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Anotace 

Tato práce se zaměřuje na strategie vzdělanostní mobility. Zkoumá, jak rodiče s nízkým 

vzděláním napodobují praktiky, které lze vysledovat v případě rodičů – vysokoškoláků, 

a jak jejich potomci, studenti a studentky vysokých škol, popisují tranzice mezi 

jednotlivými stupni vzdělávacího systému. Hlavní oporou práce je výzkum, v jehož 

rámci byly provedeny rozhovory s respondenty a respondentkami z obou skupin – dětmi 

vysokoškoláků a vysokoškolaček a dětmi, jejichž rodiče jsou maximálně vyučení. Práce 

je rozdělena do šesti základních částí. Nejprve jsou představeny dosavadní výzkumy, 

provedené na téma vzdělanostní reprodukce či mobility a na tomto základě jsou 

stanoveny cíle práce. Následuje popis výzkumných metod a průběhu výzkumu. Další 

část stručně shrnuje klasické teorie na téma vzdělanostní reprodukce. Popis hlavních 

změn ve vysokoškolském vzdělávání pak předchází samotné analýze rozhovorů, která je 

v práci stěžejní. V poslední části jsou shrnuta výzkumná zjištění a navrženy další 

možnosti hlubšího poznání problému. 

 

Annotation 

This thesis concentrates on strategies that lead to education mobility. The text examines 

how parents with low education implement practices that can be seen among university-

educated parents and how their children, university students, describe the transitions 

between specific levels of the education system. The thesis is based on research, 

conducted on both of the above mentioned groups – the interviews were realized with 

children of both university-educated parents and parents with elementary or vocational 

education. The thesis consists of six parts. The first one introduces existing researches 

on education reproduction or education mobility, then, the intended goals are drawn. In 

the second part, the methodology and research process are described. There is a short 
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summary of classical theories in the field of education reproduction in the third part. 

The description of the changes in the tertiary education is then followed by the key part 

– analysis of the interviews. Last part is dedicated to the summary of findings and 

proposes new, deeper means in understanding the topic. 
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1. Kontext tématu 

 Systém základního, středního i vyššího vzdělávání byl kritizován autory jako je 

Althusser, Bourdieu, Bernstein, Illich a další, a to například kvůli některým z faktorů, 

které ovlivňují úspěch či neúspěch jedince v něm. Mezi kritizované faktory patří 

například sociální postavení rodiny jedince či vzdělání jeho rodičů a objem kulturního 

kapitálu. Například podle Pierra Bourdieu je vzdělávací systém nastaven nespravedlivě, 

protože je utvářen a přizpůsoben jedincům z určitého prostředí a ty tak zvýhodňuje, 

zatímco pro ostatní je úspěch v rámci tohoto systému ztížen. 

 Kritika vzdělávacího systému je propojena i s kritikou společenského systému, 

jelikož vzdělávací systém může podle autorů jako je Bernstein, Illich či Bourdieu 

reprodukovat společenské nerovnosti a fungovat v zájmu zachování společenského statu 

quo. Vzdělávací systém např. podle Collinse jen připravuje jedince z vyšších 

společenských vrstev na to, jak zaujmout čelní místa v organizacích. Tak znevýhodňuje 

ostatní jedince i za hranicemi institucí vzdělávání. 

 Ti, kteří se i přes znevýhodněné podmínky dostanou do vyšších stupňů 

vzdělávacího systému, tak mohou pociťovat obtíže, spojené s rozdílem mezi 

charakterem prostředí, ve kterém byli socializováni, a akademického prostředí. Jejich 

zkušenosti s přechodem mezi jednotlivými stupni vzdělávání i se studiem samotným 

mohou vykazovat společné rysy a lišit se od zkušeností ostatních. Právě tato část 

problematiky zatím nebyla tak rozsáhle zkoumána, a to i přesto, že ve společnosti, která 

proklamuje svou otevřenost, je jistě otázka reprodukce nerovností bez ohledu na 

individuální výkon důležitá. Proto považuji za přínosné přispět k poznání tohoto 

aspektu tématu pomocí rozhovorů, pokoušejících se zaznamenat a následně analyzovat 

individuální zkušenosti studentů a studentek z rodin, které podle výše zmíněných autorů 

patří do skupiny poražených v zápase o sociální pozice. 

 Z výše zmíněných teoretických zdrojů vychází také například Katrňák, který se 

zabývá kvalitativním výzkumem subjektivních zkušeností reprodukce studijních drah v 
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dělnických a vysokoškolských rodinách. Chci na něj ve své práci obsahově i 

metodologicky částečně navázat a zaměřit se na osobní zkušenosti jedinců, kteří se 

naopak z reprodukce vzdělání vymanili a jejich dráha je výrazně odlišná od dráhy jejich 

rodičů. 

2. Výzkumný problém 

 V práci chci popsat, jaké obtíže vnímají a jaké zkušenosti mají studenti a 

studentky vysokých škol, kteří pocházejí z dělnických rodin, popřípadě jejichž rodiče 

mají nízké vzdělání. Chci porovnat, jak se vnímané rozdíly liší od problémů, které by 

podle teoretických konceptů měly být vnímané, tedy těch, které z daných teorií 

vyplývají. Jde mi o popsání autentických zkušeností zmíněných studentů a studentek a 

jejich porovnání s koncepty výše zmíněných autorů. 

3. Metodologie a očekávané výsledky 

 Hodlám pracovat s kvantitativními daty (např. z výzkumů ISSP) a sebrat vlastní 

data kvalitativní, metodou polostrukturovaného rozhovoru, který se zdá být 

nejvhodnějším v situaci, kdy chci získat informace podobného charakteru od jedinců, 

jejichž zkušenosti mohou být poměrně odlišné. 

 Respondenty a respondentky oslovím inzerátem, vyvěšeným na fakultách 

pražských vysokých škol, na studentských internetových fórech a podobně. Ke 

spolupráci je přesvědčím tím, že jim zmíním existenci teorií, zabývajících se tématem 

vzdělanostní reprodukce a nabídnu jim, aby svým autentickým pohledem pomohli/y 

přinést další poznatky v této otázce. 

  Rozhovory budou zaměřené na to, zda a jak komunikační partneři a partnerky 

vnímají vliv prostředí, ve kterém vyrůstali/y, zda se kvůli objemu kulturního kapitálu 

rodiny cítí z(ne)výhodněni/ny či jinak ovlivněni, jak probíhaly v jejich případě tranzice 

mezi jednotlivými stupni vzdělání a podobně. Dále, pokud se to ukáže jako přínosné, 

plánuji provést obdobné rozhovory se studenty a studentkami z rodin s velkým 

objemem kulturního kapitálu jako s kontrolní skupinou. 

 S pomocí zmíněných kvantitativních dat např. o vzdělaností reprodukci a teorií o 

kulturním kapitálu, jazykových kódech, vzdělaností reprodukci atp. provedu z 

transkriptů rozhovorů, kterých bude minimálně pět, v ideálním případě deset, 

kódováním jednotlivých zmíněných témat a výpovědí analýzu rozhovorů a budu se 

snažit najít podobnosti a rozdíly v každodenních zkušenostech komunikačních partnerů 
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a partnerek a to, nakolik jsou tyto zkušenosti v souladu s teorií. Touto analýzou 

konkrétních případů se pokusím popsat každodenní zkušenosti studenta či studentky, 

který/která nezapadá do teoretického schématu reprodukce nerovností pomocí 

vzdělávacího systému a tak rošířit poznatky o vzdělanostní reprodukci a překážkách, 

které mohou vyvstávat z určitého sociálního postavení výchozí rodiny. 

4. Předpokládaná struktura 

 a. Přehled teorií, zabývajících se kulturním kapitálem, vlivem prostředí, ve 

kterém je jedinec socializován, reprodukcí nerovností pomocí vzdělávacího systému. 

 b. Dostupná kvantitativní data o vzdělanostní reprodukci, podílu studentů a 

studentek VŠ z různých sociálních skupin, úspěchu při studiu podle různých 

proměnných, proměny počtu oborů a poměru počtu zájemců o studium a počtu 

přijímaných studentů. 

 c. Analýza rozhovorů o každodenních zkušenostech studentů a studentek z rodin 

s malým kulturním kapitálem, hledání podobností ve vnímání problémů s tím spojených 

a souladu s teoretickými koncepty 

 d.  Analýza rozhovorů s referenční skupinou, hledání podobností a rozdílů ve 

vnímání výhod a nevýhod daného původu mezi ní a studenty a studentkami z rodin s 

malým kulturním kapitálem. 

 e. Závěry. Jak závisí průběh vzdělávací dráhy, popř. vnímání vzdělávacího 

systému jako spravedlivého či nespravedlivého na zákadě objemu kultrního kapitálu 

rodiny studenta či studentky, jak na něm závisí vnímání problémů, spojených s vlastním 

postavením a původem, nakolik odpovídají teoretické koncepty empirickým zjištěním. 

5. Orientační seznam literatury 
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zakotvené teorie. Boskovice: Albert. 



  ‐ 13 ‐ 

Úvod 

Vzdělanostní reprodukce a vzdělanostní mobilita jsou tématy, kterým je v 

sociologii věnována značná pozornost. Důvod tohoto zájmu je prostý. Charakter 

vzdělávacích systémů do značné míry odráží charakter společnosti. Vzdělání je jedním 

z faktorů, které stratifikují společnost. Instituce, které vzdělání zprostředkovávají, 

mohou mít demokratizující charakter a tím umožňovat mobilitu mezi jednotlivými 

vrstvami společnosti. Nebo mohou pouze repodukovat nerovnosti, které mezi jedinci 

panují ještě před vstupem do nich, a bránit jim v možnosti zlepšovat vlastním úsilím své 

společenské postavení. Proto jsou vzdělávací instituce stále pod drobnohledem 

sociologů a socioložek. 

Cílem této práce není zjistit, do jaké míry je vzdělávací systém v České republice 

schopen umožňovat vzdělanostní mobilitu, toto téma je nicméně také přítomno. Práce 

totiž zkoumá konkrétní zkušenosti studentů a studentek, pocházejících z rodin s malým 

objemem kulturního kapitálu, zjednodušeně operacionalizovaným jako nízké vzdělání 

rodičů (konkrétně jde o rodiče, kteří dosáhli maximálně středního vzdělání bez 

maturity). V práci jsou popsány faktory, ovlivňující jednotlivá rozhodnutí v jejich 

vzdělávací dráze a úspěšnost v tranzicích mezi stupni vzdělávacího systému. Tato 

zjištění jsou pak porovnávána s výpověďmi studentů a studentek z rodin s velkým 

objemem kulturního kapitálu, tedy potomky vysokoškoláků a vysokoškolaček. Jde tedy 

o to, na základě kvalitativních rozhovorů popsat, jak postupovali potomci rodičů s 

nízkým vzděláním, aby dosáhli mezigenerační vzestupné vzdělanostní mobility a 

porovnat jejich strategii se strategií dětí vysokoškolsky vzdělaných rodičů. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první je představen stav poznání problému v 

České republice a jsou zde shrnuta základní zjištění výzkumů, které byly na toto téma 

provedeny. Na tomto základě jsou formulovány cíle výzkumu. kterých by mělo být v 

práci dosaženo. Druhá kapitola je věnována popisu průbehu výzkumu, použitých 

výzkumných metod a charakteristice respondentů. Třetí kapitola stručně shrnuje 

významné teorie vzdělanostních reprodukcí ve vztahu k provedenému výzkumu, tyto 

teorie jsou detailněji vyloženy příloze. Kapitola čtvrtá popisuje nejvýznamější změny, 

kterými prošel nejen terciální sektor vzdělávání, ale i vzdělanostní aspirace a vnímání 

vzdělání jakožto prostředku životního úspěchu, tedy prvky, které jsou podobou 

vysokých škol výrazně ovlivněny. Stěžejní je kapitola pátá, která je věnována analýze 
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rozhovorů. Analýza je zaměřena na srovnání výpovědí studentů a studentek, jejichž 

rodiče mají nízké vzdělání (dále výzkumná skupina) s výpověďmi studentů a studentek 

– dětí vysokoškolsky vzdělaných rodičů (dále kontrolní skupina). Poslední kapitola 

předkládá návrh dalšího postupu, vedoucího k hlubšímu poznání problému a hledání 

přesnějších odpovědí na zkoumané otázky. 

Práce popisuje dosavadní situaci ve dvou oblastech – na poli vysokého školství a 

jeho proměn a v oblasti stávajících teorií a výzkumů. Na tomto základě jsou 

představována výzkumná zjištění, dokumentována výpověďmi respondentů a 

respondentek. Některá z nich lze chápat jen jako kvalitativní podporu závěrů, 

vycházejících z analýz dat kvantitativních výzkumů, jiná však vedou k reformulaci 

výzkumné otázky, týkající se strategií dětí rodičů s nízkým vzděláním, vedoucích k 

překonání hendikepu a vzdělanostní mobilitě. 

 

1. Stav poznání tématu a cíl práce  

1.1 Výzkumy vzdělanostních nerovností v ČR a jejich základní zjištění 

Vzdělání a jeho role v reprodukci či potlačování nerovností je v české sociologii 

významným tématem již od roku 1989, kdy začalo opět být možné uvádět reálné cíle 

výzkumů a orientovat se tak na kritickou funkci sociologického bádání (Matějů, Tuček, 

Rezler 1991: 2). Výzkumy, zabývající se vzděláním, se zaměřovaly a zaměřují 

především na reprodukci vzdělanostních nerovností. S postupem času se objevila i další 

témata, s nerovnostmi úzce spojená, jako je financování terciálního vzdělávání či 

zasazování českých reálií do evropského kontextu.  

Mezi prvními autory, kteří se začali v nejnovější historii (míněno po roce 1989) 

věnovat vzdělanostním nerovnostem, byl Petr Matějů. Spolu s Milanem Tučkem a 

Lubošem Rezlerem provedli analýzu dat z výzkumu Rodina ’89. Tento longitudální 

výzkum, dotazující žáky a žákyně, jejich rodiče a učitele a učitelky, se věnoval životním 

strategiím a životnímu stylu, jak jsou předávány v rodinném prostředí. Jedním z 

hlavních témat, které bylo následně na základě výsledků výzkumu analyzováno, tak 

byla vzdělanostní reprodukce. Autoři ukázali zásadní vliv sociálního původu dětí na 

jejich vzdělanostní aspirace a tedy i na volbu vzdělanostní dráhy. Nejdůležitějším 

zjištěním, ke kterému v různých obměnách docházeli i další autoři, je vliv, který má na 
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vzdělanostní aspirace dětí vzdělání rodičů, jejich třídní pozice a příjmy, a to i v případě, 

kdy jsou v úvahu brány studijní předpoklady či inteligence dětí (Matějů, Tuček, Rezler 

1991). 

Matějů se dále věnoval sociální stratifikaci i z jiných pohledů, než je vzdělání, 

nicméně tímto tématem se dále zabýval i spolu s dalšími autory, mj. Blankou 

Řehákovou, Janou Strakovou a Natálií Simonovou. Ohniskem zájmu se stala především 

tranzice ze střední školy na školu vysokou a také hodnocení předlistopadového vývoje 

vzdělanostních nerovností v porovnání s jeho vývojem po roce 1989. Bylo zjištěno, že 

navzdory proklamacím předlistopadového státního zřízení vzdělanostní nerovnosti v 

terciálním sektoru nijak významně neklesaly (Matějů, Řeháková, Simonová 2003: 38). 

Simonová společně s Petrem Soukupem dále dochází k závěru, že jistý pokles 

nerovností nastal zpočátku období státního socialismu, později však došlo k 

opětovnému nárůstu a k zachování nižší míry nerovností došlo jen v případě sekundární 

sféry, tedy středního školství (Simonová, Soukup 2008). 

Co se týče výsledků zkoumání vývoje vzdělanostních nerovností v nové, 

polistopadové společnosti, která proklamuje důležitost meritokratických principů se 

stejným důrazem, s jakým společnost předlistopadová proklamovala rovnost, závěry 

jednotlivých autorských týmů a přístupů se mnohdy liší. Simonová dochází na základě 

dat z šesti různých výzkumů k závěru, že vliv vzdělání rodičů na přístup ke vzdělání 

během devadesátých let poklesl a vliv socioekonomického statusu se nezměnil 

(Simonová 2002: 33), jiná analýza ukázala, že vliv socioekonomického statusu rodičů 

roste a stabilní zůstává vliv kulturního kapitálu rodiny (Matějů, Řeháková, Simonová 

2003). To tedy znamená, že jednotlivé analýzy docházejí k rozdílným závěrům v otázce 

nárůstu či poklesu vzdělanostních nerovností. 

Jak ale podotýkají sami autoři a mimo jiné také Tomáš Katrňák (Katrňák 2004), 

období po roce 1989 je možná příliš krátké na jednoznačné odpovědi na otázky, ptající 

se po míře nerovností, vzdělanostní reprodukce a vlivu vzdělání na reprodukci 

stratifikace vůbec. Katrňák se tak zaměřil na jevy, které ke vzdělanostní reprodukci 

směřují. Kvalitativní výzkum, který provedl v dělnických rodinách, je v českém 

prostředí ojedinělý. Rozhovory s lidmi – příslušníky a příslušnicemi dělnických rodin 

poukázal na procesy, které formují vztah dělnické třídy ke škole, a vysvětlil tak mnohé, 

na co kvantitativní přístup nedokázal najít odpověď. Poukázal na specifický přístup 

dělnických rodičů ke škole, na důvody jejich výběru určitých životních strategií a 
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postavil tato zjištění do kontrastu se situací ve vysokoškolských rodinách a zasadil je do 

kontextu existujících teoretických konceptů (Katrňák, 2004).  

Dalším z témat, které nadále nabývá na aktuálnosti, je financování vysokého 

školství. Toto téma je s reprodukcí vzdělanostních nerovností neodmyslitelně spjato 

především kvůli tomu, že v sobě obsahuje diskusi o možnosti a formě zavedení finanční 

spoluúčasti studentů. Finanční náročnost studia se ukazuje jako významný faktor, 

působící na reprodukci nerovností, například podle Josefa Basla (Basl 2006). Tématem 

financování vysokého školství se zabývá především Simonová, která se spolu s dalšími 

autory a autorkami věnuje jednak investičnímu přístupu k financování vysokých škol a 

také legislativnímu i společenskému vývoji, který postupně směřuje k vícezdrojovému 

financování institucí terciálního vzdělávání (Simonová et al. 2005, Matějů, Řeháková, 

Simonová 2003). 

1.2 Cíl práce 

 Vzhledem k výše zmíněným rozporům v dosavadních zjištěních a k přetrvávající 

aktuálnosti tématu role vzdělávacího systému v reprodukci společnosti lze očekávat, že 

odpovědi na otázky, s tímto tématem spojené, budou hledány i nadále. Jak se bude 

letopočet vzdalovat od roku 1989, bude jistě nutné provádět další výzkumy, které odhalí 

skutečnou povahu polistopadového vývoje v oblasti reprodukce nerovností a poukáží na 

to, jakou roli v nich hraje vzdělávací systém. Sociologické poznatky by měly 

bezpochyby hrát významnou úlohu i v reformě financování vysokého školství. Tato 

práce si neklade výše uvedené cíle, přesto se snaží doplnit další díl do mozaiky poznání 

reprodukce nerovností ve společnosti skrze vzdělanostní systém. Zaměřuje se na 

konkrétní procesy v rodinách, které vedou k vymanění se ze vzdělanostní reprodukce, a 

snaží se zjistit, co je pro “vítěze” v pomyslném boji o mezigenerační vzestupnou 

mobilitu charakteristické – tedy čím se jejich strategie liší od ostatních, kteří se 

nerozhodli studovat, a v čem je naopak podobná strategiím těch, pro které už sama 

reprodukce znamená pomyslné vítězství – tedy vysokoškolské rodiny. 

 Výzkumy, které zatím proběhly, nemohly ještě plně reflektovat změny, které 

probíhaly a stále probíhají v oblasti terciálního vzdělávání. Jedná se především o 

eskalaci počtu míst na vysokých školách a současně ještě výraznější nárůst počtu 

maturantů a maturantek. Tyto jevy vedou ke stále rozšířenějším vysokým aspiracím, a 

to nejen v případě maturantů a maturantek, ale i v období první tranzice. Vzniká jakási 
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inflace osvědčení o vzdělání, počet dětí, které aspirují na získání maturity tak roste, 

jelikož maturita začíná být brána jako standart, s tím se logicky zvyšuje i počet studentů 

s tímto osvědčením, kteří aspirují na vysokoškolské vzdělání. Souběžně samozřejmě 

roste počet těch, kteří své aspirace neodvozují od vzdělání svých rodičů, ale právě z 

vývoje sekundárního a terciálního vzdělání a společenského vnímání jednotlivých 

osvědčení o něm. Ve společnosti, kde začíná být stále vyšší vzdělání považováno za 

nezbytné minimum pro životní úspěch, i potomci rodičů s nízkým vzděláním chtějí 

dosahovat vyšších met na poli vzdělávání.  

 Tyto společenské procesy spolu s výsledky dosavadních výzkumů a 

přihlédnutím k relevantním teoriím přinášejí další otázky, které je třeba prozkoumat. 

