku 2005, a tak začaly
představovat poměrně významnou překážku v účasti v ČR (tamtéž, s. 76), a to především
u osob s nízkým sociálním statusem. Kupříkladu ještě v roce 2005 označilo 31 % dospělých, že
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nemělo dostatečné informace o vhodných kurzech vzdělávání, v roce 2015 tuto bariéro
pociťovalo již o 15 % lidí více, celkem tedy 46 % respondentů (tamtéž, s. 78).
Ovšem zejména osoby s nízkým sociálním statusem představují riziko ohrožení sociální
koheze. Jejich udržení se na pracovním trhu je značně obtížnější, a to posléze ohrožuje i jejich
celkové postavení ve společnosti.
Následující graf č. 16 představuje míru nezaměstnanosti a zároveň také míru
zaměstnanosti osob ve věku 25 až 64 let v ČR podle úrovně dosaženého vzdělání. Z něj je
patrné, že právě osoby, které dosáhly nejnižšího vzdělání jsou obzvláště ohrožené
nezaměstnaností. Zatímco míra nezaměstnanosti v roce 2019 se u osob se středoškolským
vzděláním i vysokoškolským vzděláním držela pod 2 %, u osob se základním vzděláním či bez
vzdělání činila více jak 10 %. Zároveň se také prokazuje jejich obtížnější uplatnění se na
pracovním trhu. Míra zaměstnanosti těchto osob v roce 2019 činila 55,3 %, zatímco u osob se
středoškolským vzděláním byla o necelých 30 % vyšší a u osob s vysokoškolským vzděláním
dokonce o 31,3 % vyšší.
Graf č. 16: Míra nezaměstnanosti a míra zaměstnanosti podle úrovně dosaženého vzdělání
u osob ve věku 25 až 64 let v roce 2019 v ČR dle LFS

Zdroj: Upraveno podle Eurostatu, 2021o, nestránkováno; Eurostatu, 2021e, nestránkováno)
Následující graf č. 17 poté znázorňuje míru rizika upadnutí do chudoby podle úrovně
dosaženého vzdělání a také ekonomického postavení u osob straších 18 let v ČR a v porovnání
s EU.
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Graf č. 17: Míra rizika chudoby podle úrovně dosaženého vzdělání a ekonomického postavení
u osob starších 18 let v ČR a v EU dle EU-SILC
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Opět je z tohoto grafu zřejmé, že nejvyšší riziko chudoby postihuje osoby s nejnižším
vzděláním či bez vzdělání. Zatímco osoby se středoškolským vzděláním a vysokoškolským
vzděláním jsou v ČR v porovnání s EU méně ohrožené rizikem chudoby. U Čechů se
středoškolským vzděláním činila míra rizika chudoby v roce 2019 9,5 %, a tak byla o 5,4 %
nižší, než byl průměr EU. U vysokoškolských absolventů v ČR činila míra rizika chudoby
v roce 2019 pouhých 2,8 %, a tím byla tak o 5,3 % nižší v porovnání s EU. Ovšem u osob se
základním vzděláním či bez vzdělání se míra rizika chudoby vyšplhala až na 26,4 %, a tím tak
byla o 0,4 % vyšší, než byl průměr EU.
Výrazně horší je pak situace u osob nezaměstnaných v porovnání s osobami
zaměstnanými, jak je rovněž možné sledovat v grafu č. 17. Zatímco míra rizika chudoby osob
zaměstnaných v ČR v roce 2019 byla hned po Finsku druhou nejnižší, a to 3,5 %, zatímco
průměr EU byl o 5,7 % vyšší. Naopak míra rizika chudoby u osob nezaměstnaných v ČR činila
52,7 % ve stejném roce, a tím se tak řadila k desáté nejvyšší v porovnání se všemi státy EU.
Ve všech evropských státech se vzdělávání dospělých účastní zejména skupiny obyvatel
s vyšším sociálním statusem. V ČR, jak prokázala výše provedená analýza korelace účasti ve
vzdělávání dospělých se sociálním statusem, se však ukazuje být více než v průměru zemí EU
obtížné zapojovat do vzdělávání dospělých skupiny obyvatel, které se aktuálně účastní
nejmenší mírou a které jsou také nejvíce ohroženy vyloučením z trhu práce, rovněž však
procesem marginalizace a následným sociálním vyloučením – osoby se základním vzděláním
či bez vzdělání, nezaměstnaní, ekonomicky neaktivní a osoby nízkokvalifikované z kategorie
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zaměstnání CZ-ISCO 9. Pro tyto osoby tak vzdělávání dospělých v ČR prozatím neslouží jako
nástroj, který by mohl zlepšit jejich situaci na trhu práce, a tím i jejich sociální postavení.