Zvyšuje se počet míst na vysokých školách a šanci je obsadit mají i ti méně 

privilegovaní, a to i ve společnosti, kde stále platí že vzdělání rodičů je jedním z 

nejdůležitějších faktorů, ovlivňujících šance na dosažení terciálního vzdělání. Taková 

situace nabízí otázku, kdo z řad “nových uchazečů a uchazeček” o vstup na vysoké 

školy bude úspěšný a kdo ne. Jaké strategie zaujímají ti, kdo dokázali změně na poli 

vzdělávání využít? Jak prožívali tranzice mezi jednotlivými stupni vzdělání a jaké 

faktory v jejich vzdělávacích drahách a rodinách vedly k úspěchu v těchto tranzicích? 

Jakkoli se může zdát snaha zodpovědět takové otázky skromná, věřím, že zjištění, která 

přináší tato práce, nastiňují nové trendy na dynamickém poli vzdělávání a odhalují 

konkrétní zkušenosti vysokoškolských studentů s nimi. 

 

2. Metodologie 

Výzkum, který je stěžejní částí této práce, byl proveden v době mezi prosincem 

2009 a únorem 2010. Úplně prvním rozhodnutím po výběru tématu byla volba 

výzkumné metody. Vzhledem k tomu, že ambicí výzkumu bylo odhalit specifika ve 

zkušenostech vysokoškoláků a vysokoškolaček z rodin s různou mírou kulturního 

kapitálu, bylo základním cílem vybrat respondenty, a respondentky jejichž výpovědi 

taková zjištění umožní. Bylo tedy nutné rozhodnout, jaká kritéria budou pro výběr 

respondentů a respondentek zásadní. Dále bylo nezbytné zvolit takový způsob jejich 

oslovení, aby byl provedený dostatečný počet rozhovorů. Následně byly rozhovory 

provedeny a jejich transkripce a další zpracování vedlo k analýze výzkumných zjištění.  
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2.1 Volba výzkumné metody 

Téma, které bylo pro tuto práci zvoleno, tedy pátrání po specifických 

zkušenostech studentů a studentek vysokých škol s určitými charakteristikami, 

implikovalo již od začátku volbu kvalitativní výzkumné metody. Autorka si plně 

uvědomuje nevýhody, které se pojí s výsledky kvalitativního výzkumu, jako je 

například minimální možnost generalizovat zjištění a vztahovat je na populaci mimo 

vzorek respondentů. Výhody kvalitativních metod však v tomto případě převážily, 

jelikož za zásadní byla považována možnost popsat konkrétní situaci sice bez možnosti 

na jejím základě vypovídat o zbytku společnosti, nicméně se zaměřením právě na malou 

skupinu respondentů a respondentek a dostat se v popisu této výpovědi k detailům a do 

hloubky, kterou by kvantitativní metody neumožnily. 

Jako nejvhodnější pro získání žádoucích výpovědí byla zvolena metoda 

kvalitativního rozhovoru, který byl řízen několika desítkami otázek, rozdělených do pěti 

okruhů. Na základě těchto otázek se začala objevovat další témata, která byla zařazena i 

do dalších rozhovorů, stejným způsobem byly některé otázky naopak vypuštěny. 

Výslednou metodu, která byla při získávání dat použita, lze tedy označit jako 

polostrukturovaný polostandardizovaný rozhovor tak, jak ho charakterizuje Hájek 

(Hájek 2009:2), tedy jako metodu, rekonstruující subjektivní teorie respondentů. 

Postup, který byl ve výzkumu zvolen, lze označit jako zakotvenou teorii. Výzkum 

nesměřoval k testování předem určených, teoreticky podložených hypotéz. Snažil se 

spíše na základě nejasné představy o ovlivnění některých aspektů vzdělávací dráhy 

vzděláním rodičů nacházet ve zkušenostech respondentů a respondentek společné 

vzorce a na jejich základě následně formulovat závěry, a tyto závěry uvažovat v 

kontextu již existujících teorií a provedených výzkumů a navrhovat tak podobu nové 

teorie. To je tedy postup, který popisuje např. Hendl (Hendl 2008:125) jako zakotvenou 

teorii, kterou jako návod k tvorbě nové teorie i pro méně geniální výzkumníky a 

výzkumnice popsali její průkopníci Glaser a Strauss. 

2.2 Kritéria výběru výzkumné skupiny 

Cílem výzkumu je popsání konkrétních zkušeností spojených se vzdělávacími 

drahami a tranzicemi v nich a jejich ovlivnění kulturním kapitálem výchozí rodiny 

studentů a studentek. Bylo tedy třeba vytyčit kritéria, na jejichž základě bude následně 

proveden výběr souboru respondentů. Jako první kritérium pro výzkumnou skupinu 
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bylo určeno vysokoškolské studium respondentů a respondentek, vyjma prvních ročníků 

oborů (především technických), do kterých se neprovádějí přijímací zkoušky. Tato 

podmínka byla vytyčena z důvodu potřeby výběru pouze těch jedinců, kteří již nějak 

prokázali předpoklady pro toto studium, a to buď úspěšným složením přijímacích 

zkoušek a nebo absolvováním jednoho či více ročníků. Tímto kritériem nemá být 

vyjádřena důvěra v přijímací zkoušky jakožto jediný nástroj pro určení kompetence ke 

studiu vysoké školy, je použito především proto, že u jedinců, kteří jej splňují, se 

předpokládá záměr vysokou školu jakožto jedinou instituci, vydávající osvědčení o 

terciálním vzdělání, dokončit. 

Druhým kritériem, které zastupuje v případě výběru respondentů obtížně 

operacionalizovatelnou míru kulturního kapitálu v rodině, je vzdělání rodičů. Pro 

výzkumnou skupinu byli vybráni pouze respondenti a respondentky z rodin, kde 

nejvyšší dosažené vzdělání obou rodičů je střední vzdělání bez maturity, tedy výuční 

list, a rodiče zastávají profese, které se od tohoto vzdělání odvozují, tedy převážně 

dělnické. Ve dvou rozhovorech se ukázalo, že tato podmínka částečně splněna nebyla, v 

jednom případě proto, že matka respondenta pracuje v dělnické profesi, ale má střední 

vzdělání s maturitou, ve druhém případě otec respondentky v nedávné době střední 

vzdělání s maturitou dokončil kvůli své profesi, která však vychází z jeho původního 

učebního oboru. V obou případech rozhovory neprokázaly, že by tyto skutečnosti byly 

důvodem pro vyloučení respondenta a respondentky z výzkumu – rodiny nevykazovaly 

rysy, typické pro prostředí s vyšší mírou kulturního kapitálu (které jsou popsány v 

analýze výzkumných zjištění). Vzdělání rodičů bylo jako kritérium vybráno vzhledem k 

jednoduchosti – hledání respondentů a respondentek např. na základě dotazníku, 

zjišťujícího míru kulturního kapitálu v rodině, by bylo nepoměrně složitější. Stejně 

kulturní kapitál za vzdělání rodičů zaměňují např. sociologové analyzující data z 

výzkumu Rodina ’89 (Matějů, Tuček, Rezler 1991). 

Tato kritéria tedy umožnila výběr devíti respondentů a respondentek a rovněž z 

nich vyplynula kritéria pro výběr příslušníků a příslušnic kontrolní skupiny. 

2.3 Kontrolní skupina 

Aby mohla být některá zjištění, získaná v rozhovorech s respondenty, považována 

za důsledek kulturního kapitálu, resp. vzdělání rodičů, bylo nutné získat podobná 

zjištění v rozhovorech s jedinci, kteří jsou z pohledu vzdělání rodičů v opačném 
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postavení – tedy s dětmi rodičů – vysokoškoláků a vysokoškolaček. To se dále ukázalo 

jako dobrý způsob, jak dosáhnout porovnání strategií a procesů, které se vyskytují u 

těchto dvou skupin vysokoškolských studentů a studentek. 

Analogicky s kritérii, podle kterých byla vybrána výzkumná skupina, tak byla 

určena kritéria pro kontrolní skupinu – studium vysoké školy bylo určeno stejně jako v 

případě prvním, vzdělání rodičů je v případě kontrolní skupiny vysokoškolské. I 

velikost kontrolní skupiny byla zvolena stejná, jaké se podařilo dosáhnout v případě 

respondentů. Celkem bylo tedy provedeno 9 + 9 rozhovorů.  

Příslušníci a příslušnice výzkumné a následně i kontrolní skupiny byli osloveni 

inzerátem, který byl v papírové formě vyvěšen na několika fakultách a kolejích 

pražských vysokých škol a v elektronické formě na internetových studentských fórech. 

Inzerát zmiňoval především kritéria výběru respondentů a téma a účel výzkumu. V této 

práci je inzerát pro výzkumnou skupinu uveden jako příloha. Zčásti lze výběr označit i 

jako metodu sněhové koule, protože část respondentů a respondentek mi doporučila své 

známé s potřebnými charakteristikami. Původní záměr byl provést výběr pouze 

metodou sněhové koule, ale vzhledem k tomu, že studenti a studentky se spolu nestýkají 

na základě vzdělání rodičů, bylo přistoupeno k inzerátu jakožto k hlavnímu způsobu 

získávání respondentů. 

2.4 Sběr dat 

Obě skupiny odpovídaly na kontaktní e-mail, který byl v inzerátu uveden, a pokud 

podle vlastního vyjádření splňovaly kritéria výběru, bylo s nimi domluveno místo a 

termín rozhovoru. Rozhovory probíhaly zčásti v prostorách FSV UK v Jinonicích, 

zčásti například v kavárnách v centru města, podle dispozic respondentů. Probíhaly na 

základě osnovy, která obsahovala několik desítek otázek, rozdělených do tématických 

okruhů. Otázky se věnovaly především rozhodování, spojenému s tranzicemi mezi 

jednotlivými stupni vzdělávání, dále subjektivnímu hodnocení vlastního prospěchu a 

pozice v jednotlivých stupních, volnému času a způsobům jeho trávení s rodiči a 

subjektivním teoriím, kterými si respondenti a respondentky vysvětlují vzdělanostní 

reprodukci, svou vlastní vzdělávací dráhu a faktory úspěchu v ní. Tato témata a otázky 

byly postupně specifikovány a upravovány na základě toho, co z rozhovorů dále 

vyplývalo. Lze tedy říci, že mezi podobou prvního a posledního rozhovoru byl již jasný 

rozdíl. Tento rozdíl však nebyl natolik velký, aby bylo nutné pokládat respondentům a 
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respondentkám, kteří “přišli na řadu” dříve, později další otázky. Rozhovory byly 

nahrávány na kvalitní záznamové zařízení, se slyšitelností a porozuměním nahrávkám 

tedy nebyly významnější problémy. 

2.5 Zpracování dat 

Nahrávky byly následně převedeny do transkriptů. Ty byly vytvořeny v MS 

Excel, kdy jeden řádek obsahoval vždy v prvním sloupci iniciálu (I – interviewer, R – 

respondent/ka), ve druhém sloupci otázku či odpověď a třetí sloupec byl ponechán 

volný pro kódování. Každý řádek odpovídal jedné promluvě, pravidelně se tedy střídaly 

řádky s promluvou autorky a respondenta či respondentky. Takto vzniklé dokumenty 

byly následně čteny a postupně byly jednotlivým promluvám přiřazovány kódy podle 

témat, která se v nich objevovala. Kódů bylo postupně zvoleno přibližně dvacet, a 

každý nový kód znamenal opětovné procházení již okódovaných souborů a doplňování 

nového kódu. Tak se ve třetím sloupci u každé promluvy objevily všechny kódy, 

odpovídající tématům, která se v ní objevila. 

Aby mohly být vytvořeny skupiny promluv ke každému kódu a tedy i tématu, 

které se v rozhovorech objevilo, byly všechny soubory zkopírovány do jednoho. Tak 

vzniknul excelovský soubor s jedenácti sty řádky. S pomocí funkce filtrování tak byly 

postupně filtrovány všechny výpovědi ke každému ze zhruba dvaceti kódů. Takzvané 

custom filtry umožnily vybírat jak promluvy s určitým kódem, tak například se stejnou 

kombinací kódů či vyhledávat promluvy s určitými kódy u jednotlivých respondentů a 

hledat v nich tak další témata. To vedlo ke vzniku shluků promluv, respektive citátů, 

týkajících se jednotlivých témat. Tento postup nahradil funkce programu Atlas. Skupiny 

citátů byly následně analyzovány a staly se tak podkladem pro interpretaci zjištění. 

2.6 Popis souboru 

Výsledný zkoumaný soubor sestával z devíti studentů a studentek vysokých škol z 

rodin s nízkou mírou kulturního kapitálu, vyjádřenou nízkým vzděláním rodičů a z 

devíti studentů a studentek vysokých škol z rodin s vysokou mírou kulturního kapitálu 

vyjádřenou vysokým vzděláním rodičů. Z celkového počtu osmnácti respondentů a 

respondentek bylo sedm studentů a jedenáct studentek. Poměr studentů a studentek 

společenskovědních oborů a přírodovědných oborů byl 12:6. Vzhledem k tomu, že 

proměnné typu pohlaví, obor studia a podobně nejsou brány ve výzkumu v úvahu, není 

poměr respondentů a respondentek z pohledu těchto proměnných vyrovnaný. Tabulka 
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s přehledem jejich jednotlivch charakteristik je uvedena v příloze. Zkoumání zkušeností 

v závislosti na vzdělání rodičů např. pouze u studentů a studentek humanitních oborů, 

vzhledem k většímu důrazu na jazykové kompetence, které lze u těchto oborů 

předpokládat, by bylo jistě přínosné. Omezení výzkumu zahrnutím rozličných oborů je 

však minimální, protože cílem bylo popsat obecnější zkušenosti studentů a studentek 

pouze ve vztahu ke vzdělání jejich rodičů.  

 

3. Významné teorie vzdělanostní reprodukce 

Úloha, kterou hraje vzdělání v procesu stratifikace společnosti, byla předmětem 

sociologického zkoumání již mnohokrát. Díky tomuto zájmu dnes existuje několik 

významných teorií, na kteréje možné navazovat, rozvíjet je či s nimi polemizovat. 

Autory těchto teorií lze rozdělit do dvou proudů na základě toho, do jaké míry považují 

vzdělání za prvek, který usnadňuje mobilitu mezi jednotlivými vrstvami společnosti. 

Autoři, které lze zařadit k prvnímu proudu, považují vzdělání za demokratizační 

prvek. Vzdělávací instituce podle nich umožňují jednotlivci zlepšit své společenské 

postavení na základě vlastních schopností, dovedností a píle. Tento proud je také 

označován jako konsensuální. Druhý, konfliktualistický proud, tvoří autoři, kteří jsou 

v otázce vlivu vzdělávacích institucí na stratifikaci společnosti skeptičtější. Vidí je spíše 

jako nástroj, který umožňuje reprodukci nerovností, jelikož ne všichni mají stejnou 

šanci získat vzdělání a svou pozici ve společnosti tak ovlivnit. 

Zřejmě nejvýznamnější a v našem prostředí nejčastěji zmiňovaná teorie, kterou 

lze zařadit do první skupiny, je modernizační teorie autorů Blaua a Duncana. Tito autoři 

a jejich pokračovatelé se pokoušeli dokázat, že vlivem proměny společnosti poklesl vliv 

sociálního původu na vzdělání jednotlivce a tím i na jeho šance na vzestupnou 

společenskou mobilitu. Empirické pokusy dokázat tuto teorii vedly k vytvoření 

sociálně-psychologického modelu, který v otázce vzdělanostní reprodukce přisuzuje 

největší váhu faktorům, mezi které patří například motivace, rodičovská podpora či 

hodnotová orientace (podle Katrňák 2006: 178). 

Druhá skupina zahrnuje především teorie, které jsou ke vzdělávacímu systému a 

potažmo společenskému uspořádání o poznání kritičtější. Jejich autory spojuje názor, že 

rodina, ze které jedinec pochází, má stále velký vliv na podobu jeho vzdělávací dráhy, 
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což vede ke zvýhodňování dětí rodičů z privilegovaných vrstev. Teorie jazykových 

kódů Basila Bernsteina tak například rozlišuje dva kódy, které si mohou děti v rodinách 

osvojit – omezený a rozvinutý. Kritiku vzdělávacího systému pak autor staví na tvrzení, 

že ve školách jakožto v institucích, kde se používá rozvinutý kód, jsou děti, které si ho 

doma neměly možnost osvojit, znevýhodněny (Bernstein 2005: 226). Pierre Bourdieu 

spolu s Jeanem-Claudem Passeronem na tuto teorii navazují a ukazují, že metody, 

používané ve školách, upřednostňují určitý typ socializace, který je typický právě pro 

privilegované vrstvy. Ve vzdělávacích institucích tak probíhá výběr z již vybrané 

skupiny, jelikož větší šanci být úspěšní a dostat se do vyšších sektorů vzdělávání mají 

potomci rodičů z vyšších a středních tříd, kteří získali potřebné předpoklady již 

socializací v rodině (Šanderová 2008: 298). 

Další autoři se s kritikou vydali ještě dále a na základě odhalování nespravedlnosti 

ve školách kritizují i další prvky společenské stratifikace, které se od vzdělávacího 

systému odvozují. Randall Collins tvrdí, že škola slouží především k výuce loajality 

k systému a k získání dovedností, jak si usurpovat výhodné pozice pro sebe – tedy jak 

v přístupu do nich zabránit těm, kteří školou neprošli (Collins 1975: 87). Ivan Illich na 

základě kritiky praktik, které vzdělávací systém používá, kritizuje další 

institucionalizované prvky společenského života. 

Výše zmíněné teorie, spolu se závěry dalších autorů, mezi které patří Goldthorpe, 

MacLeod a další, jsou podrobněji rozebrány v příloze. Ta se dále zaměřuje na provázání 

klasických teorií se zjištěními, získanými v rámci výzkumu, který je stěžejní oporou 

této práce, a na hledání souvislostí mezi teoretickými závěry a výpověďmi respondentů 

a respondentek. 

 

4. Proměny vysokého školství po roce 1989 

Před rokem 1989 byly vysoké školy stejně jako ostatní instituce plně pod státní 

politickou kontrolou. To se změnilo se zákonem o vysokých školách z roku 1990, který 

byl prvním krokem k demokratizaci vysokého školství. Umožnil školám rozhodovat o 

výzkumných cílech, o náplni studia a také jim začal přidělovat prostředky, se kterými 

vysoké školy mohly nadále nakládat dle vlastního uvážení, což přineslo také konec 

přímého určování počtu studujících státem. Stále však zůstalo mnoho problémů, jako 
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například přetrvávající unitární charakter vysokoškolských oborů a s tím pomalý růst 

počtu studentů a studentek v bakalářských oborech. Také nebyly standardizovány 

závěrečné zkoušky středních škol a přijímací zkoušky vysokých škol, které zůstaly 

zcela v autonomii těchto škol. Největším problémem však byl rozpor, který vzniknul 

mezi úplnou autonomií vysokých škol a jejich takřka úplnou finanční závislostí na státu. 

Vysoké školy nevyužívaly (a nevyužívají) vícezdrojové financování – školné nebo 

prostředky plynoucí z komercionalizace výzkumu. Vznik autonomie vysokých škol, 

která byla zavedena bez důkladnějších reformních kroků, tak takřka znemožnil další 

reformy vysokého školství, které byly blokovány školami samotnými (Matějů, 

Řeháková, Simonová 2003: 11 – 15). 

Další neuskutečněnou změnou byla nízká míra binárních oborů – tedy 

bakalářských programů, které by byly praktičtěji orientovány, a navazujících 

magisterských oborů. Tento tzv. boloňský systém dnes sice funguje, podle zkušeností 

autorky však jeho existence není reflektována zaměstnavateli či zaměstnavatelkami, 

kteří často nepovažují bakalářské vzdělání za úplné vysokoškolské vzdělání. Nezdá se 

také, že by rozdělení studijních programů  na bakalářské a navazující magisterské šlo 

ruku v ruce s praktičtější orientací prvně zmíněných, reakce zaměstnavatelů či 

zaměstnavatelek  je tedy možná, alespoň v některých ohledech, na místě. Téma 

efektivnosti boloňského systému a jeho provázanosti s požadavky trhu práce je jistě 

hodno samostatné analýzy, kterou ale tato práce vzhledem k rozsahu a zaměření 

nepřináší. 

Neuniverzitní vysoké školy, tedy právě instituce, které měly přinést více míst pro 

studenty a studentky v bakalářských programech, byly právně uznány novým zákonem 

o vysokých školách v roce 1998. Tyto školy však vznikaly výhradně jako školy 

soukromé, což byla další novinka, kterou zákon přinesl – umožnil státní akreditaci 

soukromých vysokých škol. Nevýhodné postavení vysokých škol z finančního hlediska 

však zákon nevylepšil, dokonce některé aktivity, ze kterých by školám mohly plynout 

prostředky, zakázal (Matějů, Řeháková, Simonová 2003:14 – 15). 

Další vývoj byl charakteristický snahami konečně zavést vícezdrojové 

financování vysokých škol. Po finanční krizi v terciálním vzdělávání, která vyvrcholila 

protesty zaměstnanců, zaměstnankyň i studentů a studentek vysokých škol, byl v roce 

2001 novelizován zákon z roku 1998 a školy tak dostaly možnost získávat prostředky 

například z kapitálových investic do soukromých společností. V roce 2002 byl 



parlamentu předložen návrh zákona o financování vysokých škol, který by znamenal 

zavedení školného. Tento zákon však nebyl schválen (ibid: 19 – 20).  I přes neustálý 

nedostatek financí, který je nadále způsobován upřednostňováním jiných rozpočtových 

priorit stran státu, vzrostl počet studentů a studentek na vysokých školách z 127 137 v 

roce 1993 až na 369 619 v roce 2008 (viz graf). 

Počet studentů vysokých škol v letech 1993 - 2008
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Zdroj: Vývojová ročenka 1989 – 2003 a 2003 – 2008, Ústav pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz) 

I přes růst počtu míst na vysokých školách stoupala poptávka po terciálním 

vzdělání v letech 1989-2001 rychleji, což bylo způsobeno růstem počtu studentů a 

studentek s úplným středním vzděláním – tedy s maturitou. Počet maturantů a 

maturantek stoupnul mezi lety 1989 a 1998 zhruba o 50 tisíc, zatímco počet studentů a 

studentek, zapsaných na VŠ jen o asi 25 tisíc (Matějů, Řeháková, Simonová 2003: 11). 

Šance na přijetí oscilovaly kolem 50 %. Tento fakt činí z druhé tranzice, tedy přechodu 

ze střední školy na vysokou, zásadní moment vzdělávací dráhy (Matějů, Řeháková, 

Simonová 2006: 304). 

4.1 Vývoj vzdělanostních nerovností a vzdělanostní reprodukce 
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V souvislosti s vývojem vzdělanostních nerovností v období před rokem 1989 je 

třeba zmínit hypotézu socialistické transformace. Ta poukazuje na fakt, že státní 

ideologie, propagující rovnostářství, nejprve seshora řízenými opatřeními vzdělanostní 

nerovnosti snižuje, aby je po ustavení nové elity a ovládnutí vzdělávacího systému opět 

zvýšila (viz Matějů, 1991). Přesně totéž se už odehrálo v Československu po roce 1948, 

kdy byly zavedeny kvóty, které měly za cíl snížení vzdělanostních nerovností. K tomu 
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skutečně došlo. Změna situace nastala až s příchodem normalizace, kdy se nerovnosti 

začaly opět zvyšovat, jelikož si nová elita usurpovala prostor na vysokých školách pro 

své potomky a také se zvýšila důležitost politické příslušnosti rodičů (Simonová 2002: 

12, Simonová 2009: 295). Typický pro socialistické Československo byl také rozdíl 

mezi klesajícími nerovnostmi v případě středního školství a jejich současnou stagnací 

při přechodu do terciální sféry vzdělávání. To lze vysvětlit teorií maximálně udržované 

nerovnosti autorů Rafteryho a Houta. Jak tvrdí autoři, k poklesu vzdělanostních 

nerovností může dojít jen nárůstem počtu míst v daném stupni vzdělávání, aby v něm 

kromě potomků vyšších tříd zbylo místo i pro ostatní uchazeče a uchazečky. V 

Československu po roce 1971 došlo k výraznému rozšíření sekundárního vzdělávání, 

které kompenzovalo populační růst a dokonce potlačilo nerovnosti v přístupu k němu. V 

terciálním vzdělávání však taková expanze nenastala, a nerovnosti proto přetrvaly 

(Simonová, Soukup 2008: 15).  

Po roce 1989 se, jak již bylo zmíněno výše, zvyšoval počet přijímaných na vysoké 

školy, ještě výrazněji se ale zvyšoval počet uchazečů a uchazeček o vysokoškolské 

vzdělání. Jak ukázala Simonová na datech z šesti různých výzkumů, tato situace vedla k 

snížení vlivu rodinného původu na úspěšnost v druhé tranzici. V průběhu devadesátých 

let klesal vliv otcova vzdělání, vliv socioekonomického statusu zůstal stejný (Simonová 

2002: 26). Jiné analýzy ale docházejí k opačnému závěru, tedy že vliv 

socioekonomického statusu rodičů na úspěch v druhé tranzici od roku 1989 stoupá 

(Matějů, Řeháková, Simonová 2003: 39). S tím souhlasí Katrňák, který upozorňuje na 

přetrvávání vzdělanostní reprodukce po roce 1989, a který doplňuje, že “doba od změny 

společenského uspořádání v roce 1989 (je) zatím stále příliš krátká na to, abychom 

mohli na otázku po vlivu společenské proměny v devadesátých letech na vzdělanostní 

reprodukci zcela uspokojivě odpovědět” (Katrňák 2004: 33).  

Následující grafy ukazují, jak vypadá struktura společnosti podle vzdělání otce 

(resp. jak vypadala v roce 1999) a jaké bylo toto rozložení pro generaci 1969 a více. 

Vzdělanostní reprodukce je v těchto grafech vyjádřena mírou, do jaké dosahuje 

procento potomků stejného vzdělání, jako jejich rodiče. Lze tedy pozorovat 

přetrvávající reprodukci mezi 50 a 55 % v případě učňovského a středního vzdělání. To, 

že v případě základního a vysokoškolského vzdělání rodičů jsou v případě potomků 

nejsilněji zastoupeny jiné vzdělanostní skupiny znamená, že v těchto případech dochází 

k největší mobilitě – v prvním případě směrem nahoru a ve druhém dolů. 



 
Vzdělanostní struktura české populace podle vzdělání otce - 1999
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Zdroj: ISSP 1999 (podle Katrňák 2004: 28)  

 

Vzdělanostní mobilita podle vzdělání otce - generace 1969 a více
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 Zdroj: Deset let společenské transformace – 1999, Česká republika (podle Katrňák 2004: 29) 
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Graf, vyjadřující vzdělanostní mobilitu podle vzdělání potomka potom ukazuje, z 

jakého prostředí pocházejí příslušníci jednotlivých vzdělanostních skupin. To, že pouze 

u skupiny potomků – vysokoškoláků nalezneme vzestupnou tendenci, úměrnou vzdělání 

rodičů naznačuje, že vysokoškolské vzdělání je nejvíce odvozeno ze vzdělání rodičů.  

4.2 Změna vzdělanostních aspirací po roce 1989 

Jedním z faktorů, který měl bezpochyby vliv na to, že i přes růst počtu míst na 

vysokých školách po roce 1989 neklesal počet neúspěšných uchazečů a uchazeček, je 

vedle růstu počtu maturantů a maturantek i změna vzdělanostních aspirací. Počet 

studentů a studentek devátých (potažmo osmých) tříd a (v případě roku 2003) 

odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří uvedli, že by si rozhodně přáli 

dosáhnout vysokoškolského vzdělání, se mezi lety 1989 a 2003 téměř ztrojnásobil 

(Matějů 2006). 

Analýza dat, sebraných v rámci výzkumu Rodina 89’ a PISA-L (2003), tak jak jí 

provedl Matějů, dále ukazuje proměnu strategií životního úspěchu co se týče vzdělání. 

Oproti roku 1989, kdy za velmi důležité považovalo vzdělání 39,6 % rodičů a 20,4 % 

dětí, nabylo v roce 2003 vzdělání zásadního významu pro 53,1 % rodičů a 66,3 % dětí 

(Matějů 2006, 168-169). Vysvětlením tohoto posunu je bezpochyby změna, která 

nastala nejen ve větší otevřenosti systému a poklesu askriptivního charakteru 

socioekonomického statusu na základě politické příslušnosti a tedy i askriptivního 

charakteru šancí na přijetí na vysokou školu, ale především růst vlivu vzdělání na 

ekonomické postavení jedince (ibid:166).  

Pro zkoumání vzdělanostní reprodukce je dále zásadní zjištění, že “strategie 

(životního úspěchu) založená na vzdělání (mezi roky 1989 a 2003) ztratila na sociální 

výlučnosti a stala se univerzálnější” (ibid:156). To koresponduje s rostoucím 

významem lidského kapitálu v období po roce 1989 a adaptací aspirací jak rodičů, tak 

dětí na tuto skutečnost. Zdá se tedy, že spíše než k přímému mezigeneračnímu přenosu 

životních strategií a tedy i aspirací dochází k přenosu formou sdílené sociální zkušenosti 

(ibid: 159, 166).  

To, k čemu v posledních letech došlo, lze tedy shrnout jako spojení dvou faktorů 

– zvýšení počtu míst na vysokých školách a změny ve vnímání vzdělání. Vzhledem k 

narůstajícímu počtu maturantů a zvyšování kapacity vysokých škol mají vysoké 

vzdělanostní aspirace i studenti a studentky, kteří by dříve na terciální vzdělání 
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neaspirovali, protože část z nich by ukončovala sekundární stupeň vzdělání s výučním 

listem. Přestože výrazný převis poptávky nad nabídkou je v případě vysokých škol stále 

patrný, je to i kapacita vysokých škol v absolutním čísle a stoupající počet oborů, co 

vede k rozšíření vysokých vzdělanostních aspirací. Zároveň se na něm pravděpodobně 

podílí i stoupající počet bakalářských oborů, profilujících se jako praktičtěji orientované 

a méně vědecké, aspirují tak i jedinci, kteří by si dříve mohli spojovat vysokou školu s 

vědeckou dráhou, která je nelákala. To je spojené se změnou ve vnímání nejvyššího 

dosaženého vzdělání. Maturita začala být vnímána jako vzdělanostní minimum, některé 

praktické učební obory, které dříve končily učňovskými zkouškami, se rozhodly zavést 

jako výstupní zkoušku rovněž maturitu. Vyšší vzdělání zároveň začalo být šířeji 

vnímáno jako prostředek životního úspěchu vzhledem k jeho návratnosti v podobě 

vyšších mezd ve vysokoškolských pozicích. Stalo se tak prostředkem k lepšímu 

zaměstnaneckému a socioekonomickému postavení. Tato proměna v pohledu na 

vzdělání je dalším faktorem, který spolu s rostoucím počtem maturantů a maturantek a 

kapacit vysokých škol vede k masivnímu nárůstu vysokých vzdělanostních aspirací. 

Vzhledem k poměru počtu uchazečů a uchazeček a přijímaných studentů a studentek je 

však ve vstupu do terciálního vzdělání stále prostor pro nerovnosti. 

Vysoké vzdělanostní aspirace, vázané nejen na sociální zkušenost a životní 

strategii, ale i na individuální schopnosti a dovednosti, jsou charakteristické i pro 

příslušníky a příslušnice výzkumné skupiny a jejich rodiče. Ať už byl vývoj 

vzdělanostních nerovností a vzdělanostní reprodukce po roce 1989 jakýkoli, prokázali 

dostatek schopností a motivace k dosažení mezigenerační vzdělanostní mobility. 

Vzhledem k omezenému počtu respondentů a kvalitativnímu charakteru výzkumu není 

cílem této práce vytvářet a testovat hypotézy o klesající nebo stoupající tendenci 

vzdělanostních nerovností, ale popsat konkrétní zkušenosti jedinců, kteří se ze 

vzdělanostní reprodukce vymanili, sledovat vzorce jejich jednání a jednání jejich rodičů 

a popsat jejich interpretaci vlastní vzdělanostní dráhy a tranzicí mezi jednotlivými 

stupni vzdělání, do kterých je možná dovedly právě výše zmíněné změny. 
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5. Analýza rozhovorů a výzkumná zjištění 

Následující část práce se věnuje analýze výpovědí respondentů a respondentek. 

Vychází z jednotlivých témat, která během rozhovorů vyplynula a ukázala se pro jejich 

zkušenost jako zásadní. Témata byla rozdělena do tří okruhů.  

Do prvního patří ta, která jsou vnímána takřka stejně, i když někdy s rozdílnými 

implikacemi, a lze je tedy označit za nezávislá na vzdělání rodičů. Sem patří především 

faktory, které jsou vnímány jako důležité pro úspěšné studium, a dále výhody a 

nevýhody, které respondenti a respondentky ve spojení se studiem vysoké školy 

vnímají.  

Druhý okruh zahrnuje témata, která jsou zásadní pro všechny a hrají velkou roli v 

jejich zkušenostech, ale výchozí rodina a vzdělání rodičů má na jejich uchopení a 

podobu v praxi významný vliv. Jsou to především finanční otázky, spojené se studiem, 

a dále vzdělanostní aspirace a jejich tvorba.  

Konečně ve třetím okruhu se vyskytují témata, která staví kontrolní skupinu a 

skupinu výzkumnou takřka do opozice. Jedná se především o komunikaci, rozhodnutí o 

studiu a významných druhých, tedy osobách, které na toto rozhodnutí měli vliv. Některá 

témata se u jedné ze skupin kvůli odlišnému pohledu nevyskytují, jiná se vyskytují s 

příslovečným opačným znaménkem. 

5.1. Témata, která vnímají studenti a studentky takřka stejně bez ohledu 

na rodinu původu 

5.1.1 Faktory úspěchu studia na vysoké škole 

Respondenti a respondentky považují za nejdůležitější pro úspěšné studium 

vysoké školy vlastní vůli či snahu, a to bez ohledu na vzdělání či sociálně-ekonomický 

status rodičů. Pokud, jak již bylo zmíněno, nestojí v cestě překážka v podobě nedostatku 

financí, záleží jen na jednotlivci, jak moc se chce studiu věnovat, jak je ochoten do něj 

investovat čas a snahu. Dalším faktorem, který byl zmíněn jako důležitý, je pak přístup 

a vliv rodičů, případně širšího okolí. Pokud je v rodině či referenční skupině 

respondenta či respondentky přítomné nazírání vyššího vzdělání jako něčeho 

užitečného, důležitého, má to pozitivní vliv na jeho vzdělanostní aspirace (viz také 
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Katrňák 2006: 188). Dále už je jen na něm či na ní, jak s šancí studovat naloží. Tento 

pohled je v souladu s faktem, že většina studentů a studentek vysokých škol má rodiče 

vysokoškoláky, jelikož v rodinách vysokoškoláků je vzdělání častěji a automatičtěji 

nahlíženo jako důležitý zprostředkovatel životního úspěchu. Jedná se vlastně o další 

oblast, ve které musejí rodiče s nižším vzděláním vynaložit značné úsilí, kdežto rodiče – 

vysokoškoláci již svým vlastním příkladem napomáhají vzdělanostním aspiracím a 

studijním úspěchům svých dětí. 

vyloženě jakoby od rodičů, co ti předaj, jestli to vzdělání má vůbec nějakej smysl, nebo 
jestli to má smysl jít na vysokou 
Blanka 
 
to si myslím že nejvíc formuje asi prostředí, protože je to takový samozřejmý, když seš 
ve třídě kde jdou všichni na vejšku tak jdeš taky, je jasný že kdo dělá nějaký učňák tak 
ho to ani nenapadne, protože když se o tom s nikým nebaví, tak ho to ani nenapadne o 
tom přemejšlet 
Michala 
 
no určitě nějakou jeho snahu, toho jedince, prostě hlavně že chce 
Marie 
 
to, jak se sám snaží, to co proto dělá. 
Magda 
 
viděl bych to právě ze dvou pohledů, buď těch co mají dobrý základ ze středních škol, u 
nich je to spíš o dokončení vysoké školy, a těch co mají ambice jít studovat ale jako já 
třeba nemají předpoklady. ale důležitý je ten základ ze střední školy, a pak nějaká vůle 
to studium dokončit. 
zázemí, finance, prostředí vysoké školy, aby nějak motivovala 
Petr 
 
zastávám názor, že každej člověk si svůj osud určuje. a je jenom na něm, kolik do toho 
dá úsilí a jak se snaží. 
Tadeáš 
 
já jsem poznal tolik lidí kteří byli mnohem chytřejší než já a prostě na něco se vykašlali, 
a už pak neměli tu vůli to zopakovat nebo dohnat něco. takže je to vyloženě jenom o 
tom,co člověk chce. 
Vladimír 
 
Kontrolní skupina: 

Já myslim že je to hlavně vůle.. kterou já třeba nemam. 
Týna 
 
tam už záleží na tobě, jestli tě to baví, jestli tě to zajímá. 
Táňa 
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hlavně trpělivost.. protože Ti přesně řeknou, co bude ve zkoušce.. takže víš, že tam bude 
to co se naučíš 
Tamara 
 
hlavně si umět uvědomit co je důležitý a co ne.. to je mnohem důležitější než nějaký 
předpoklady nebo biflování 
Oldřich 
 
no co má největší vliv.. samozřejmě osobní přístup… 
Milena 
 
no tak píle a pracovitost dokáže hodně věcí ovlivnit.. 
Karel 
 

Studium vysoké školy není respondenty a respondentkami považováno za nijak 

zvlášť náročné, proto je tedy zásadní vůle alespoň něco pro něj udělat a ne nějaké 

zvláštní nadání. Toto tvrzení posiluje význam úspěšného překonání tranzice ze střední 

školy na vysokou, protože pokud je tranzice úspěšná, nestojí již jedinci v cestě za 

vysokoškolským vzděláním významné překážky. Zásadní vliv na nejvyšší dosažené 

vzdělání tak tedy podle výpovědí zůstává u financí, motivace a aspirací ze strany rodičů 

a dalších faktorů, které mají vliv na vzdělanostní aspirace dětí a tak ovlivňují druhou 

tranzici. 

myslim že dnes není ta vysoká nějaká výběrová záležitost 
Blanka 
 
kdo udělá maturitu svědčí o tom že učit se umí. a na tý vejšce v podstatě o nic jinýho 
nejde 
Michala 
 
v Čechách nejsou ty školy tak těžké aby 90 % studentů to nedovedlo dokončit. 
Petr 

5.1.2 Výhody a nevýhody terciálního vzdělání 

To, které aspekty vysokoškolské dráhy vidí studenti a studentky jako negativa či 

pozitiva, je jistě z velké části podobné u všech bez ohledu na prostředí, ze kterého 

pocházejí. Pro výzkumnou skupinu, tedy studenty a studentky z rodin s nízkou mírou 

institucionalizovaného kulturního kapitálu, však má vnímání těchto pozitiv či negativ 

specifický rozměr, který souvisí právě s mezigenerační vzdělanostní mobilitou a 

odlišnou dráhou, kterou si zvolili. 
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Jedním z témat, která se často objevovala ve výpovědích výzkumné skupiny v 

souvislosti s pozitivy, které vidí na studiu vysoké školy, byla možnost při studiu 

pracovat. Naopak pokud mají studenti a studentky pocit, že je ve snaze o výdělek škola 

omezuje například rigidním rozvrhem, berou to jako negativum. Možnost rozvržení 

studijního a volného času tak, aby šel sladit s výdělečnou činností, se ukazuje takřka 

jako faktor, umožňující studovat.  

Výdělečná činnost studentů a studentek státních vysokých škol pokrývá v 

průměru 50 % celkových nákladů, u studentů soukromých škol je to 68 % (Basl 2006: 

354). Je  diskutabilní, jaké procento rodičů by bylo schopno a ochotno hradit náklady, 

spojené se studiem, kompletně. Rozhodně je však možnost na studijní náklady přispívat 

hodnocena jako jedno z nejvýraznějších pozitiv. Podle výzkumů si čtvrtina studentů a 

studentek státních vysokých škol nevydělává, nicméně zbylé tři čtvrtiny pracují, a to 

převážně příležitostně a oproti studentům a studentkám soukromých škol pracují méně 

často v oboru, který studují (Basl 2006: 355). Flexibilita rozvrhu a podobné 

charakteristiky vysokoškolského studia jsou tak hodnoceny velmi pozitivně. Na druhou 

stranu respondenti za výhodu vysokoškolského studia považují i to, že je vzdaluje na 

několik let od nástupu do zaměstnání, a to i v případě, že si nějakým způsobem 

vydělávají. 

mě to i jako vyhovuje, já jsem takový to že věčný student a je to taková trochu výmluva 
proč člověk nemusí jít ještě tak uplně pracovat, i když někteří lidé pracují při škole.. 
Blanka 
 
jinak jako že si můžeš sestavit sám rozvrh, a že nemusíš ani chodit na ty přednášky, je to 
hodně takový.. ta individualita, no. 
Lukáš 
 
ale je to lepší,takový volnější, můžeš mít v pohodě nějakou práci viď..pokud tě někam 
vezmou 
Marcela 
 
tak dneska,, já nevim no, ale furt si myslim že ty lidi z tý vejšky mají víc jako.. větší 
rozhled takovej, víc než z tý střední, i když se může stát že z tý střední na tom nemusí 
bejt nějak.. o hodně horší než z tý vejšky, když třeba chytnou nějakou dobrou práci 
nebo..se třeba vzdělávaj postupně tam žejo, a můžou bejt třeba dobrý v některym oboru 
Marie 
 
líbí se mi to rozložení času, to že si ho sám organizuješ. že si můžeš udělat čas na záliby 
nebo na práci. 
Magda 
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že můžu pokračovat v nějakém studentském životě, že nemusím hned nastupovat do 
práce 
na univerzitě by se měla škola spíš podřizovat studentovi než student té škole. vzhledem 
k tomu že řada lidí na té univerzitě musí pracovat a živit se sama 
Petr 
 
v podstatě si ještě teď užívám nějak takovýho toho studentskýho života. 
Vladimír 
 

Co se týče kontrolní skupiny, lze ve vnímání kladných a záporných stránek studia 

najít mnoho podobných rysů, o kterých lze říci že jsou společné studentům a 

studentkám vysokých škol obecně. Děti rodičů – vysokoškoláků však zřídkakdy uvažují 

o možnosti skloubení studijního a pracovního života, jelikož je v jejich případě častější 

(alespoň v rámci tohoto výzkumu) úplná či skoro úplná finanční podpora ze strany 

rodičů. To je spojeno i s vyššími příjmy vysokoškoláků a vysokoškolaček oproti lidem z 

dělnických profesí (viz např. Katrňák 2004: 57 - 59). Byť i pro rodiny vysokoškoláků 

jsou výdaje na studujícího potomka jistě citelné, jsou brány jako větší samozřejmost. 