Vzhledem k velmi nízkému podílu osob se základním vzděláním či bez vzdělání, velmi
nízké nezaměstnanosti a podílu osob vykonávající povolání z kategorie CZ-ISCO 9, je zřejmé,
že se v ČR jedná o velmi specifickou skupinu obyvatel, která má i své specifické vzdělávací
potřeby. O to více je nutné ji věnovat pozornost ze strany státu a vytvářet takové nástroje
vzdělávací politiky a aktivní politiky zaměstnanosti, které umožní odstraňování bariér a jejich
vyšší zapojení do vzdělávání. Dopomoci by tomu mohla kupříkladu velmi aktuální inciativa
Evropské komise týkající se individuálních vzdělávacích účtů, které by měly posloužit
k překonávání překážek v přístupu ke vzdělávání a umožnit dospělým přechody mezi
zaměstnáním (Evropská komise, 2020, s. 17). Je však pravděpodobné, že pouhé odstraňování
bariér k účasti nebude pro jejich vyšší zapojení do vzdělávání dostačující. Bude nutné vytvářet
rovněž účelné nástroje, které se zaměří na vyšší informovanost nejen o samotných vzdělávacích
akcích, ale rovněž i jejich ekonomických a společenských přínosech. K tomu by mohl posloužit
propracovaný systém služeb kariérového poradenství na úrovni státu, který by se mimo jiné
specializoval na tyto specifické skupiny obyvatel a kterým by se rovněž přizpůsobil i segment
poradenství s ohledem na jejich specifické individuální potřeby.
Vyšší zapojení těchto osob do vzdělávání dospělých bude také pro ČR představovat
výzvu pro naplnění jednoho z ambiciózních cílů Evropské komise v rámci Evropské agendy
dovedností, a to navýšení účasti dospělých s nízkou kvalifikací ve vzdělávání alespoň na 30 %
do roku 2025 podle AES (Evropská komise, 2020, s. 20). Kupříkladu účast ve vzdělávání
dospělých osob se základním vzděláním či bez vzdělání činila oproti požadovanému cíli v roce
2016 pouze 16,2 % (Eurostat, 2021, nestránkováno).
Vzhledem k tomu, že se dospělí lidé zapojují převážně do pracovně orientovaného
neformálního vzdělávání, je zřejmé, že i v ČR převládá význam vzdělávání zdůrazňující
především ekonomické cíle v podobě zvyšování adaptability pracovních sil a snahy zvyšování
inovačního potenciálu ekonomik. Jak upozorňují Kalenda a Kočvarová, vzdělávací politika by
však neměla opomíjet ani další významné společenské funkce vzdělávání, které vedou
k podpoře občanské angažovanosti, sociální inkluzi či kulturní a zdravotní osvětě, neboť
bez nich by „…zcela vymizel jeho humanistický a emancipační potenciál, který přispívá
k budování sociální koheze nad rámec integrace jedinců do trhu práce…“ (Kalenda
a Kočvarová, 2021, s. 94).
Pokud v ČR bude i nadále zapojení do vzdělávání dospělých založeno především
na osobní motivaci a obecnějším postoji a hodnotě, kterou jedinci vzdělávání přikládají a kde
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odpovědnost za vzdělávání dospělých ponese samotný jedinec či zaměstnavatel, pak tento stav
nutně povede i nadále k reprodukci nerovností vniklých již v počátečním vzdělávání než
k jejich narovnávání (ČSÚ, 2018, s. 45).
Bylo by proto velmi prospěšné, kdyby v ČR přijal stát větší odpovědnost za oblast
vzdělávání dospělých. Tím by tak mohl podpořit vyšší participaci dospělých osob
ve vzdělávání, zejména osob s nízkým sociálním statusem, a dále se podílet na propagaci
přínosů vzdělávání dospělých pro širokou veřejnost, ať už ekonomických či sociálních. Mohl
by pak též klást větší důraz i na takové vzdělávací aktivity, které by vedly k vyšší podpoře
aktivního občanství či demokracie, aby tak účast ve vzdělávání dospělých mohla skutečně vést
občany ČR k větší sociální soudržnosti, a ne je naopak rozdělovat.
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4 Závěr
Vzdělávání dospělých se neustále vyvíjí v průběhu let a spolu s ním i jeho pojetí a cíle,
které má ve společnosti plnit. Z počátku mělo vzdělávání dospělých vést zejména k humanizaci
a demokratizaci celé společnosti. Účast ve vzdělávání dospělých měla být umožněna nejširším
vrstvám společnosti. Velký důraz se kladl především na znevýhodněné skupiny obyvatel,
přičemž jejich účast ve vzdělávání měla vést k jejich větší emancipaci, svobodě a rovnosti.