Pro studenty a studentky obecně je společné kladné vnímání relativně bezstarostného 

studentského života a záporný pohled na odklad samostatné (a plnohodnotné) výdělečné 

činnosti, tento model  je však realizován více právě v rodinách vysokoškoláků. 

Příslušníci a příslušnice kontrolní skupiny narozdíl od respondentů totiž zřejmě zažívají 

samozřejmější a větší finanční podporu stran rodičů, a přestože o bezstarostnosti 

studentských let hovoří obě skupiny, lze předpokládat že je větší v případě kontrolní 

skupiny. 

často je ta zodpovědnost při studiu menší než normálně.. a z tý finanční stránky bych si 
přišel na větší peníze už teď, kdybych nestudoval.. 
Karel 
 
no mý kamarádi co nestudujou už si můžou jezdit v nabušenejch bourácích, kdybych 
nestudoval, tak bych taky mohl pracovat no.. 
Michal 
 
určitě potom nějaký uplatnění… a člověk si prodlouží tu dobu kdy nemusí pracovat.. 
Milena 
 
no že se potom uplatníš.. že tě to po škole uživí 
Tamara 
 
Já jsem váhala, jestli chci aby mě naši zase živili.. protože když jsem (mezi střední a 
vysokou) pracovala, tak jsem měla vlastní peníze. pak seš zase závislá na rodičích 
Týna 
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Mě se líbí ten školní život… a potom je i dobrý mít přehled, mít větší rozhled 
Táňa 
 
jako negativum.. no to, že se budu muset dalších pět let nechat živit rodičema 
Jan 
 

Dalším pozitivem vysokoškolského studia a zároveň jedním z důvodů pro volbu 

vysokoškolského vzdělání je lepší uplatnění na pracovním trhu. To je bezpochyby 

typické pro všechny vysokoškolské studenty a studentky . Pokud však vezmeme v 

úvahu předpoklad, že vyšší vzdělání vede k lepšímu postavení a vyššímu platu, má 

tento motiv pro studenty a studentky z rodin s nižším vzděláním zvláštní význam. V 

souladu s Goldthorpovou teorií racionální volby tak možná ve vyšším platu a postavení 

jako ve výstupu vzdělanostní dráhy vidí kompenzaci risku, který touto drahou 

podstupují. 

 no a ty výhody potom, jsem si uvědomovala že budu moct spíš dělat to co mě baví než 
když třeba budu mít jenom maturitu nebo tak. 
Marie 
 
no tak určitě jako svobodnější život, vzdělání zajistí lepší práci, víc peněz, pro mě 
jakoby bejt nezávislá. 
Michala 
 
že mi to dá rozšířený možnosti kvůli práci 
tak v podstatě mám šanci na nějaký lepší uplatnění, než bych měl bez toho vzdělání 
Vladimír 
 
když jsem viděla co všechno se s tim dá dělat, tak snad to potom nějak pude no. 
Marie 
 
já tam těch možností uplatnění vidím hrozně moc 
Tadeáš 

5.2 Témata, která jsou všem studentům společná, v praxi jsou však 

uchopována odlišným způsobem 

5.2.1 Finance 

Jak už bylo zmíněno výše, finanční stránka studia ovlivňuje názor studentů a 

studentek na míru flexibility studia a možnost stíhat při něm i pracovat. Téma financí se 

ale objevuje i v dalších spojitostech.  Jedním z nich je již rovněž zmíněná finanční 

podpora stran rodičů. Využívají či využívali ji všichni respondenti a respondentky. 
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Většina se ve spojitosti s tím zmiňuje o finanční zátěži, které studium přináší buď jejich 

rodině, nebo jim samým.  

V této oblasti se ukazuje velký rozdíl ve vnímání finanční podpory u kontrolní 

skupiny - dětí vysokoškoláků, kteří sice fakt, že při studiu je rodiče musí živit zmiňují, 

nicméně spíše jako negativum pro ně samé, spočívající v tom, že nemají vlastní 

prostředky, se kterými by mohli hospodařit naprosto nezávisle (viz citace v předchozí 

části). Příslušníci a příslušnice výzkumné skupiny, coby děti rodičů bez vyššího 

vzdělání, naopak finanční stránku vnímají daleko výrazněji jako negativum pro rodinu, 

která musí vydávat prostředky, které by v jiném případě použila pro sebe. Finance navíc 

výzkumná skupina vidí jako hlavní překážku, která může stát studiu v cestě.  

To, že rodiče přispívají na studium dětí, je běžné ve všech sociálních skupinách 

(Basl 2006: 356). Podle příjmů a sociálního postavení rodiny se samozřejmě může lišit 

míra, s jakou jsou tyto výdaje pro rodiče zátěží. 21,4 % ze všech studentů a studentek 

státních vysokých škol vidí studium jako výraznou zátěž pro rodinný rozpočet, jako 

nepatrnou zátěž jej vnímá 26 %. Pro přes polovinu studentů a studentek veřejných 

vysokých škol jsou potom finanční náklady “ještě únosné”. V první zmíněné skupině, 

tedy mezi studenty a studentkami, jejichž rodinný rozpočet studium výrazně zatěžuje, 

jsou nejčastěji děti otců ze skupiny dělníků (ibid: 356). 

Přestože vztah kulturního a ekonomického kapitálu v dělnických rodinách byl již 

popsán (Katrňák 2004), v případě výzkumné skupiny je zřejmě důležitý další faktor. I 

když absence prostředků pro zajištění studia je zásadní a je pociťována jako vážná 

překážka studia, i v případě, kdy má rodina prostředků dostatek, lze pozorovat 

zkušenosti, typické pro studenty a studentky z rodin s nízkým vzděláním. Jak již bylo 

zmíněno, narozdíl od dětí vysokoškoláků pociťují silněji, že rodiče musejí vyčlenit z 

prostředků, které by jinak využívali sami, část pro jejich studium. To se jistě děje i v 

rodinách kontrolní skupiny. Tam je však tato skutečnost zřejmě vnímána přirozeněji 

jako normální nezbytnost, nutná pro mezigenerační reprodukci statusu. Rodiče – 

vysokoškoláci a vysokoškolačky tuto transakci pravděpodobně znají z vlastní 

zkušenosti, navíc se obvykle pohybují mezi dalšími vysokoškoláky a 

vysokoškolačkami, jejichž děti studují a finanční podporu potomků v cestě za terciálním 

vzděláním berou jako samozřejmost. To, že příslušníci a příslušnice výzkumné skupiny 

o rodičovské finanční podpoře více uvažují pak není dáno menší ochotou rodičů jí 
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poskytovat, ale zřejmě právě tím, že tato zkušenost je pro ně nová jak z hlediska jejich 

vlastní zkušenosti, tak zkušenosti okolí. 

(rodiče) říkali ať na vysokou školu jdu, že je to dobrý, že ne abych si šla do práce 
vydělávat,honem, že mě teda holt ještě budou živit jakoby, že to je dobrý no. a potom 
nevim, ty peníze, když vyloženě někdo je na tom nějak špatně finančně tak to je potom 
těžší že by si musel žádat o nějaký i příspěvky různý.. a nebo i pracovat, což může 
někoho odradit. 
Blanka 
 
otázka: vidíš na studiu vysoký školy nějaký nevýhody? 
no určitě, určitě peněžní nevýhody, finanční. při přechodu na vejšku jsem se těch brigád 
vzdal, takže.. musel jsem začít využívat podporu rodičů, no 
Lukáš 
 
potom akorát když jsem měla jít na tu vejšku, tak docela jsem nevěděla co se mnou 
bude. protože matka prachy neměla vůbec (…) tak jsem jako nevěděla jestli dostanu 
kolej, a jestli ne, tak bych jako na dojíždění neměla. a pak jsem si musela půjčit, a to 
splácim doteď. a kdybych si nepůjčila, tak tady asi taky nejsem 
Marcela 
 
je  to jen o vůli jestli (na škole) vydrží, když vidí ten už si vydělává ten už si vydělává, 
jsem furt socka prostě, bydlím v podnájmu. a když tohle dokáže překousnout a 
zorientovat se jako na budoucnost, tak to si myslim že dělá jako úspěšný studium. 
no jako určitě než jsem tam šla, tak z toho byl jakoby hroznej strach, jako v naší rodině. 
že prostě kde mi na to vezmeme a takhle. 
jedině táta, jako ze srandy, že mi bude muset platit  další roky, ale to jako ze srandy, on 
je na mě jako pyšnej že jsem na vejšce. 
Michala 
 
to je vidět, že když si někdo nemůže dovolit zaplatit nějaký knihy nebo bydlení jinde, tak 
pak nemůže jít na vysokou školu. 
oni mě vždycky chtěli podporovat, vždycky si radši něco odpustili, vždycky by mi něco 
dali abych se dostala výš. ale já jsem nikdy nechtěla zůstat tam kde oni, takže bych pro 
to dělala i něco sama. já pracuju už teď. takže bych se snažila i nějak sama sebe 
zaopatřit. 
zčásti to, že mě podporovali, tak nechci, aby to přišlo nazmar. budu se snažit protože 
jim to chci vrátit, až budu pracovat a vydělávat 
Magda 
 
jde o to, že když mají rodiče lepší školu, tak přece jenom když nic jinýho tak ta finanční 
situace v rodině je trochu jiná. 
otázka: a jak to je v tvém případě? 
já mam v současné době zatím to štěstí že mě dost podporuje babička. takže nemusím 
vyloženě hledat práci..jako brát úplně všecko abych si vydělal na kolej a tak, takže můžu 
brát třeba i neplacený práce,s tím že je to praxe. 
Tadeáš 
 
já můžu studovat jenom kvůli tomu že dělám na poloviční úvazek. takže v podstatě si 
hradím všechno sám. jo, ten první semestr byl takovej kdy jsem ještě potřeboval nějakou 
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výpomoc, a z větší části poslední dva roky už vyloženě..jsem závislej sám na sobě. takže 
nebýt toho, tak by to asi nešlo. 
po té střední to bylo takový těžký že..jestli vůbec můžu jít na tu školu, protože jsem ještě 
neměl žádnou práci, tak tam byla otázka, jo, jestli vůbec rodiče budou schopni a (…) 
ochotni mě podporovat v tom abych něco takovýho udělal. takže hlavní plus byla ta 
máma, a potom jsem měl štěstí že jsem našel práci. 
 
je vidět třeba i na spolužácích. na koleji, kluci, jde vidět, alespoň otec měl školu, děti 
mají v podstatě zajištěný pohodový studium, nemusí řešit nic jinýho kromě studia, takže 
to je úplně vidět. 
Vladimír 

5.2.2 Vzdělanostní aspirace 

Vzdělanostní aspirace dětí jsou často odvozeny od aspirací, které do nich 

projektují jejich rodiče. Pokud se výrazně liší, míří potomci svými aspiracemi spíš výš 

(Straková, Potužníková, Tadeášek 2006). To potvrzují i výpovědi výzkumné skupiny, 

jsou však v protikladu k závěrům, získaným z dat výzkumu PISA, kde se jako hlavní 

faktor, vedoucí k vysokým vzdělanostním aspiracím, ukazuje vysoké vzdělání rodičů, u 

výzkumné skupiny absentující (Katrňák 2006).  

 Rodiče příslušníků a příslušnic výzkumné skupiny je podporovali ve zvolené 

dráze, ať už proto, že viděli jejich talent a studijní úspěchy, nebo proto, že chtěli své 

potomky vidět v lepších sociálně-ekonomických pozicích, než jakých dosáhli oni sami. 

Takové jednání lze přirovnat k “volbě zdola”, jak jí popsal v rámci teorie racionálního 

jednání Goldthorpe, kdy se rodiče i přes příslušnost k hůře situované třídě rozhodnou 

podporovat své děti v pokusu o mezigenerační vertikální mobilitu, namísto cílení svých 

sil pouze na mezigenerační zachování postavení. Faktorem, který je považován za 

důležitý pro vzdělanostní aspiraci je právě to, zda je v rodině vzdělání nazíráno jako 

něco užitečného, jako prostředek k dosahování lepšího postavení (Katrňák 2006). To 

platí i pro výzkumnou skupinu, jejíž příslušníci a příslušnice vyrůstali v prostředí, které 

je motivovalo k zlepšení budoucí pozice právě pomocí vzdělání. 

no tak ňák vždycky jsem si říkala že mít vysokou školu je takový.. ani ne normální, ale 
jako dobrý, a zpětně si myslím že je to i těma rodičema, jakože ne že by na mě tlačili, 
ale že prostě vzdělání obecně bylo.. jako ne že by nám říkali musíte jít na tu vysokou 
školu ale.. vždycky matka třeba měla hodně úctu z vzdělaných lidí.. a přišlo mi to takový 
asi i.. prestižní trošku 
obecně na to vzdělání jakoby..že jim na tom hodně záleželo. ale vždycky chtěli abysme 
se dobře učili.. 
Blanka 
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otázka: a nechtěli Vaši abys dělal totéž, co oni? 
to ne. jako teda otcovi by se líbilo kdybych šel třeba na automechanika nebo takhle, ale 
přece jenom.. 
otázka: a jak reagovali na to, že jsi šel na vysokou? 
no z matčiny strany pochopení docela a spíš nadšení jako, a otec spíš počítal s tím že 
půjdu po maturitě pracovat, a tak jako nebránil se tomu 
Lukáš 
 
otázka: a když jsi šla na gympl, tak si mamka myslela že je to pro tebe dobrá škola? 
myslela si že jsem hrozně chytrá, já jsem měla do tý doby samý jedničky 
Marcela 
 
otázka: a co mamka říkala na to, že půjdeš na vysokou? 
mamka to jakoby chtěla, ona si to přála protože po finanční stránce na tom nikdy 
nebyla moc dobře, nemohla si moc vybírat práci, musela brát co bylo, takže ona hrozně 
moc chtěla. 
Michala 
 
navíc jsem to slýchala i od rodičů.právě sami na vejšku nešli, tak se snažili dohnat asi 
na mě, to byla taková inspirace od malička vlastně. 
Tak pořád mi vyprávěl o tom jak sám se dobře učil ale nechtěl se učit dál tak prostě šel 
na učňák  a nechtěl chodit na vejšku, už ani na střední, prostě byl línej se učit, no tak se 
to snažil právě mě nějak ukázat, že já můžu dosáhnout něčeho víc než on. 
Marie 
 
no, naši se v tom viděli, naše Magda má dobré známky a půjde na vysokou školu. 
moji sourozenci, oni sice nestudujou na vysoké škole, ale rodiče na ně tlačí, aby si 
dělali vyšší vzdělání. aby neskončili s výučním listem bez maturity, ale aby měli aspoň 
tu maturitu. 
Magda 
 
no tak mamka ta byla od začátku pro to abych byl na vysoké škole 
otázka: a proč myslíš, že byla pro? 
tak.. u mamky je to dáno asi tím, že ona studovat chtěla, nebo chtěla mít minimálně 
maturitu 
Tadeáš 
 
tam spíš bylo takový přání že bych to mohl zkusit aspoň a zvýšit celkovou úroveň 
vzdělání v tý rodině. 
spíš mi to navrhla máma. že bych ještě mohl jít někam dál. 
Vladimír 

5.2.3 Rodiče jako příklad 

Vzdělanostní aspirace byly v případě výzkumné skupiny výrazně ovlivněny jak 

rodiči, tak dalšími významnými druhými, kteří na ně měli v období vzdělanostních 

tranzicí vliv. Narozdíl od významných druhých, o kterých bude ještě řeč a kteří 

fungovali jako příklady, hodné následování, měl rodičovský příklad opačný význam. Ať 
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už kvůli menšímu uplatnění na trhu práce, nižším příjmům či nedosažení vzdělání 

obecně, respondenti a respondentky z výzkumné skupiny viděli situaci rodičů jako 

cestu, ve které je nechtějí následovat. To bylo rodiči vesměs podporováno, protože 

někteří z nich si nevýhody vlastní vzdělávací a profesní dráhy uvědomovali a proto 

odlišnou vzdělávací dráhu dětí přijímali s povděkem.  

já myslim že jí to trochu mrzí, mojí matku, že nemá ani maturitu, teďko extrémně, když 
maturitu má uplně.. všichni žejo 
Blanka 
 
no tak určitě ten motiv jakoby byl hlavní, protože ona měla třeba problém sehnat práci, 
neměla za ní tolik peněz, takže určitě věty typu „uč se, ať se máš líp", to určitě jako 
zaznělo. 
Michala 
 
pořád jenom slyšim to samý, že byli hloupý, že nikam nešli, že se na to vykašlali a tak, 
no 
Marie 
 
jestli mě něco inspirovalo, tak to bylo to, že jsem nechtěla dopadnout tak jako dopadli 
oni. 
Magda 
 
jedním z elementů taky bylo, že jsem na tom chtěl jednou být líp než rodiče 
Petr 
 

V případě kontrolní skupiny byla situace poněkud odlišná. Rodičovský příklad 

zde funguje jako pozitivní, významní druzí ho spíše jen podporují nebo směrují k 

nějakým konkrétním oborům či školám. Pro rodiče – vysokoškoláky a vysokoškolačky 

je vzdělanostní reprodukce – tedy dosažení stejného vzdělání dětmi – žádoucí, je 

celkem logicky brána jako meta, pro jejíž dosažení mají děti předpoklady, a pokud si 

děti v oblasti nejvyššího dosaženého vzdělání pohorší, je to vnímáno jako zklamání. 

Samozřejmost, se kterou rodiče  - vysokoškoláci počítají s vysokoškolským vzděláním i 

u svých dětí, dokládá i nevole, kterou u rodičů předpokládají (nebo se s ní setkali) 

příslušníci a příslušnice kontrolní skupiny. Děti rodičů bez maturity obvykle nezažívají 

nátlak a trvání rodičů na jejich vyšším vzdělání, protože rodiče nevycházejí z 

předpokladu, že když to dokázali oni, dokážou to i jejich potomci. Děti rodičů – 

vysokoškoláků a vysokoškolaček však pociťují, že jejich rodiče by jejich selhání ve 

vzdělávací dráze zklamalo. Pokud mají špatné známky, rodiče se snaží motivovat je. 

Pokouší se předat dětem vnímání vzdělání jako zásadního nástroje pro životní úspěch a 

spokojenost a snaží se pomoci jim v dosažení stejného vzdělání, jakého dosáhli sami. 
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otázka: a co by rodiče asi řekli, kdybys šel na tu průmku a ne na gympl? 
to by mě asi vykopali (…) myslím, že (i kdybych měl špatné známky) by se mě určitě 
snažili motivovat abych to aspoň zkusil.. 
Karel 
 
otázka: a kdybys šel třeba na tu průmyslovku, někam kde není jasný že se z toho jde na 
vejšku, tak myslíš že by to vašim vadilo? 
no mámě stoprocentně a tátovi taky jo. 
otázka: a myslíš, že kdybys ten prospěch neměl takovej, že by stejně chtěli abys šel na 
vejšku? 
no táta sice vždycky říká, jak je super že jsou lidi řemeslníci, ale (…) ve skutečnosti si 
myslim že by ho to hrozně štvalo, a asi by se snažil mě k něčemu dotlačit 
Jan 
 
kdybych na to nějak neměl, tak by mě asi nějak nenutili, ale asi to považovali za nějakej 
normální vývoj, základní, střední a pak vejška no.. 
Oldřich 
 
otázka: a když ses nedostala, tak říkali ti k tomu něco? 
neřekli nic, ale spíš mi přišlo, že shazujou to moje zaměstnání, proto, aby mě to 
nestačilo, abych chtěla jít ještě někam studovat 
Týna 
 
táta na tom vzdělání hodně lpí, ten chtěl hodně abych šla na gympl (...) a pak se mnou 
skoro nemluvil, když jsem se nedostala, byl z toho smutnej. (…) pak se tátovi naskytla 
myšlenka, že by to měly bejt teda ty práva, a na práva jsem se taky nedostala, takže 
zase.. 
Táňa 

5.2.4 Rozvíjení vzdělanosti a pěstování talentu 

K tomu, aby dítě aspirovalo na vyšší vzdělání a aby ho mohlo dosáhnout, je 

zásadní podmínkou rodičovská podpora, snaha dávat dítěti možnost využívat kulturní a 

vzdělávací zdroje, vést ho k poznávání (Katrňák 2006).  To přesně lze sledovat u 

výzkumné skupiny. Rodiče či širší rodina se snažili vést je k tomu, aby se ve škole 

snažili, starali se a pomáhali se školními povinnostmi, věnovali se s nimi různým 

aktivitám, které lze považovat za vzdělávací, a často tak u příslušníků a příslušnic 

výzkumné skupiny pěstovali návyky, které jim později ve studiu pomáhaly. Jejich 

zkušenost byla přesně opačná, než u dětí z rodin s nízkým vzděláním, které popsal 

Katrňák jako “volně plovoucí zátky”, které byly ponechány svému osudu a nebyl na ně 

vyvíjen žádný tlak, který by je směřoval k školním úspěchům nebo jiným vzdělávacím 

činnostem (Katrňák 2004). Právě péče a motivace mohly být jedním z faktorů, který 

způsobil, že vzdělání se v případě výzkumné skupiny nereprodukovalo a došlo k 

mezigenerační mobilitě směrem vzhůru. 
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původně jsem teda chtěla jít na gymnázium na Štěpánskou, ale ukázalo se že je tam 
hrozně těžká matika nebo něco co já jsem vůbec neuměla, tam vždycky zveřejňovali 
příklady na internetu, otec mi to vždycky vysvětloval a já jsem hrozně brečela že to 
vůbec nechápu 
když jsem něčemu nerozuměla tak mi to vysvětlili vždycky, nebo ptali se taky jestli mam 
úkol.. 
pak otec myslim našel tady tu školu na internetu, a říkal že to je dobrý že tam jsou ty 
mezinárodní vztahy a tak 
 
jako vždycky říkali, že dokud budu studovat, tak mě budou podporovat, nějaký učebnice 
a tak, vždycky "na studium, to ano". 
no já si myslim že určitě..moji rodiče už od malička.. abysme četli se sestrou hodně 
Blanka 
 
 
no ty návyky ze základní školy, kdy mě máma nutila dělat úkoly hned jak přijdou domů, 
tak to už jako vymizelo… maximálně že mi máma připomíná že už mě dlouho neviděla 
dělat nic do školy, tak možná se mi trochu hejbne svědomí a něco začnu dělat 
Lukáš 
 
a vždycky mě k tomu vedla abych.. nebo i když.. ona mě k tomu právě hodně vedla ze 
začátku, k tomu učení, a pak už nemusela, protože mě to zvnitřnělo... ten první rok na 
základce jo, to mě k tomu dovedla, a já pak úplně automaticky když jsem měla úkol z 
češtiny, tak jsem si udělala k tomu jen tak ještě nějaký cvičeníčko. 
ona se mi snažila, abych jako furt poznávala, víš, že se mě snažila k něčemu vést, ale 
když takhle jako vzpomínám, tak já jsem dělala každej rok jinej sport, jinej kroužek 
četla mi, četli jsme si spolu, chodili jsme do divadla, chodili jsme do kina, prostě úplně 
mega náplň času jako. 
Michala 
 
no spíš hodně ze začátku se zajímali, a ty úkoly a tak když pak nějak viděli že sama 
projevuju zájem o tu školu tak už na mě tak nedohlíželi 
no já nevim třeba když se učim na ty zkoušky že se mě snažej pořád podporovat, abych 
prostě na to nějak nezanevřela a neřekla si tak zkouška se mi nepovedla tak se na to teď 
vykašlu 
Marie 
 
v těch nižších ročnících jo. že se se mnou učili, a dávali pozor, ale pak už jsem to dělala 
sama, pak už to dělat nemuseli. 
Magda 
 
na základce i relativně jo, z matčiny strany, ta jako vždycky měla nějaký zájem na mém 
prospěchu. 
na základní škole jsem četl hodně encyklopedií, takových techničtějších a o přírodě, a v 
tom mě podporovali tím že mi je jako kupovali 
matka (se mě) snažila vzdělávat, že mě brala do divadla, brala mě do muzea, na 
výstavy, objížděla se mnou republiku..na to že prostě má nedokončené učňovské 
vzdělání, vlastně v tomhle případě základní, tak má docela přehled v některých věcech. 
takže se o to předávání snažila. 
Petr 
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já jsem šel vlastně o rok později, takže ten rok co jsem byl navíc ve školce, tak mě 
babička učila číst, psát a počítat do stovky. 
Tadeáš 
 

Právě podpora dětí ve vzdělávání, pěstování návyků, vedoucích k učení a zájem o 

vzdělávací dráhu a úspěchy či problémy dětí se podle výpovědí kontrolní skupiny 

ukazuje jako společná strategie v rodinách příslušníků a příslušnic obou skupin. Rodiče 

– vysokoškoláci a vysokoškolačky mají v tomto snažení bezpochyby lepší pozici, 

mohou děti inspirovat vlastní profesí a vzděláním, přímo v práci či volném čase obvykle 

využívají vzdělávací zdroje či postupy, které mohou předávat a komunikovat dětem. To, 

že i rodiče bez maturity jsou ochotni i přes méně výhodnou pozici právě tuto strategii 

realizovat, je bezpochyby jedním z důvodů, proč příslušníci a příslušnice výzkumné 

skupiny dosáhli vzdělanostní mobility. Tuto strategii lze tedy označit za nutnou pro 

každého bez výjimky pro úspěšnou tranzici do terciálního sektoru vzdělávání. 

táta mě naučil programovat když mi bylo třináct, tak jsme měli takový kurzy domácí, 
takže v tom mě hodně ovlivnil 
Karel 
 
já jsem chodil po škole k babičce a tam jsem měl povinnost se asi hodinu učit.. tátu 
zajímala jenom známka, ale máma, že znala spoustu lidí, potkávala se s nima na obědě, 
takže všechno věděla většinou ten samej den 
Jan 
 
já jsem nad sebou hlavně měl bič babičky. babičky učitelky jsou dobrý. 
Michal 
 
no učili se se mnou jen někdy, ale vždycky když jsem měla nějakej problém mi s tím 
pomohli 
vždycky se zajímali co dělám, jak mi to jde, a vždycky mě jako podpoří, i dodnes u těch 
zkoušek  
Milena 
 
dbali docela dost.. na tý základce, kde se ty rodiče ještě s dětma učej, tak to bylo 
perfektní z jejich strany, ale tak to je dodnes, že se zajímají.. pak jsem v sextě dělal i 
nějakou brigádu, k tomu jsem se právě dostal přes známý rodičů 
Oldřich 
 
starali se, a snažili se mě pomoct když jsem něco nechápala, mamka učí dějepis češtinu, 
taťka je zas na tu chemii, matiku, takže mi pomáhali 
Tamara 
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když třeba hrozilo, že mi ve čtvrtletí vycházelo dvě mínus, tak to nastaly opatření, to 
jsem musela přijít domů, nejdřív se naučit, pak naši přišli domů, a hned mě zkoušeli z 
anglickejch slovíček, z fyziky 
Týna 
 
táta mě třeba vysvětloval, že sčítání je záporný odečítání.. a když byly slovní úlohy jede 
autíčko z bodu a do bodu b, tak jsme jezdili autíčkama.. (…) fakt se hrozně snažil 
Táňa 
 

S výše zmíněnou strategií je obdobně jako v rodinách výzkumné skupiny spojeno 

i vedení k určitým koníčkům, které mohou v dětech rozvíjet schopnosti a dovednosti, 

které později zužitkují i při vzdělávání. Pro děti vysokoškoláků a vysokoškolaček je 

typická poměrně velká volnočasová vytíženost. Vysokoškolsky vzdělaní rodiče se snaží 

svým dětem zorganizovat volný čas tak, aby se vzdělávaly či získávaly určité 

dovednosti i mimo školu. Tyto aktivity jsou často odvozené od povolání rodičů, mohou 

tedy děti směřovat technickým, přírodovědným či humanitním směrem. Z tohoto 

pohledu, a rovněž po finanční stránce, mají v případě organizování volného času rodiče 

– vysokoškoláci a vysokoškolačky výhodu. 

vždycky jsem musela dělat nějakej sport a nějakej hudební nástroj, polyfonní hudební 
nástroj. takže já jsem chtěla flétnu ale nakonec jsem dělala klavír. a měla jsem nějaký 
individuální hodiny, a málem jsem pak šla i na hudební gympl 
Beáta 
 
s taťkou jsme jezdili na výlety, na ty dny otevřených dveří v různých továrnách a tak, 
takže takový výlety technickýho rázu a nějaká muzea, na programování jsem chodil, na 
šachovej kroužek 
Karel 
 
lyžovali jsme, chodili jsme do skal, doma nám rodiče četli.. děda vedl sokola, tak tam 
jsme chodili 
Jan 
 
jezdilo se po vejletech, hráli jsme doma hry, pak mě prababička naučila číst, a do 
divadla jsme chodili, měli jsme předplatenky (…) a já jsem hrál sedm let na akordeon 
Michal 
 
vždycky se jezdilo, za známýma a příbuznýma do Německa, že se snažili o nějaký 
poznávací cesty, no a doma.. když jsme byli mladší, tak nám předčítali, pohádky, (…) 
pak se četlo z těch průvodců (…) no a pak jsem chodila na klavír, a na zpěv (…) 
Milena 
 
rodiče hrajou na kytaru a já jsem chtěl taky umět, tak mě poslali do nějakýho kroužku 
Oldřich 
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jak jsem se naučila číst, tak jsem musela chodit do knihovny, do divadla, číst si.. 
Týna 
 
já jsem měla na základce strašně moc aktivit.. od basketu, na saxofon jsem hrála.. 
máme, že je knihovnice, tak i k tý literatuře mě vedla. 
Táňa 
 

Jak ukázala analýza dat z výzkumu Rodina ’89, děti rodičů s vyšším vzděláním 

mají obvykle lepší kulturní a všeobecné znalosti a děti s těmito znalostmi mají obvykle 

lepší prospěch (Matějů, Tuček, Rezler 1991: 54-56). Už dříve bylo zmíněno, že 

vzdělání rodičů má na vzdělanostní aspirace větší vliv než prospěch dětí. Jak bylo 

uvedeno výše, navzdory tomuto handicapu však rodiče bez maturity prováděním této 

strategie, podobné strategii rodičů – vysokoškoláků a vysokoškolaček, zvyšují šanci 

svých dětí na úspěšnou vzdělanostní mobilitu. Lze tedy říci, že strategie spojená s péčí a 

rozvíjením talentů a schopností dětí je oběma skupinám společná. Pro každou však 

znamená něco zcela jiného – zatímco pro rodiče – vysokoškoláky a vysokoškolačky se 

jedná o přirozené předávání zkušeností a vzorců, které sami znají z vlastní zkušenosti, 

pro rodiče výzkumné skupiny se jedná o strategii v pravém slova smyslu, do které je 

třeba investovat čas, prostředky a především snahu, dokázat strategii úspěšně aplikovat i 

bez absence osobní zkušenosti se získáváním daných schopností či vysokého vzdělání. 

5.3 Témata, jimiž se respondenti a kontrolní skupina nejvýrazněji liší 

5.3.1 Rozhodnutí 

V rodinách, kde mají oba rodiče vysokoškolské vzdělání, je situace v mnoha 

ohledech odlišná oproti rodinám, kde se vysokoškolské vzdělání nevyskytuje. 

Vzdělávací dráha dětí je předem určena a nebo alespoň předpokládána. Aspirace rodičů 

jsou vzhledem k budoucímu vzdělání dětí obvykle vysoké. Předpoklad, že děti 

dosáhnou stejného, tedy vysokoškolského vzdělání, se neodvozuje od prospěchu či od 

přání, vyjádřeného dětmi, ale je automaticky odvozený z předpokladu, že pokud byli 

rodiče schopni terciálního vzdělání dosáhnout, musí tuto schopnost mít i jejich děti. S 

tím souvisí neschopnost studentů a studentek určit moment, kdy se pro vysokoškolskou 

dráhu rozhodli. Rozhodnutí pro ně nebylo ani tak rozhodnutím jako spíše naplněním 

očekávání rodiny. Neprobíhalo tedy jako zlom, ale jako postupné uvědomování si, že 

následovat rodiče ve vzdělávací dráze je normální a očekávané. 
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to asi si nevzpomenu kdy mě napadlo… ale vždycky jsem to předpokládala 
Beáta 
 
to už je odjakživa, byla to taková jasná věc.. takže po základce jsem šel na gympl s tím 
že půjdu na vejšku.. automaticky. 
Karel 
 
prostě automaticky, žejo, nejdřív gympl, pak vysoká škola, jsem nad tím nepřemejšlel 
nějak 
Jan 
 
bral jsem to tak nějak automaticky, že půjdu na gympl a pak musím jít dál..asi mi to 
naplánovali rodiče 
Michal 
 
no vzhledem k tomu že rodiče jsou oba vysokoškoláci, sestra taky, tak to bylo tak nějak 
automaticky 
Milena 
 
dá se říct že jsem to považoval za normální.. 
Oldřich 
 
já jsem o tom nějak nepřemejšlela, už od mala jsem chtěla na vysokou školu… 
Tamara 
 
když mě bylo asi pět.. si vem že mám oba rodiče vysokoškoláky, tak jsem si říkala že 
prostě budu mít vysokou školu 
Týna 
 
třeba už od druhýho stupně… ono se to ode mě fakt asi čekalo, já jsem se hlásila i do 
primy.. prostě se to ode mě čekalo. 
Táňa 
 

V protikladu k dětem vysokoškoláků a vysokoškolaček, kteří většinou se studiem 

vysoké školy alespoň podvědomě počítali odmalička, si děti z rodin s nižším vzděláním 

jasně vybavují období či situaci, které je přivedly k rozhodnutí jít na vysokou školu. U 

respondentů lze sledovat dva typy rozhodnutí.  

První představují ti, kteří byli ve škole výrazně úspěšní, a proto u nich rozhodnutí 

směřovat vzdělávací dráhu směrem k vysoké škole vykrystalizovalo pozorováním a 

uvědomováním si vlastních úspěchů. Tato část výzkumné skupiny své rozhodnutí 

provedla již první tranzicí, kdy se rozhodla studovat gymnázium, což, jak bylo uvedeno 

výše, implikovalo aspiraci dostat se na vysokou školu. 
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Druhou skupinu představuje ta část výzkumné skupiny, která se pro vysokou 

školu rozhodla z praktických důvodů, jak bylo rovněž uvedeno výše. Například proto, 

že chtěli v oboru, kterému se věnovali na střední, pokračovat na vyšší úrovni, a nebo se 

prostě vymanit z dráhy, která by je čekala po ukončení druhého stupně vzdělání, tedy 

práci na pozici, která by nebyla tak kvalifikovaná jako v případě ukončení vysoké 

školy. 

Děti, jejichž rodiče nestudovali, začaly na studium aspirovat až po projevení 

nějakého faktoru, který zvyšoval jejich šanci na přijetí – dobrého prospěchu, podpory 

rodičů, zájmu o obor. Oproti tomu děti vysokoškoláků braly terciální studium jako 

normu, alespoň od chvíle, kdy si začali uvědomovat, že něco jako vysoká škola existuje.  

Toto zjištění je v souladu s analýzou, kterou provedli Matějů, Procházková a 

Burdová na datech ze Sondy Maturant. Podle jejich výsledků je zájem o terciální 

vzdělání výrazně ovlivněn tím, zda někdo z rodičů dosáhl vysokoškolského vzdělání. 

Zájem o vysokoškolské studium má 78,8 % dětí vysokoškolsky vzdělaných rodičů, 

56,8% dětí středoškoláků a středoškolaček a 38,1 % dětí rodičů bez maturity. Tento 

vztah není výrazně oslaben ani výsledkem v testu studijních předpokladů. Děti, které 

dosáhly stejných výsledků v tomto testu, stále vykazují rozdílnou míru zájmu o 

vysokoškolské vzdělání, která je vázána na vzdělání rodičů. Ve skupině s nejlepšími 

studijními předpoklady chce o terciální vzdělání usilovat 95,4 % dětí vysokoškoláků a 

79,5 % dětí rodičů bez maturity. U skupiny s průměrnými studijními předpoklady je to 

76,2 % ku 41,0 %, mezi dětmi s nejmenšími studijními předpoklady potom 42,7 % u 

dětí vysokoškoláků a vysokoškolaček ku 17,3 % u dětí rodičů bez maturity (Matějů, 

Procházková, Burdová 2006: 320-321). Je tedy zřejmé, že příslušníci a příslušnice 

výzkumné skupiny, jakožto děti rodičů bez maturity, potřebovali k růstu svých aspirací 

nějaký impuls, kdežto děti vysokoškoláků a vysokoškolaček, jak dokazuje kontrolní 

skupina, aspirovali na vyšší vzdělání bez konkrétního podnětu vlivem vzdělání rodičů. 

obor jsem si vybral už na základce, kdy jsem začal studovat elektro, střední, a pak jsem 
pokračoval vejškou elektro. takže jsem se rozhodl vlastně v devátý třídě na základce. 
no asi tak, určitě jsem to chtěl dotáhnout dál 
Lukáš 
 
otázka: a kdy ses rozhodla, že půjdeš na vysokou školu? 
až na střední.. protože jsem byla na gymplu a ten je úplně k ničemu. 
Marcela 
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píseckej gympl měl takovou pověst že se z něj hodně lidí dostane na vejšku, tak asi to tak 
vyplynulo prostě, no. 
Michala 
 
určitě to bylo tak na přelomu prvního druhýho stupně na základce, kdy jsem vlastně 
měla pořád dobrý známky, tak jsem si říkala že by to mohlo jít 
Marie 
 
bylo to událost, když jsem byla na základní škole, tak přišla učitelka, s tím že ve 
vedlejším městě, protože já jsem z vesnice, a tam jsem chodila na základní školu, tak že 
tam otevírají jazykovou třídu, tak jestli tam nechceme jít. tak jsem tam udělala 
přijímačky, to byla výběrová třída, a z té jsem šla na výběrové gymnázium, a tak.. 
Magda 
 
poprvé mě to napadlo někdy před uzavřením podávání přihlášek, což bylo někdy v 
prosinci kdy jsem se začal učit. 
Petr 
 
poprvé? no to bylo někdy na střední těsně před maturitou, nebyl to nějakej dlouhodobej 
záměr 
kamarád jestli o něm můžu mluvit tak říkal že člověk s titulem má lepší postavení v té 
firmě že se na něj líp dívají takže.. 
Vladimír 
 

Zatímco vzdělanostní aspirace výzkumné skupiny se většinou odvozovaly od 

jejich výborného prospěchu v základní a střední škole, pro skupinu kontrolní to neplatí. 

Vzdělanostní aspirace jsou v jejím případě odvozeny ze vzdělání rodičů a z významu, 

který rodiče vzdělání přikládají, a proto se tyto aspirace nezměnily ani v případě horšího 

prospěchu. S reprodukcí vysokého vzdělání se v případě dětí vysokoškoláků a 

vysokoškolaček počítalo i v případě, kdy byli ve škole maximálně průměrní. Jak 

ukázala analýza dat ze Sondy Maturant, i mezi studenty s nejslabšími výsledky v testu 

studijních předpokladů chce vysokou školu studovat 42,7 % dětí vysokoškoláků. V 

případě dětí rodičů bez maturity je to jen 17,3 % (Matějů, Procházková, Burdová 2006: 

321). Vliv vzdělání rodičů tedy není výrazně oslaben ani prospěchem dětí. 

no já jsem měla blbý známky, pořád jsem byla někde pryč.. 
Beáta 
 
na základce, to jsem měl asi víc jedniček než ostatní, ale na gymplu, o to byly snahy na 
tom nižším, a pak už se to úplně zvrhlo. 
Michal 
 
ani v těch technickejch předmětem jsem nějak neexceloval, procházel jsem tak tak, 
protože se mně nějak nechtělo učit.. 
Oldřich 
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já jsem měla na základce ze začátku jedničky, ale pak už to trochu stagnovalo. 
Táňa 
 

Pro rozhodnutí v řadách výzkumné skupiny je typický výrazný vliv dalších osob, 

který ve výpovědích kontrolní skupiny pozorovat nelze. Je logické, že vedle 

negativního rodičovského vzoru hledali příslušníci a příslušnice výzkumné skupiny i 

nějaký vzor pozitivní, ať už mezi vrstevníky a vrstevnicemi, učiteli a učitelkami či širší 

rodinou. Tyto osoby představují ve vzdělanostní reprodukci analogii k významným 

druhým v socializaci. Představovali alternativní příklad k příkladu rodičů, tedy vzor 

hodný následování, a tato alternativa byla posilována výše již zmíněnými rodičovskými 

aspiracemi. To, že děti nakonec následovali příklad někoho jiného tak tedy nebylo s 

přáním rodičů v rozporu, ale naopak v souladu. 

to že jsem si podala přihlášku na vysokou tak je vlastně zásluha spolužáka kterej mi jí 
vlastně podal, protože jak jsem nechodila do tý školy tak jsem se tam pak bála jít, 
protože jsem měla hodně zameškanejch hodin a bála jsem se do tý školy jít aby mi to ty 
učitelé podepsali 
přišlo mi to i tak zajímavý trošku že jsem se pohybovala v takový tý punkovo-anarcho 
scéně, tak jako tam se to řeší tyhle věci 
Blanka 
 
no je to muj strejda vlastně, kterej je elektrikář, kterej mě s tím poprvé seznámil a kterej 
mě navedl k tomuhle oboru, že jsem se od něj nechal inspirovat 
otázka: a rozmlouval ti to někdo, to co sis vybral, tu vejšku třeba? 
no, kamarádi co byly o ročníky vejš, co už tam jsou 
otázka: a proč třeba? že to je těžký? 
že to je.. no voser no. 
otázka: a nebyly ty kamarádi pro tebe taky tak trochu inspirace, že tam jsou? 
no taky. jsem měl.. prostě jsem si řikal, když to udělal von tak já musim taky. 
Lukáš 
 
další rozhodnutí jako kam, kdy, proč, to už se formovalo na té střední škole, vlivem 
učitelů a kamarádů. spolu jsme dělali to co jsem zjistila že mě baví a že chci dělat, a 
pak taky přítel, ale ten ovlivnil spíš tím, kam jít studovat než co. 
Magda 
 
inspirovali mě k tomu mí spolubydlící a přátelé na střední škole na které jsem studoval, 
kteří byli na oboru knihkupectví takže měli kolem sebe opravdu hodně knih, které mě 
začínaly zajímat 
Petr 
 
to mě hodně ovlivnil jeden kamarád, kterej to studoval taky, jenom teda jeden semestr, a 
to mě dost ovlivnilo, takže..jako nějaký řeči k tomu řikal, to bych asi neuváděl, já jsem 
na něj dal 
Vladimír 
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5.3.2 Vliv pedaogů 

Další skupinou, která byla v ovlivnění podoby vzdělávací dráhy charakteristická 

pro výzkumnou skupinu, byli učitelé a učitelky na základních a později i středních 

školách. Vzhledem k tomu, že i příslušníci kontrolní skupiny absolvovali v podstatě 

stejné školy, je zajímavé, že vliv učitelů výrazněji pociťovala pouze výzkumná skupina. 