I v současné době je na tyto cíle brán zřetel, ovšem důraz je kladen především na ekonomické
cíle, které tak upozaďují důležitost cílů původních. Jak se zdá, projevy neoliberalismu
a vzdělávání pro ekonomický růst a konkurenceschopnost spíše posilují nerovný přístup ke
vzdělávání z hlediska sociokulturních a socioekonomických charakteristik účastníků
vzdělávání, což posléze ohrožuje nejen jejich pozici ve společnosti, ale zároveň tak i sociální
soudržnost celé společnosti.
Diplomová práce si kladla za cíl analyzovat, zda a jakým způsobem účast ve vzdělávání
v dospělosti ovlivňuje sociální status jedince a intragenerační vzdělanostní reprodukci v ČR.
K naplnění tohoto cíle přispěla syntéza současných poznatků o významu a přínosech vzdělávání
dospělých a o vztahu provázanosti sociálních nerovností s nerovnostmi ve vzdělávání.
Významně dále k naplnění tohoto cíle přispěla analýza vybraných dat o účasti ve vzdělávání
dospělých výzkumu LFS a AES a výsledky již dříve analyzovaných dat výzkumu PIAAC.
K expanzi vzdělávání dospělých po celém světě došlo od 60.let minulého století. Byly
to zejména mezinárodní organizace jako je UNESCO, OECD a EU, které vytvořily ze
vzdělávání dospělých významný politický instrument sloužící k boji proti celospolečenským
problémům. Ovšem zejména v důsledku iniciativy OECD a EU došlo k proměně původních
cílů, které jsou teď více podřízeny cílům ekonomickým, což se stalo předmětem kritiky řady
odborníků na oblast vzdělávání dospělých. Mimo jiné se jako problematické jeví zajistit rovné
příležitosti vzdělávání pro všechny.
Ve společnosti existují dvě protichůdné teorie, které pojednávají o nerovných šancích
na vzdělávání. Jedna část autorů staví svůj názor na meritokratických principech fungování
společnosti, což v důsledku znamená, že jedinci dosahují takové úrovně vzdělání, o které se
sami přičiní vlastní pílí či inteligencí. Druhá část autorů se však přiklání k tvrzení, že do hry
vstupují další proměnné. Tou nejvýznamnější se jeví sociální původ, který zapříčiňuje nerovné
šance ke vzdělávání pro různé společenské vrstvy. Právě na tomto tvrzení staví mnohé teorie
o reprodukci vzdělanostních a sociálních nerovností.
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Rovněž v ČR jsou nerovné šance na dosažení vyššího vzdělání v rámci počátečního
vzdělávání silněji ovlivněny vazbami jako je sociální původ a sociálně-ekonomický status
výchozí rodiny. Jako signifikantní se jeví rozdílné vnímání přínosů vzdělávání a hodnot, které
jsou mu v rámci rodiny přisuzovány. Mechanismy, které se podílejí na utváření nerovných
šancích na dosažení vyššího vzdělání v rámci počátečního vzdělávání v ČR, se posléze odrážejí
i v podobě nerovné účasti ve vzdělávání dospělých. Provedená analýza intragenerační
reprodukce vzdělanostních nerovností v ČR na datech LFS a AES skutečně prokázala
vzájemnou souvislost mezi úspěšností v počátečním vzdělávání a mírou účasti ve vzdělávání
dospělých, což má za následek, že jsou vzdělanostní nerovnosti vzniklé v počátečním
vzdělávání dále reprodukovány prostřednictvím vzdělávání dospělých.
Analýza korelace účasti ve vzdělávání dospělých s jednotlivými atributy sociálního
statusu provedená na datech AES pak prokázala rostoucí míru participace v neformálním
vzdělávání v závislosti na úrovni vzdělání, aktuálním ekonomickém postavením a pozici
v zaměstnání. Vyšší sociální status tak předznamenává nejen vyšší účast ve vzdělávání
dospělých, ale rovněž tak jeho vyšší dostupnost. Zároveň tak tyto faktory hrají signifikantní roli
z hlediska nerovné distribuce přístupu ke vzdělávání dospělých.