To je spojené s výše zmíněným hledáním následováníhodných pozitivních vzorů. 

Někteří příslušníci a příslušnice výzkumné skupiny hovoří o výrazném ovlivnění 

vyučujícími, ať už v rovině sebevědomí a uvědomění si vlastních možností nebo výběru 

oboru, a to jak přímo, tak nepřímo v podobě inspirace. Svou roli sehrály i pedagogicko-

psychologické poradny, případně testy, které měly určit to, do jaké míry je dítě studijní 

typ či na jaký obor se hodí. 

jsme měli učitele který i přednášeli na vysoký škole, tak je možný že to bylo docela 
zábavný 
Blanka 
 
jo, mě pořád ta jedna mě přesvědčovala ať jdu na matfyz, matikářka, no. 
Marcela 
 
no tak vzhledem k tomu že já jsem byla v těch společenských vědách vždycky jako jedna 
z nejlepších a tak, že viděli ten zájem tak mi to i doporučili no, jako schválili a.. 
no, ty (učitelé na základní škole) mě právě směřovali hlavně na gympl. 
Marie 
 
na tom gymnáziu jsme měli hrozně dobré učitele na humanitní vědy, společenské vědy 
otázka: a směřoval tě někdo k nějakýmu tomu oboru vysokoškolskýmu, že by ti říkal, to 
bys mohla zkusit, to by ti sedělo? 
ne, já jsem to ani nevyhledávala, já jsem si to rozhodovala sama, a spíš to bylo takový 
že oni něco dělali dobře a mě se to líbilo a tak jsem se tomu chtěla věnovat 
Magda 
 
motivovala mě učitelka z těch společenských věd, což byla nějaká mladá holka, a já 
jsem s ní vedl hodně polemik v tom předmětu, možná jako jediný, a ještě mě k tomu vedl 
učitel literatury, který byl pro mě jako takovým intelektuálním vzorem, a částečně mě 
bavilo právo, a respektoval jsem učitele který nás na to měl. 
Petr 
 
no takhle, učitelka hlavně věděla, že na to mám, jo. což já jsem si tím nebyl tak jistej, 
(…) to byla právě zásluhy právě učitelky na to zsv, že mě nepustila, že mi řekla prostě, 
že minimálně na tu dvojku to musim dát 
Tadeáš 
 
měli jsme na základce takový pohovory s psychologama, který nám dávali různý testy, a 
ty mi říkali že na ten technickej směr spíš.. organizovala to škola 
Lukáš 
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potom jsme nakonec byly na nějakých takových testech, který vlastně měly určit jako 
moje zaměření, a to jakože všeobecný, a poradili mi ten gympl 
Marie 
 
to (rozhodnutí jít na gymnázium) bylo tehdy v režii hlavně mamky, na doporučení 
pedagogicko-psychologické poradny. protože já jsem býval na základce jako 
hyperaktivní dítě, tak jí doporučili že by mě měli nějak zatížit, zabavit 
já jsem neměl dilema jestli po gymplu někam jít, ale ještě jsem se rozhodoval jestli na 
vysokou školu nebo na vošku. ale když jsem tohlecto řekl naší pedagogické poradkyni, 
tak mi řekla že voška je ztracenej čas, a ať mě to ani nenapadá 
Tadeáš 
 
no tam podle známek si pamatuju že dávali nějaký doporučení tak jsem byl ohodnocen 
jako studijní typ 
Vladimír 
 

Vzhledem k vzdělání rodičů je to, že děti byly ke studiu často motivovány učiteli 

a učitelkami, v rozporu s některými dřívějšími zjištěními. Analýza dat z výzkumu 

Rodina ’89 ukázala, že hodnocení vyučujícími je ovlivněno vzděláním rodičů. Ve 

skupině dětí, která dosáhla v inteligenčním testu stejných (průměrných) výsledků, 

doporučovali učitelé a učitelky studium více jak polovině dětí vysokoškoláků či 

vysokoškolaček, zhruba 30 % dětí středoškoláků či středoškolaček a jen asi desetině 

dětí rodičů bez maturity. Podobné rozdíly vykázaly i skupiny s nadprůměrnými a 

podprůměrnými výsledky (Matějů, Tuček, Rezler 1991: 64). To může naznačovat, že od 

roku 1989 se vliv vzdělání rodičů na hodnocení učiteli a učitelkami snížil. Takový 

posun by znamenal více příležitostí pro děti, jak zvýšit své vzdělanostní aspirace, 

jednoduše řečeno jak dojít k nápadu dále studovat. Je však také možné, že příslušníci a 

příslušnice výzkumné skupiny se díky svému prospěchu a zájmu vyskytovali mezi 

zmíněnými deseti (v případě nadprůměrných výsledků dvaceti pěti) procenty, kterým 

učitelé a učitelky studium doporučovali i navzdory vzdělání rodičů. Vzhledem ke 

kvalitativnímu charakteru tohoto výzkumu a nízkému počtu respondentů není na místě 

přehodnocovat závěry rozsáhlého kvantitativního výzkumu, rozhodně je však tento 

trend, který výzkumná skupina naznačuje, zajímavým námětem ke kvantitativnímu 

prošetření. 

5.3.3. Vliv střední školy 

Příslušníci a příslušnice výzkumné skupiny se vesměs od malička projevovali 

jako nadaní, učení jim šlo a v rámci možností je i bavilo, alespoň v nižších ročnících. 

Kromě toho, že jejich vlastní aspirace výrazně ovlivňovaly aspirace rodičů a rodičovská 
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motivace a péče, výrazný vliv měla i střední škola. Většina studovala gymnázium, a bez 

výjimky ho označují jako mezistupeň mezi základní školou a školou vysokou. Svoje 

rozhodnutí jít na gymnázium nepopisují jako snahu získat lepší znalosti, ale spíše jako  

logickou volbu v momentě, kdy už věděli, že chtějí usilovat o vysokoškolské vzdělání. 

Tato volba u kontrolní skupiny analogicky chybí, vzhledem k automatickému 

předpokladu vysokoškolského studia.  

Gymnázium samo o sobě pro respondenty nemělo příliš velký význam, viděli ho, 

vzhledem ke statistikám, které si školy tohoto typu vedou, jako odrazový můstek pro 

úspěšné přijetí na vysokou školu. Zároveň je dále motivovalo k aspiracím na terciální 

vzdělávání, protože je nijak konkrétně nepřipravovalo na kariéru či profesi, kterou by 

po jeho dokončení mohli vykonávat. 

 To, že gymnázia slouží spíše k segregaci dětí, které již mají předpoklady k 

vysokoškolskému studiu a nikoliv k jejich přípravě na toto studium, popsali např. 

Matějů a Straková. Namísto aby gymnázia umožňovala a zprostředkovávala 

vzdělanostní mobilitu, přispívají k reprodukci vzdělanostních nerovností. Sice v nich 

klesá vliv rodinného prostředí dítěte na vzdělanostní aspirace, ale vzhledem k nízkému 

počtu dětí, pocházejících z hůře postavených rodin, nelze hovořit o napomáhání 

mezigenerační vzdělanostní mobilitě (Matějů, Straková 2006). 

Příslušníci a příslušnice výzkumné skupiny, kteří gymnázium nestudovali, si obor 

vybrali již při první tranzici po dokončení základní školy. Toto rozhodnutí bylo logické, 

nepředurčovalo je přímo k dalšímu studiu, protože studium na odborných školách a 

učilišti je připravovalo na případný nástup do profese již po dokončení těchto škol. Z 

toho plyne i pozdější manifestace vzdělanostní aspirace v podobě rozhodnutí podat si 

přihlášku na vysokou školu. 

jsem teda chtěla jít na gymnázium na štěpánskou, ale ukázalo se že je tam hrozně těžká 
matika nebo něco co já jsem vůbec neuměla (…) a tam jsem si říkala že ani nepůjdu na 
střední školu a že půjdu dělat uklízečku a takhle..ale potom když jsem šla na vysokou tak 
to jsem.. prostě tak nějak automaticky no.. jsem si říkala že kdybych se nedostala na 
vysokou tak bych šla na nějakou jazykovku na rok a pak bych to určitě zase zkoušela 
Blanka 
 
no, měl jsem možnosti, hodně mě třeba doporučovali abych šel na gympl, ale já jsem 
chtěl rovnou na to elektro, tak jsem šel na průmyslovku na elektro. 
Lukáš 
 
všichni učitelé nám řikali ať jdeme jako na vejšku a furt se tam mluvilo o vejšce a že k 
nám chodili lidi z vejšky vyprávět nám jaký to tam je.. 
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otázka: na tom osmiletým gymplu, jo? 
na osmiletým gymplu,no. takže oni ani nepočítali s tim, že bysme šli někam jinam. 
Marcela 
 
no tak to bylo už v devítce, protože jsem šla na gympl, takže vlastně už jsem byla 
rozhodlá, že pak pudu dál 
Marie 
 
většinu věcí jsem musel dostudovávat sám, tak pro mě nejsnadnější cestou byla škola s 
nejjednoduššími přijímačkami,(…) zkoušel jsem i jinčí, ale tam to bylo nad mé síly, 
vzhledem k tomu že jsem se učil půl roku a měl bych dohnat látku dejme tomu na 
gymnáziu, žejo. 
Petr 
 
já jsem byl na osmiletém gymnáziu a potom co potom po gymplu žejo. tam je celkem 
vysoká škola jasná, akorát se řešilo jakou. 
já jsem to viděl tak že musím jít na vysokou školu, že s gymplem člověk nic nemá. 
Tadeáš 
 
no teda definitivně po tom co jsem teda nezvládl přijímačky tak jsem rok jakoby byl 
někde na jazykovce a pak jsem chtěl jít ještě na školu. 
já jsem jak jsem říkal po celou střední neuvažoval že bych šel někam na vejšku, takže 
jsem myslel že po té střední by se dalo něco nějak v tom oboru, pracovat.. 
Vladimír 
 

Je patrné, že gymnázia fungují jako můstek mezi základní a vysokou školou bez 

toho, aby byly vnímány jako instituce, které zvyšují vzdělanost. Jsou vnímány spíše 

jako místo, kam se uchylují jedinci, kteří mají v plánu studovat vysokou školu a 

nepotřebují se tedy oborově vyprofilovat již na střední škole. To, že na gymnázia 

směřují především děti z lépe postavených rodin, je v souladu s Goldthorpovou teorií 

racionální volby. Rodiny si uvědomují, že pokud by investice do vzdělání nevyšla a dítě 

by nedokázalo dosáhnout terciálního vzdělání, byla by volba gymnázia coby středního 

stupně nešťastná, vzhledem k jeho “nepraktickému” zaměření. To ukázaly i výpovědi 

Katrňákových respondentů z dělnických rodin (Katrňák 2006). Příslušníci a příslušnice 

výzkumné skupiny se na gymnázia vydávali většinou na základě dobrého prospěchu a 

ve víře ve zvýšení šancí na úspěšnou druhou tranzici, toto rozhodnutí však bylo spojeno 

s pomyslnou analýzou nákladů a výnosů. Oproti tomu v kontrolní skupině absolvovali 

gymnázium všichni automaticky, jelikož v jejich případě nebyla možnost neúspěšné 

tranzice na vysokou školu brána příliš v potaz a tento krok se tak nezdál riskantní. 
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5.3.4 Komunikace 

Jeden z nejvýraznějších rozdílů ve zkušenostech výzkumné a kontrolní skupiny je 

v komunikaci. Příslušníci a příslušnice výzkumné skupiny pociťují výrazné rozdíly 

mezi komunikací v rodině a ve škole. To je způsobeno zřejmě tím, že slovní zásobu, 

způsob argumentace či zájem o určitá témata jim zprostředkovala hlavně škola, resp. 

školy. Příslušníci a příslušnice kontrolní skupiny takové rozdíly nepociťují. S rodiči 

komunikují o běžných i odborných problémech. To je spojené i se vzděláním rodičů, 

protože frekvence komunikace na odborná témata stoupá spolu s příbuzností studia s 

rodičovskou profesí či zaměřením. Kontrolní skupina obvykle nevnímá rozdíly ve 

slovní zásobě ani v porozumění problémům, výjimkou jsou jen výrazy či problémy, 

specifické pro obor studia, pokud je odlišný od zaměření rodičů. S rodiči a dalšími 

blízkými komunikují děti vysokoškoláků a vysokoškolaček často a vzájemně se 

informují o oborech, které studují nebo kterými se zabývají.  

když nějaký téma řeším ve škole nebo doma, třeba se strejdou, kterej učí fyziku, tak je 
to… no tak je to vlastně to samý. stejný slova a tak.. 
otázka: a bavíš se doma třeba o nějakých otázkách ze školy? chytají se vaši, když s nima 
něco takovýho řešíš? 
mamka se teď docela chytá, jak se zabývá tou psychiatrií… a jinak jo, já se o tom bavim 
docela ráda..i se ségrou, a ona mi zase vysvětluje ty její věci. a třeba i s přítelem, že mi 
vysvětluje zas tu jeho práci.. 
Beáta 
 
s taťkou se bavíme, i díky vejšce se poznám se spoustou technologií takže i s taťkou se 
mám o čem bavit 
Karel 
 
pokud mluvim o účetnictví nebo obchodním právu tak vzhledem k tomu že to táta dělá, 
tak o tom ví z praxe daleko víc než já 
Jan 
 
co se týče takových těch všeobecnějších současných problémů, to se doma řeší že se 
zajímají rodiče a to jsou takový dlouhý diskuze většinou, ale co se týče odbornejch věcí, 
tak to většinou mě pak spíš jen poslouchaj no. 
Milena 
 
otázka: vidíš nějaký rozdíl mezi komunikací ve škole a doma? 
ne, to ani ne 
otázka: a myslíš, že kdybys nadnesla nějaký problém ze školy doma, tak že se vaši 
budou chytat? 
jo, bez problémů.. 
Týna 
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otázka: a když si vezmeš komunikaci doma a ve škole, tak vidíš nějakej výraznej rozdíl, 
ať už ve stylu komunikace, nebo ve slovní zásobě? 
ani ne, já si myslím, že jak mamka, tak taťka mají slovní zásobu fakt rozsáhlou 
Táňa 
 

V případě výzkumné skupiny lze sice předpokládat, že potomci rodičů s nižším 

vzděláním vyrůstali v prostředí, ve kterém si osvojili omezený jazykový kód, ale je 

nepravděpodobné, že by ještě na vysoké škole pociťovali nějaké obtíže, s tím spojené. 

Pokud byl v těchto rodinách skutečně dominantní omezený jazykový kód a školní 

prostřední tedy znamenalo nutnost přizpůsobit se kódu rozvinutému, proběhlo toto 

přizpůsobení evidentně úspěšně. Přechod do školy po ně nicméně znamenal nutnost 

adaptace na změnu, kdežto pro příslušníky a příslušnice kontrolní skupiny pouze 

přirozený vývoj. Přesto ale zůstal v komunikaci jeden rozdíl, který odlišuje zkušenost 

jednotlivých skupin respondentů a respondentek. Lze jej pozorovat v popisu rozdílů 

mezi komunikací studentů a studentek ve škole (se spolužáky a spolužačkami, případně 

i vyučujícími, tedy s lidmi s vyšším vzděláním) a doma (s rodiči, u kterých lze 

vzhledem k vzdělání předpokládat omezený kód nebo alespoň odlišnou slovní zásobu). 

Otázky kladené výzkumné skupině nesměřovaly na odborné výrazy, jejichž znalost a 

používání je oborově specifické a společnou znalost nelze tedy předpokládat, ale na 

formu komunikace jako takovou. 

otázka: Vidíš nějakej rozdíl v komunikaci u vás doma a ve škole? 
no, docela je, řekl bych takový dva odlišný světy 
Lukáš 
 
prostě mamce musíš všechno vysvětlovat, když to nechápe,všechno jí musíš vysvětlovat.  
Marcela 
 
doma když se bavim o něčem tak vim že mamka nezná takový pravidla diskuse, že když 
tě holt někdo racionálně dovede k tomu že holt mam pravdu tak ona prostě nemůže.. 
řekne něco jako nojo prosimtě, ty zase víš všechno 
Michala 
 
no docela jo, tak na střední to bylo v komunikaci že jsme komunikovali všichni pořád 
dohromady, tady je to víc takový že záleží každýmu na tom svym, no, že je to takový 
hodně individuální 
když se pak bavim doma nebo s kamarádama tak vidim jak oni na to nahlížej na 
všechno úplně jinak, vidí to prostě jako nějakou věc, já už to vidim trochu jinak no. 
Marie 
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s našima se o něčem nedá vůbec mluvit, a když mluvím se sestrou, tak mi kolikrát řekne: 
"dobře, a teď česky",a "ty tvoje výrazy", a někdy je vidět že nevědí, co chci říct, když se 
zapomenu a mluvím stejně jako všude jinde. 
Magda 

5.3.5 Důvody vzdělanostní reprodukce 

Posledním tématem, které má pro výzkumnou a kontrolní skupinu výrazně 

odlišný význam, je subjektivní názor na vzdělanostní reprodukci. Kontrolní skupina 

vzdělanostní reprodukci považuje za přirozenou, přinejmenším ve vysokoškolských 

rodinách. Z vlastní zkušenosti popisují děti vysokoškoláků a vysokoškolaček 

vzdělanostní aspirace, pramenící ze vzdělání rodičů. Vzdělanostní reprodukce je tedy 

v jejich případě nejen považována za samozřejmou, ale dokonce za žádoucí. V jistém 

smyslu jsou výpovědi kontrolní skupiny prakticky totožné s výpověďmi výzkumné 

skupiny - odkazují k rodinnému prostředí, k možnostem, které nabízí okolí jedince. 

Díky odlišnosti tohoto prostředí je ale v případě výzkumné skupiny vzdělanostní 

reprodukce naopak nežádoucí. Výzkumná skupina vidí jako původce vzdělanostní 

reprodukce, která je v jejím případě nahlížena negativně, rovněž rodinné prostředí. I 

studenti a studentky, kteří nepocházejí z vysokoškolsky vzdělaných rodin, vidí za 

vlastními vzdělanostními aspiracemi a tedy za vzdělanostní mobilitou rodinné prostředí. 

Tím nepřímo potvrzují, že jejich úspěšná vzdělávací dráha byla výrazně podpořena 

přístupem rodičů (který ostatně zmiňují jako další významný faktor pro otázku 

vzdělanostní reprodukce). 

Respondenti a respondentky vidí důvod, proč většina lidí následuje ve 

vzdělanostní dráze rodiče a nebo se od ní odchýlí jen mírně, především v příkladu 

rodičů. Ten je pro děti velice silný, a pokud vidí, že rodiče jsou spokojení, nemají 

důvod dát se jinou cestou než tou, kterou z domova znají. Úroveň vzdělání, které 

dosáhli rodiče, je brána jako standard, kterého je dobré dosáhnout. To v případě dětí 

rodičů bez maturity znamená, že mohou tento standard buď dosáhnout, a nebo 

přesáhnout. U dětí vysokoškoláků a vysokoškolaček to naopak znamená, že pokud 

nedosáhnou stejného vzdělání jako rodiče, mohou jedině zklamat ve smyslu nedosažení 

standardu.  

Dalším důležitým faktorem je podle respondentů a respondentek i význam, jaký je 

v rodině vzdělání přikládán. Pokud považují rodiče vzdělání za dobrou cestu k 

životnímu úspěchu, otevírají dětem obzory v podobě motivace ke vzdělání vně i za 
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hranicemi jeho institucionalizované formy, a tím je vedou k vyšším vzdělanostním 

aspiracím. 

když to berou jenom podle těch peněz, tak šikovnej řemeslník může mít stejně nebo i víc, 
kor u těch humanitních oborů, no a prostě asi nespatřujou v tom vzdělání nějakou 
hodnotu no. (..) to si taky myslim že je důležitý, když v tý škole něco nechápeš, aby ti to 
ty rodiče doma vysvětlili.. aspoň na tý základce žejo. 
Blanka 
 
no asi podle toho jestli třeba oba dva ty rodiče jsou vysokoškoláci, to zas vidim u jinýho 
kamaráda kterej má všechny příbuzný nad sebou vysokoškoláky, tak ho rodina.. by ho 
měla za vyvrhela kdyby tu vejšku neudělal, no 
no, buďto je to možný že nemaj motivaci od těch rodičů, a nebo.. taky je to rozdíl, 
některý rodiče, některý lidi co jsou vyučený je taková většina co je spokojená se svojí 
prací a prostě si stojí za tím že žádnou vejšku nepotřebujou, a jiný lidi co jako docela 
dřou rukama tak řikaj že kdyby měli tu možnost, že by chtěli mít vejšku, že člověk má 
pak větší perspektivu v tom zaměstnání 
Lukáš 
 
to že to vidí doma od malička, tak to berou tak automaticky, že nemají představu o 
jiných povoláních tak jako o tom jednom, vidí se u toho tak se rozhodnou pro to samý, a 
občas je možná do toho trochu tlačí ty rodiče. 
Marie 
 
určitě tam budou nějaké rodinné tlaky. jednak se to od nich očekává, od těch dětí, že 
půjdou tam, kde už byli jejich rodiče, ty od nich chtějí aby dělali totéž aby se měli 
dobře, a celkově ten způsob výchovy už vede k tomu, podle toho jaký vzdělání mají 
rodiče tak podle toho ty děti jednají. 
Magda 
 
já si nemyslím že je to dáno přímo těma rodičema, ale spíš prostředím, že.. jako třeba 
kamarádi a tak, tím širším prostředím spíš determinováno..a jestli na to mají vliv i 
vzdělání rodičů.. uf.. no určitě částečně ano, ale tak z 50 procent si myslím že to jsou ti 
rodiče a z 50 procent je to to okolí širší. 
Petr 
 
je to asi tou výchovou no, když vás nikdo nikam nevede, tak nevidíte všechny možnosti 
co před sebou máte. 
Vladimír 
 

Výše uvedené výpovědi jsou v souladu se závěry, ke kterým došel při analýze dat 

z výzkumu PISA 2003 Katrňák. Ten označil za hlavní faktory, ovlivňující vzdělanostní 

aspirace význam, který rodiče přikládají vzdělání a “praktiky a jednání, které rodiče 

volí k tomu, aby dítě vysokoškolské vzdělání získalo.” (Katrňák 2004: 188–189). 

Samotná míra kulturního kapitálu a přítomnost vzdělávacích zdrojů v rodině k 

úspěšnému směrování dětí na vysokou školu nestačí. “Nutná je rodičovská podpora a 

investice rodičů do dětí na základě těchto zdrojů. Zkrátka vedení rodičů k tomu, aby dítě 
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kulturní a vzdělávací zdroje zužitkovávalo. A za touto ochotou je patrně skryt význam, 

který rodiče vysokoškolskému vzdělání přikládají” (Katrňák 2004: 189). Druhým 

nejvýraznějším faktorem, který se podílí na tvorbě vzdělanostních aspirací coby 

pomocníků v dosahování mezigenerační vzestupné mobility, jsou schopnosti dětí 

indikované matematickým testem. Katrňák z těchto zjištění dále usuzuje, že v českém 

vzdělávacím systému neexistuje selekce podle příslušnosti k sociální třídě, protože při 

hodnocení dětí hrají zásadní roli schopnosti a dovednosti v zacházení s kulturními 

zdroji. Zároveň ale odmítá opomenout přetrvávající vliv, který má na osvojení těchto 

dovedností sociální původ. Všeobecný názor se zdá být takový, že je normální, že chytří 

rodiče mají chytré děti a naopak. Důležité ale je, aby kterékoliv dítě, které si zvolí 

určitou vzdělávací dráhu a prokáže schopnost jí absolvovat, nenarazilo na jakoukoliv 

překážku, jejíž ovlivnění není v jeho moci. 

5.4 Shrnutí výzkumných zjištění 

Rodiny, kde jsou oba rodiče vysokoškoláci, jsou charakteristické jasnou 

implikací, kdy ze vzdělání rodičů vyplývá očekávané vzdělání dětí. Toto očekávání je 

podporováno a realizováno péčí, kterou rodiče věnují vzdělání svých dětí, a to jak 

školnímu, tak mimoškolnímu. Z hlediska školního vzdělávání rodiče obvykle dohlížejí 

na prospěch dětí, pokud se jim v něčem nedaří, snaží se je motivovat, aby se naučily a 

dosahovaly určitých výsledků. Mají o dění ve škole obvykle přehled, pokud se objeví 

nějaký problém, pomáhají potomkům s jeho řešením. Z hlediska mimoškolního 

vzdělání se rodiče – vysokoškoláci a vysokoškolačky zasazují o pestré využití volného 

času svých dětí, podnikají s nimi aktivity, které jim rozšiřují všeobecné vzdělání na poli 

kultury či přírodních věd, a v podobném duchu  jim volí i zájmové kroužky. Tím se 

snaží zajistit vzdělanostní reprodukci a zároveň reprodukci statusu. V tomto ohledu 

rodiče výzkumné skupiny strategii rodičů skupiny kontrolní kopírují, což je jistě jedním 

z důvodů, proč v jejich případě nedochází k reprodukci, ale k úspěšné mezigenerační 

mobilitě. Platí pro ně tedy výše zmíněné, jen s tím rozdílem, že v jejich případě tato 

strategie nesměřuje k reprodukci statusu, ale k mezigenerační mobilitě. Vzdělání rodičů 

neimplikuje vzdělání dětí – rodičům respondentů a respondentek (či dalším blízkým 

osobám) se naopak podařilo vypozorovat schopnosti, které naznačovaly, že 

mezigenerační vzdělanostní posun vzhůru je možný. 
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Vysokoškolsky vzdělaní rodiče se zajímají o obor studia svých dětí a snaží se být 

informování o problémech, kterými se jejich děti zabývají. To je často spojeno s 

podobností oborů dětí a rodičů. I v případě, kdy obor studia dětí nemá s profesí rodičů 

mnoho společného, probíhá komunikace v rodině často formou diskusí o různých 

problémech, kterými se zabývají členové rodiny. V tomto ohledu má výzkumná skupina 

jistou nevýhodu, protože rozdíly v komunikaci při studiu a v rodině se objevují i 

navzdory snaze rodičů poskytnout dětem co možná největší objem vzdělávacích zdrojů. 

Tato nevýhoda však podle výpovědí výzkumné skupiny studijní úspěchy výrazně 

neovlivňuje. Vysokoškolsky vzdělaní rodiče dále počítají s terciálním vzděláním svých 

dětí i v případě, že tomu nenapovídá jejich výborný prospěch. Děti se studiem počítají i 

když v nižších stupních vzdělání studijně příliš nevynikají.  

To je spojené s vahou, jakou mají různé faktory při tvorbě vzdělanostních 

aspirací. Podle analýzy dat z výzkumu PISA 2003 jsou nejdůležitějšími faktory třídní 

pozice rodičů (vyjádřená jako socioekonomický status, kulturní kapitál a vzdělanostní 

zdroje), od které se obvykle odvíjí důležitost, která je v rodině přikládána vzdělání, dále 

pak kognitivní schopnosti dětí, vyjádřené prospěchem či úspěšností v testech (Katrňák 

2006: 182-185). Důležitost, přikládaná vzdělání, je obvykle spojená s vysokým 

vzděláním rodičů. Jak ale dokazují zkušenosti příslušníků a příslušnic výzkumné 

skupiny tak jak je v rozhovorech popsali, existují i výjimky, tedy rodiny bez vyššího 

vzdělání, kde je vzdělání přikládaná velká důležitost, což jen dokazuje vliv tohoto 

faktoru na vzdělanostní aspirace a tím i reprodukci. Naopak vliv prospěchu je v případě 

kontrolní skupiny potlačen vlivem vzdělání rodičů, silně se však projevuje u výzkumné 

skupiny, která ho popisuje jako impuls, jež stál u zrodu vysokých vzdělanostních 

aspirací. 

Děti vysokoškoláků a vysokoškolaček a děti rodičů s nízkým vzděláním zažívají 

výrazné rozdíly nejen v impulsech, které je směrují k určité vzdělanostní dráze, ale také 

v prostředí, ve kterém tato inspirace probíhá. Vysokoškolští rodiče jsou obvykle v 

lepším ekonomickém postavení a především považují materiální investici do vzdělání 

dětí za samozřejmou. Oproti tomu v případě rodin výzkumné skupiny je finanční otázka 

pociťována jako zásadní. Dostatek financí v rodině a především možnost ekonomické 

aktivity při studiu jsou faktory, které ovlivňují samotnou možnost zvolit si studium 

namísto nástupu do zaměstnání. Jakkoliv je finanční otázka přítomna i ve zkušenostech 
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vysokoškolských rodin, je díky rodinné historii vnímána jinak a málokdy se o ní 

uvažuje jako o důvodu vzdělávací dráhu přehodnotit. 

Odlišné prostředí, ve kterém vznikají vzdělanostní aspirace a s nimi spojená 

rozhodnutí, charakterizují i osoby, které mají na podobu vzdělávací dráhy vliv. Zatímco 

v případě dětí vysokoškoláků a vysokoškolaček je jasný pozitivní vliv rodičovského 

vzoru a bezpochyby i dalších podobných vzorů v okolí, děti rodičů s nízkým vzděláním 

pojímají rodičovský vzor spíše jako negativní a hledají ve svém okolí vzory opačné. 

Těmi mohou být přátelé či příslušníci a příslušnice dalších referenčních skupin nebo 

pedagogové a pedagožky v nižších stupních vzdělání. Existence určitého pozitivního 

příkladu tak spolu se schopnostmi a nadáním dětí a péčí o tyto schopnosti v rodině vede 

k posunu vzhůru po žebříku vzdělávání. 

Lze tedy říci, že strategie, která umožnila mezigenerační vzestupnou vzdělanostní 

mobilitu v případě výzkumné skupiny je spojením nápodoby strategií rodin z kontrolní 

skupiny (podpora a přikládání významu vzdělání), kterou iniciovaly právě zkušenosti, 

jejichž význam byl způsoben odlišným postavením výchozí rodiny (studijní úspěchy). 

 

6. Závěr 

Výzkum přinesl dva typy zjištění, a to závěry, které odpovídají dosavadním 

zjištěním dosud uskutečněných výzkumů a tím je potvrzují v kvalitativní rovině a nová 

zjištění, která jsou částečně provázána se zjištěními stávajícími, nicméně je rozšiřují či 

uvádějí do nových souvislostí, případně přinášejí na problematiku nový náhled. Jde 

však spíše o hypotézy, které je dále potřeba podložit empirickým výzkumem, který by 

se měl zaměřit rovněž na neúspěšné strategie. Jak je v závěru navrženo, je třeba 

zkoumat též děti rodičů s nízkým vzděláním, kteří aspirovali na vzdělanostní mobilitu, 

ale nebyli na vysokou školu přijati 

6.1 Závěry, odpovídající dosavadním výzkumům 

Nejvýraznějším zjištěním, které odpovídá jak kvantitativním analýzám, tak 

kvalitativnímu výzkumu, je bezpochyby význam péče věnované všestrannému 

vzdělávání dětí a s tím spojený význam nazírání vzdělání jakožto prostředku úspěchu. 

Způsob trávení volného času, péči, věnovanou školním povinnostem i volnočasovým 

aktivitám a podobně, což lze chápat jako rozvíjení schopností v zacházení s kulturními a 
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vzdělávacími zdroji, které není závislé na jejich přímém vlastnictví v rodině. Jde o 

faktor významně přispívající k vysokým vzdělanostním aspiracím, který byl zjištěn i na 

základě analýz kvantitativních dat (např. Katrňák 2004: 188–189). Tato zjištění jsou 

také ve shodě s kvalitativními zjištěními jiných autorů. Katrňák (Katrňák 2006: 108, 

133) na základě analýzy rozhovorů s dělnickými a vysokoškolskými rodiči dospěl k 

závěru, že v dělnických rodinách je obvyklý laxní přístup, který děti do ničeho nenutí, 

ale taky je nijak nemotivuje, kdežto v rodinách vysokoškoláků a vysokoškolaček je to 

naopak.  

Dále se ukázala již dříve popsaná váha jednotlivých faktorů, vedoucích k úspěšné 

vzdělávací dráze. Na základě kvantitativních dat (viz např. Matějů, Tučer, Rezler 1991, 

Matějů, Procházková, Burdová 2006) bylo zjištěno, že vzdělání rodičů má v některých 

případech větší vliv na vzdělání dětí než jejich prospěch. Výzkum, o který je opřena tato 

práce, potvrzuje, že v případě dětí vysokoškoláků a vysokoškolaček je rozhodující 

vzdělání rodičů, které implikuje očekávané vzdělání dětí, a to i v případech, kdy tomu 

prospěch příliš nenapovídá. Podobnou implikaci lze u rodičů s nízkým vzděláním hledat 

těžko. Pro jejich situaci je naopak typické soustředit se na signály, které naznačují, že 

dítě je schopné dosáhnout vyššího vzdělání. Dobrý prospěch je tak v jejich případě 

velice významným impulsem, který vede k vysokým aspiracím a snahám dítě ve 

vzdělanostní mobilitě podpořit. Otázkou zůstává, jaká je v tomto případě role pedagogů 

a pedagožek. Zatímco v roce 1991 (Matějů, Tuček, Rezler 1991) bylo zjištěno, že 

učitelé dětem doporučují spíše takovou dráhu, kterou absolvovali jejich rodiče než 

takovou, které napovídá jejich prospěch, analyzované rozhovory ukázaly, že děti se 

mohou dočkat podpory od pedagogů a pedagožek bez ohledu na vzdělání rodičů. Bylo 

by jistě zajímavé hypotézu o vlivu postavení rodičů na přístup pedagogických 

pracovníků a pracovnic dále testovat. 

6.2 Nová zjištění 

Výzkum přinesl i zjištění, která sice vycházejí ze závěrů existujících výzkumů, 

staví však na nich nové závěry. Nejzásadnějším zjištěním se zdá být komplexní popis 

strategie, kterou volí rodiče s nízkým vzděláním a částečně tak, pravděpodobně 

nevědomky, napodobují praktiky rodičů – vysokoškoláků a vysokoškolaček, aby 

dosáhli mezigenerační vzdělanostní mobility. Tuto strategii lze charakterizovat jako 

péči o nadání dítěte , jeho rozvoj a vedení k volnočasovým aktivitám, které lze označit 
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jako vzdělávací. To je spojené s kladením důrazu na vzdělání jako prostředek úspěchu a 

finanční podporou dětí při studiu. Strategie je společná všem respondentům a 

respondentkám, v závislosti na vzdělání rodičů má však výrazně odlišná specifika. 

Liší se v tom, jak v rodinách dochází k rozhodnutí o záměru studovat vysokou 

školu. Jak již bylo zmíněno výše, v rodinách vysokoškoláků a vysokoškolaček se toto 

rozhodnutí rovná vzdělanostní reprodukci, která je v jejich případě žádoucí, a spíše než 

o rozhodnutí jde o přirozeně předpokládaný vývoj. V rodinách s nízkým vzděláním lze 

naopak pozorovat určité impulsy, které ke zmíněnému rozhodnutí vedly bez kterých by 

k němu pravděpodobně nedošlo. Bývají to studijní úspěchy v nižších stupních 

vzdělávání a také existence určitých pozitivních vzorů. Děti vysokoškoláků a 

vysokoškolaček mají takové vzory doma, a o dalších osobách s výrazným vlivem na 

podobu vzdělávací dráhy lze hovořit jen např. v případě výběru oboru či dalších 

konkrétnějších aspektů studia. V kontrastu s tím je pro rozhodnutí dětí rodičů s nízkým 

vzděláním role “významných druhých” vedle spíše negativního příkladu rodičů 

zásadní.Často hovoří o konkrétních lidech v konkrétním prostředí, díky kterým je vůbec 

napadlo se pokoušet na vysokou školu dostat. Lze tedy říci, že děti rodiču s nízkým 

vzděláním jsou znevýhodněny už menší pravděpodobností, se kterou se setkávají s 

pozitivními příklady v podobě významných druhých, kteří je k vysokoškolskému studiu 

motivují. V případě těch, se kterými byly provedeny rozhovory v rámci výzkumu, byl 

však přítomen impuls, který vedl k růstu jejich aspirací, a to buď přímo v podobě osob, 

které je inspirovaly, anebo v podobě jejich dobrého prospěchu či aspirací rodičů. 

Další prvek, kterým se strategie k dosahování terciálního vzdělání liší v závislosti 

na vzdělání rodičů, je finanční stránka. V rodinách všech respondentů je běžná finanční 

podpora dětí při studiu, a to obvykle do takové míry, do jaké to dovolí příjmy rodiny. 

Přestože vyšší vzdělání rodičů znamená obvykle i vyšší příjmy, není to jejich výše, co 

tvoří rozdíl. Ten je způsobován především vnímáním finanční podpory. Rodiny 

vysokoškolsky vzdělaných rodičů lze označit za rodiny s tradicí "mezigenerační 

solidarity" ve financování studia. U rodičů s vysokoškolským vzděláním lze 

předpokládat zkušenost s využíváním podobné podpory při vlastním studiu. Jejich děti 

finanční podporu od rodičů vnímají jako věc přirozenou. S tím kontrastuje situace v 

rodinách s nižším vzděláním. Přestože lze předpokládat, že rodiče děti při studiu 

finančně podporují se stejnou ochotou bez ohledu na vzdělání, v rodinách, kde 

absentuje zkušenost s finanční podporou studujících potomků je tato podpora vnímána 
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odlišně. Děti rodičů bez podobné zkušenosti se o finanční podpoře rodičů častěji 

zmiňují, vnímají ji více jako výdaj, který jejich rodiče činí z vlastní dobroty, přestože by 

nemuseli. I proto možná vidí finance jako možnou překážku ve studiu mnohem častěji 

než vysokoškoláci, kteří si hůře dovedou představit situaci, ve které by je rodiče 

finančně nepodporovali. S myšlenkou, že děti by si mohly dříve vydělávat, kdyby 

nestudovaly, se v rodinách vysokoškoláků a vysokoškolaček operuje pouze ve zcela 

hypotetické rovině. I v rodinách respondentů a respondentek, jejichž rodiče vysoké 

vzdělání nemají, však jasně převládají výhody spatřované v prodloužení ekonomicky 

závislého období. 

Strategie dosahování terciálního vzdělání jsou tedy ve výsledné podobě stejné. 

Vysokoškolsky vzdělaní rodiče však mají implementaci této strategie jednodušší, a  to 

díky vlastní zkušenosti, která je příkladem pro jejich potomky, usnadňuje jim péči a 

rozvoj schopností dětí a také vede k přirozené finanční podpoře po dobu studia. 

 

6.3 Návrh dalšího postupu ve zkoumání tématu 

Výše zmíněné závěry vycházejí z analýz hloubkových rozhovorů s osmnácti 

studenty a studentkami. Proto by některé z naznačených zjištění bylo jistě zajímavé 

zkoumat na větším vzorku kvantitativním výzkumem. Kvalitativní výzkumu, opřený o 

principy zakotvené teorie ukázal témata, která lze zkoumat i kvantitativními metodami. 

Například by bylo jistě vhodné zkoumat vztah mezi rodinným původem a přístupem 

pedagogů a pedagožek, především proto, že poslední velký výzkum, přímo zaměřený na 

toto téma, byl proveden na přelomu osmdesátých a devadesátých let (Matějů, Tuček, 

Rezler 1991) a novější závěry vycházejí z analýzy dat, která nebyla získána přímo za 

účelem zkoumání tohoto problému.  

Vzhledem k výzkumné otázce, která byla východiskem této práce, by stálo za to 

rozšířit zkoumání tématu i jiným směrem. Zkoumání strategie, která vede k 

mezigenerační vzdělanostní mobilitě, lze zjednodušeně popsat jako hledání odpovědi na 

otázku, co rodiny, které to dokázaly, udělaly či neudělaly. V rámci této práce byly 

porovnávány výpovědi potomků rodin s nízkou mírou kulturního kapitálu, vyjádřeného 

nízkým vzděláním rodičů, které se rozhodly studovat, s výpověďmi potomků 

vysokoškoláků a vysokoškolaček. Bylo tedy možné určit, v čem byl postup respondentů 

a respondentek z výzkumné skupiny podobný postupu skupiny kontolní a popsat rozdíly 



  ‐ 64 ‐ 

ve specifických krocích jednotlivých skupin. Nebylo však možné porovnat zkušenosti 

výzkumné skupiny s jedinci se stejnými výchozími charakteristikami (tedy stejným 

vzděláním rodičů), kteří vzdělanostní mobility nedosáhli. Vzhledem k charakteru 

zjištění by přitom bylo jistě přínosné takové srovnání provést. Výpovědi a zkušenosti 

výzkumné skupiny by tak bylo možné dále srovnat se skupinou potomků rodičů s 

nízkým vzděláním, kteří se studovat vůbec nerozhodli a pátrat tak po důvodech tohoto 

rozdílu a faktorech, které k němu vedly. Ještě zajímavější a snad i přínosnější by však 

mohlo být provedení rozhovorů s kontrolní skupinou, tvořenou potomky rodičů s 

nízkým vzděláním, kteří se rozhodli studovat, ale v druhé tranzici neuspěli a na vysokou 

školu tak nenastoupili. To by umožnilo popsat, jaké faktory ovlivňují úspěšnost v 

jednotlivých tranzicích u jedinců, kteří jsou teoreticky stejně znevýhodněni oproti 

potomkům vysokoškoláků a vysokoškolaček a mají stejné vzdělanostní aspirace. Tím 

by bylo možné určit faktory, které vedly u výzkumné skupiny k pomyslnému vítězství v 

boji o terciální vzdělání a u kontrolní skupiny naopak k porážce. 