Ukázalo se, že aktuální ekonomický status začíná představovat významnější rizikový
faktor pro možnost participace ve vzdělávání dospělých než například úroveň vzdělání. Je sice
pozitivním zjištěním, že se míra účasti v neformálním vzdělávání zvyšuje, ovšem převážná část
vzdělávacích aktivit je pracovně orientována. Tato skutečnost tak začíná představovat
výraznější omezení přístupu ke vzdělávání dospělých u osob, které jsou, ať už z jakéhokoliv
důvodu, vyloučené z trhu práce. Zatímco se má totiž míra účasti ve vzdělávání zaměstnaných
osob v průběhu sledovaných let zvyšovat, míra participace nezaměstnaných osob vykazuje
spíše kolísavý trend. Rozdíl v účasti mezi těmito skupinami se tak nemá tendenci snižovat, jak
se tomu ukázalo být naopak v rozdílu účasti mezi skupinami osob dosahující základní vzdělání
či bez vzdělání a vysokoškolské vzdělání. Nerovnosti v přístupu ke vzdělávání dospělých se
také odvíjí od vykonávané pozice v zaměstnání, jelikož kvalifikovanější pracovní pozice
vybízejí k pravidelnějšímu doplňování znalostí a dovedností.
U skupin osob, které participují na vzdělávání dospělých byl posléze prokázán pozitivní
vliv účasti na jejich uplatnění a pozici na trhu práce, a to zejména z hlediska získání nového, či
udržení si stávajícího zaměstnání, či přechodu ze zaměstnání s nižší prestiží do zaměstnání
s vyšší prestiží, zároveň však posloužila jako faktor prevence dlouhodobé nezaměstnanosti.
Tyto pozitivní dopady účasti ve vzdělávání dospělých rovněž vyplynuly i pro skupiny osob,
které se do vzdělávání dospělých zapojují nejnižší mírou, tedy u osob se základním vzděláním,
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nezaměstnaných a nízkokvalifikovaných, kterým z hlediska těchto charakteristik přináleží
i nízký sociální status. To znamená, že z hlediska postavení na trhu práce může účast těchto
osob ve vzdělávání skutečně vést k posílení jejich pozice na trhu práce, konsekventně však ve
společnosti. Na druhé straně však byla prokázána nulová finanční návratnost růstu dovedností
na trhu práce v ČR.
Posléze s ohledem na skutečnost, kdy je účast ve vzdělávání dospělých z hlediska
jednotlivých atributů sociálního statusu nerovná, rovněž přínosy z participace pro posilování
pozice na trhu práce a upevňování sociálního statusu nemohou plynout pro jednotlivé
společenské vrstvy stejné. V ČR také analýza korelace účasti ve vzdělávání dospělých se
sociálním statusem poukázala na skutečnost, že je více než v průměru zemí EU obtížné
zapojovat do vzdělávání dospělých skupiny obyvatel, které se aktuálně účastní nejmenší mírou.
Pokud má participace osob ve vzdělávání dospělých v ČR skutečně přispívat k sociální
soudržnosti a rovnosti, a naopak nemá posilovat procesy sociální reprodukce a rozevírání tzv.
pomyslných sociálních nůžek mezi účastníky a neúčastníky vzdělávání dospělých, je nutné
věnovat zvláštní pozornost zejména znevýhodněným skupinám obyvatel z řad politických
činitelů. Ty by měly vytvářet takové nástroje vzdělávací politiky, ale rovněž tak aktivní politiky
zaměstnanosti, které by nejen zvyšovaly šance na jejich vzdělávání, ale i jejich vyšší
motivovanost k účasti ve vzdělávání v průběhu dospělého života.
Cílem této diplomová práce bylo přispět k objasnění, jaké jsou hlavní determinanty
účasti ve vzdělávání dospělých a jak velké jsou nerovnosti v přístupu ke vzdělávání dospělých
z hlediska úrovně dosaženého vzdělání, aktuálního ekonomického statusu a pozice
v zaměstnání, tedy z hlediska jednotlivých atributů sociálního statusu a jak se velikost těchto
nerovností vyvíjí v čase. Tato zjištění mohou posloužit jako podnět ke zhodnocení, do jaké míry
se daří ČR budovat otevřený přístup ke vzdělávání z hlediska těchto charakteristik, a zároveň
jako podnět k rozpravě, jaké kroky by ČR měla podniknout k tomu, aby se nerovnosti ve
vzdělávání systematicky snižovaly a účast nejvíce ohrožených skupin se naopak zvyšovala.
V tomto ohledu dochází tato diplomová práce k závěru, že přínosy vzdělávání dospělých, ať už
ekonomické či sociální, nejsou v českém prostředí dostatečně zkoumány, ovšem znalost a
propagace skutečných přínosů by mohla rovněž přispět k vyššímu zapojení právě
znevýhodněných osob. Pokud totiž ČR nebude brát větší zřetel na zapojení osob z nejnižších
vrstev společnosti do vzdělávání, bude nutné se zamyslet nad tím, jaké důsledky to do budoucna
pro ni může mít z hlediska prohlubování sociálních nerovností ve společnosti.
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