Téma vzdělanostní reprodukce a mobility je stále živé a je potřeba zkoumat 

všechny faktory, které úspěch či neúspěch jedince ve vzdělávacím systému ovlivňují. 

Každý, kdo se rozhodne pro určitou vzdělávací dráhu a má pro ní předpoklady, by měl 

mít možnost jí nastoupit, zároveň by také každý měl mít příležitost seznámit se se všemi 

možnostmi, které se mu mohou v této oblasti naskytnout. Současný vzdělávací systém 

není jistě ideální, ale dokud společnost uznává pouze školou vystavená osvědčení o 

vzdělání, je nutné snažit se popisovat jeho nedostatky a cesty, jak ho učinit co 

nejspravedlivějším a nejefektivnějším. 
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Příloha č. 1 - Inzerát 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

studentka 3. ročníku oboru Sociologie a sociální politika ISS FSV UK 

hledá pro svou bakalářskou práci 

studenty a studentky VŠ, 
jejichž rodiče mají základní vzdělání 
nebo jsou vyučeni 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

Práce se zabývá problematikou vzdělanostní reprodukce. Chce doplnit 

poznání tohoto tématu pomocí rozhovorů se studenty a studentkami, kteří 

nepocházejí z rodin s vysokým vzděláním či kulturním kapitálem a přesto 

navzdory některým sociologickým teoriím studují vysokou školu. Vaše 

autentická zkušenost a její zaznamenání jsou pro mojí práci zásadní. 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Pokud se Vás výše uvedená charakteristika týká a jste ochotni či 

ochotné se mnou spolupracovat, ozvěte se prosím na 

barbora.votavova@gmail.com. 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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Příloha č. 2 - Tabulka s přehledem charakteristik respondentů 

Jména respondentů jsou fiktivní, pseudonymy jsou odvozeny z prvního písmene 
skutečného křestního jména. 

jméno obor studia fakulta vzdělání rodičů zaměstnání rodičů 

Blanka sociologie FSV UK 
vyučená/vyučen (později 
maturita) hodinářka/IT technik 

Marie 
sociologie a soc. 
politika FSV UK vyučena/vyučen 

kadeřnice/mechanik měření a 
regulace 

Magda práva, sociologie 
FSV UK, 
PF UK vyučena/vyučen prodavačka/řidič 

Michala andragogika UJAK základní/vyučen prodejkyně/elektroinstalatér 

Petr sociologie FF UK základní/vyučen živnostnice/řidič 

Tadeáš mezinárodní vztahy FSV UK vyučena/vyučen 
průvodčí/opravář kolejové 
techniky 

Vladimír 
elektrotechnika a 
informatika 

FEL 
ČVUT vyučena/vyučen 

pomocná síla v hotelu/frézař, 
řezník 

Lukáš sdělovací technika 
FEL 
ČVUT maturita/vyučen pošťačka/řidič 

Marcela 
sociologie a soc. 
antropologie FSV UK základní/nejspíš vyučen invalidní důchod/otec nežije 

Beáta medicína 3. LF UK oba vysokoškolské 
terapeutka/vysokoškolský 
pedagog 

Týna bohemistika FF TUL oba vysokoškolské personalistka/ředitel ZŠ 

Tamara práva PF MU oba vysokoškolské učitelka/chemik 

Táňa speciální pedagogika PedF UK oba vysokoškolské knihovnice/IT 

Oldřich pozemní stavitelství FS ČVUT oba vysokoškolské 
podnikatelka/odborný obchodní 
zástupce 

Karel inteligentní systémy 
FEL 
ČVUT oba vysokoškolské učitelka/programátor 

Jan ekonomie, práva 
VŠE,        
PF UK oba vysokoškolské učitelka/právník a ekonom 

Michal 
geografie a 
kartografie PřF UK oba vysokoškolské 

hlavní účetní/úředník v dopravní 
komisi 

Milena 
geografie a 
kartografie PřF UK oba vysokoškolské germanistka/germanista 
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Příloha č. 3. Významné teorie vzdělanostní reprodukce 

Sociální stratifikace a s ní i vzdělanostní reprodukce jsou tématy, která byla zpracovaná 

z mnoha pohledů autory a autorkami mnoha teoretických proudů. Škola, jako jeden z 

nástrojů sociální stratifikace, je některými autory (např. Blau, Duncan) vnímána jako 

prostředek, kterým mohou jedinci dosáhnout společenského postavení svou vlastní pílí 

a schopnostmi, jiní autoři vidí ve škole nástroj vzdělanostní reprodukce a obviňují ji z 

aplikace nespravedlivých kritérií či dokonce z nepřiznaných snah o udržení 

společenských nerovností a státní ideologie (např. Bourdieu, Collins, Illich ad.). 

Práce, věnující se vzdělanostní reprodukci, se obvykle věnují případům či postupům, 

které vedou k reprodukci nerovností, jelikož tyto případy jsou mnohem častější než 

případy, které jdou proti vzdělanostní reprodukci a dosahují mezigenerační vzestupné 

vzdělanostní mobility. Níže zmíněné teorie tedy popisují procesy jimž se příslušníci a 

příslušnice výzkumné skupiny, na něž je práce zaměřena, vyhnuli a dosáhli tak 

vzdělanostní mobility. Je proto nezbytné je zmínit, jelikož mají na pokračující výzkumy 

vzdělanostních nerovností či faktorů, ovlivňujících úspěch ve vzdělávacích institucích, 

nezanedbatelný vliv, jelikož se věnují trendům, které působí na velkou většinu 

společnosti  a determinují vývoj jejího společenského postavení. 

Níže zmínění autoři zaujímají k otázce vlivu vzdělávacího systému na reprodukci 

nerovností jeden ze základních pohledů – první vidí vzdělávací instituce jako 

demokratizační faktor, tedy jako prostředek k dosažení mobility na základě vlastních 

schopností a snahy, druhý nazírá vzdělávání v těchto institucích jako nástroj reprodukce 

společenských nerovností. Jednotliví autoři zároveň obhajují pohled na roli vzdělávání 

odlišnými způsoby a nelze tedy říci, že by se jednalo o dvě homogenní skupiny na 

protipólech názorového spektra. 

Představitelé modernizační teorie věří, že vliv askriptivních vlastností klesá na úkor 

vlivu těch charakteristik, jejichž osvojení je umožněno každému bez ohledu na původ, 

tedy schopností a dovedností, které je možné získat ve školách. Tento pohled lze 

označit za konsensuální. Neberou však v úvahu prostředí ve vzdělávacích institucích a 

podmínky vstupu do nich, které mohou zvýhodňovat děti rodičů s lepším 

socioekonomickým postavením.  

Mnozí autoři, kteří jsou narozdíl od představitelů modernizační teorie k 

meritokratickému charakteru vzdělávacího systému skeptičtí, se domnívají, že zásadní 
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roli v sociální a vzdělanostní reprodukci hrají kulturní aspekty. Tyto aspekty jsou 

typické pro rodinné prostředí, ze kterého dítě pochází. Jedná se o jazykové dovednosti, 

o hodnotové systémy, vlastnictví a umění využití kulturních zdrojů a další aspekty. Tyto 

autory lze označit za zastánce konfliktualistického pohledu na sociální a vzdělanostní 

reprodukci. Zpravidla zaujímají kritické stanovisko k roli vzdělávacího systému a tuto 

kritiku opírají o data, naznačující nerovné rozložení výše zmíněných aspektů a o nároky 

vzdělávacího systému, obvykle vyžadujícího nastavení těchto aspektů, typické pro 

privilegované třídy či sociální skupiny (jako například určitý komunikační kód, který je 

ve škole předpokládán, nikoli vyučován). 

 Následující přehled se snaží nastínit závěry jednotlivých autorů a vztáhnout je ke 

zjištěním, která vyplynula z analýzy dat, získaných od 18 respondentů a respondentek, 

díky kterým tato práce vzniknula. 

Teorie modernizace: Blau, Duncan a sociálně-psychologický model 

Modernizační teorie jako nejvýraznější představitelka konsensuálního pohledu na vývoj 

vzdělanostních nerovností předpokládá, že vlivem industrializace bude vliv sociálního 

původu na dosažené vzdělání klesat. To se má dít jednak vlivem rostoucí poptávky po 

kvalifikovaných pozicích, a dále změnou v alokaci jedinců do zaměstnaneckých pozic 

(podle Simonová 2002). Výsledkem industrializace a s ní spojeného vývoje má tak být 

společnost, která bude meritokratická ve smyslu šancí na dosažení určitého vzdělání a 

zaměstnaneckého postavení. 

Blau a Duncan se snažili tuto teorii empiricky ověřit a v šedesátých letech zkoumali 

reprodukci zaměstnanecké pozice a s ní i vzdělanostní reprodukci. Zjistili, že 

zaměstnanecká pozice synů je silně ovlivněná pozicí otců, tvrdí však, že je to způsobené 

pouze tím, že zaměstnanecká pozice otce má vliv na vzdělání syna a tím se její vliv 

vyčerpává. Větší vliv na zaměstnaneckou pozici syna tedy mají dovednosti, které získal 

vzděláním (podle Katrňák 2006:178). 

 Z toho autoři vyvodili závěr, že v americké společnosti jsou pro zaměstnaneckou pozici 

vzdělávací úspěchy důležitější, než vlastnosti askriptivního charakteru, odvozené z 

postavení otce. To potvrzuje, že oproti minulosti, kdy k získání určitého postavení stačil 

původ, je třeba získat určité kompetence ve vzdělávacích institucích. Tato zjištění však 

nevyvrací fakt, že možnost získat vzdělání je postavením otce ovlivněna, a je jím tedy 

ovlivněna i zaměstnanecká pozice potomka. 



  ‐ 73 ‐ 

Dalším postupem Duncana a jeho spolupracovníků bylo zkoumání, zda je americký 

vzdělávací systém otevřený. Snažili se zjistit, zda má na možnost získat vzdělání vliv 

sociálně-ekonomický původ bez vlivu mentálních a kognitivních schopností, a nebo 

tyto schopnosti bez vlivu původu. Četnými analýzami prokázali, že vzdělání je 

získáváno na základě schopností  a tím označili americký vzdělávací systém za otevřený 

a založený na meritokracii. Tento závěr však nebere v úvahu fakt, že “mentální a 

kognitivní schopnosti jdou ruku v ruce se sociálně-ekonomickým původem, a proto jsou 

tyto principy zastřené” (Katrňák 2006:178). 

Na základě těchto závěrů později vzniknul tzv. sociálně-psychologický model, ve 

kterém jsou zapracovány sociálně-psychologické faktory (motivace, hodnotová 

orientace, rodičovská očekávání a podpora apod.). Díky empirickému testování tohoto 

modelu byl učiněn závěr, že tyto faktory zprostředkovávají vliv sociálně-ekonomického 

původu a schopností na vzdělání a jsou proto zásadní v procesu stratifikace společnosti.  

Výše zmíněné sociálně – psychologické faktory potvrzuje i vlastní výzkum, 

představený v této práci. Motivace k mezigenerační mobilitě spolu s rodičovskými 

očekáváními lze shrnout jako vzdělanostní aspirace v rodině, které mají zásadní vliv na 

následnou podobu vzdělávací dráhy dětí. Hodnotová orientace, tedy i důležitost, která je 

přikládána vzdělání coby zprostředkovateli životního úspěchu, se rovněž ukázala jako 

zásadní. To potvrzují i analýzy novějších dat z českého prostředí (viz např. Katrňák, 

2006). Rodičovská podpora se ve výzkumu ukazuje jako faktor, který umožňuje 

napodobit strategie, praktikované v rodinách vysokoškoláků. 

Sociálně – psychologický model je tak nepochybně platný. Jak však ukazuje např. 

Goldthorpe, socioekonomický status rodičů, který za sociálně-psychologickými faktory 

stojí, má stále významný vliv. 

Teorie racionálního jednání Johna Goldthorpa 

Teorie racionálního jednání Johna Goldthorpa vidí jedince v rámci třídní reprodukce 

jako aktivního aktéra. Jeho jednání nepovažuje ani za způsobené okolnostmi, ani za 

internalizované v rámci sociálních norem. To, že si jedinec vybírá vzdělání a profese v 

souladu se svým sociálním postavením je podle Goldthorpa racionální, protože to 

přináší největší materiální i sociální užitek. 

Různé třídní pozice jsou charakteristické různou velikostí a typem zdrojů, které mohou 

do případné mobility investovat. Primárním cílem je mezigeneračně udržet třídní pozici. 
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Vertikální sociální mobilita z generace na generaci je až cílem druhořadým. Jednotlivé 

třídy se však liší v tom, jaké strategie upřednostňují. Pokud nevidí ve vzdělání 

prostředek k udržení či zlepšení pozice, jejich vzdělanostní aspirace jsou často nízké. 

Investovat do vzdělání, tedy do pokusu o mezigenerační mobilitu, je pro ně risk, který 

nemusí vyjít, a proto je jistotou investovat do stejné cesty, jakou svého třídního 

postavení dosáhli rodiče (praktické vzdělání, předání živnosti, tedy brzká ekonomická 

aktivita potomků). Tyto strategie, probíhající zdola a vedoucí často k nízké podpoře ve 

vyšším vzdělání ze strany rodičů, jsou však z jejich strany racionální. Rodiče z níže 

postavených tříd se prostě snaží maximálně využít zdroje, kterých mají jen omezené 

množství. 

Oproti tomu jsou strategie shora, tedy rodičů z vyšších pater třídní struktury, 

charakteristické dostatečným množstvím prostředků, které je nezbytné pro zachování 

třídní pozice. Takové strategie umožňují dětem studovat dostatečně dlouho a zajistit jim 

tak vzdělání, které je pro mezigenerační udržení pozice zásadní. To však není jediná 

možnost, která se lépe postaveným rodičům nabízí – mohou své zdroje v případě 

selhání této strategie investovat přímo, tedy zachránit zachování třídní pozice z 

generace na generaci přímým předáním majetku. 

Z toho tedy vyplývá, že pro strategie shora je snadnější riskovat a nepřijít tak o možnost 

reprodukovat třídní pozici. V případě nenávratnosti investice do vzdělání se totiž nabízí 

alternativa v podobě využití dalších zdrojů. Strategie zdola tuto možnost nemají, a 

pokud rodiče vloží své zdroje do vzdělání potomků a tato investice se ukáže jako 

nevýnosná, nemají již další prostředky k nějaké záchranné strategii. Riskují tak, že 

nedosáhnou ani primárního cíle – udržení třídní pozice. Proto je pro ně bezpečnější 

neriskovat a vést potomky například k praktickému vzdělání, které jim zaručí alespoň 

takové možnosti, jako měli jejich rodiče  (podle Katrňák 2006:174-175). 

Vzdělanostní mobilita tedy představuje pro nižší třídy jak (poměrně) větší náklady, tak 

větší risk. Zatímco příslušníci vyšších tříd dokážou postavení minimálně reprodukovat i 

v případě, že děti nedosáhnou stejného vzdělání jako jejich rodiče, nižší třídy musí i k 

pouhé reprodukci investovat do kvalifikace svých potomků tak, aby dosáhla alespoň 

úrovně rodičů. Dlouhodobá investice do vzdělání je pro ně obtížněji proveditelná a v 

souladu se zjištěními výzkumu ji rodiče provádějí pouze za určitých okolností, jako v 

případě, kdy potomci svým výjimečným nadáním zmírňují riskantnost takové strategie. 

V případě výzkumné skupiny tedy k rozhodnutí aplikovat stejnou strategii, jakou 
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používá kontrolní skupina, vedly další faktory, díky kterým se riziko zdálo minimální. 

Jednalo se především o nadání dětí a nazírání vyššího vzdělání jako dobrého prostředku 

k zajištění posunu po pomyslném společenském žebříčku. 

Basil Bernstein a jazykové kódy 

Bernsteinův pohled je velmi detailním pohledem na reprodukci nerovností skrze 

vzdělávací systém optikou jazyka. Autor rozlišil dva jazykové kódy, které mohou děti v 

prostředí, kde probíhá jejich socializace, přebrat od svého okolí, a tyto kódy označil za 

kritérium selekce ve školách. 

Když se dítě učí vyjadřovat své myšlenky, probíhá to pomocí specifických jazykových 

kódů, které používají lidé v jeho okolí. Jazykové kódy, tedy určité systémy, používající 

různou skladbu vět a slovní zásobu, mu nepřímo nastiňuje požadavky společenské 

struktury, ve které tato socializace probíhá. Dítě si veškerými svými verbálními projevy 

a nasloucháním verbálním projevům ostatních silněji uvědomuje společenskou 

strukturu, které je součástí, a ta se tak stává skrze lingvistickou zkušenost základem 

tvorby jeho sociální identity. 

Proces komunikace tak umožňuje učení se rolím. Role jsou soustavami sdílených 

naučených významů, které jedinci umožňují pohybovat se ve spletitém prostoru 

sociálních interakcí s ostatními. Podoba role, tak jak je předána formou komunikace, 

tedy ovlivňuje vnímání i tvorbu těchto významů. Právě proto je forma, kterou 

komunikace probíhá, tak důležitá. To, jak jsou role lingvisticky formulovány, ovlivňuje 

podobu, jakou později reálně nabývají. Intelektuální a sociální realita, kterou si děti při 

socializaci zvnitřňují, tak může být ovlivněna jazykovým kódem, který je používán. 

Jedinci se stejným potenciálem tak díky vlivu jazykového charakteru prostředí mají ve 

výsledku různé schopnosti, jak v procesu sociální interakce formulovat, vytvářet či 

vnímat sociální role. (Bernstein 2005: 214 – 215) 

Bernstein rozlišuje dva základní typy kódů: rozvinutý a omezený. Tyto kódy se liší 

mírou, s jakou je možné předvídat, jaké syntaktické prvky mluvčí použije pro 

uspořádání a vyjádření určitého významu. Mluvčí užívající rozvinutý kód obvykle 

vybírá z široké palety alternativ a je proto obtížné předvídat, jak daný význam či 

myšlenku vyjádří. Naopak mluvčí užívající omezený kód má na výběr menší počet 

alternativ pro vyjádření daného významu a ten je tedy snadněji předvídatelný (ibid: 215) 
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Omezený kód je dále charakteristický vlastnostmi, které plynou z jeho předvídatelnosti 

– vede k rituálnímu vyjadřování společných a očekávaných významů. Neumožňuje 

vyjádřit jedinečnost, vyžaduje určité sdílené významy mezi mluvčím a posluchači. 

Oproti tomu rozvinutý kód nabízí širokou škálu variant, kterými je možné daný význam 

vyjádřit. Je typický pro situace, kdy není záměr mluvčího předem jasný. Kvůli absenci 

sdílených významů musí být obsáhlejší, musí svou podobou tuto absenci nahradit. 

Rozdíl mezi kódy je tedy určen myšlenkami a formou, kterou je možné je vyjádřit. 

Rozvinutý kód je spojen s partikulárními významy, omezený kód s významy 

univerzálními. Jedinec, hovořící rozvinutým kódem, je tak schopnější vyjadřovat své 

myšlenky originálním způsobem a tak se odlišovat a vymezovat vůči významům, které 

jsou věcem přikládány obecně (ibid: 218 – 219). 

Bernstein se vyhýbá podceňování či znevažování významu omezeného kódu, který 

podle něj má velký význam pro komunitu, pro předávání kulturních či folklórních 

významů a podobně. Varuje však před dopady, které může mít vyžadování (a nikoliv 

vyučování) jednoho kódu vzdělávacími institucemi. To je zásadní pro jazykové kódy z 

hlediska vzdělanostní reprodukce. Jejich přenos je spojen s určitými typy výchovy. 

Zatímco výchova, která je orientovaná na poslušnost, na dodržování pravidel a na 

nevybočování, je charakteristická pro dělnickou třídu (viz také např. Katrňák 2004), pro 

střední třídu je typická individualistická výchova, založená na vysvětlování, 

komunikování požadavků a problémů a na formu vyjadřování se, originalitu (pro účely 

této teorie nedělí Bernstein střední a vyšší třídu, protože se z hlediska způsobů výchovy 

a tím i přenosu jazykových kódů neliší). Prvně zmíněný typ výchovy vede k přijetí 

omezeného kódu, druhý typ k přijetí rozvinutého kódu, a to bez ohledu na potenciál, 

který může být v obou případech stejný (Bernstein 2005: 225). To tedy znamená, že 

rozvinutý jazykový kód jsou obvykle snáze schopni používat pouze příslušníci střední a 

vyšší třídy.  

Vzhledem k tomu, že organizace institucionalizovaného vzdělávání užívají rozvinutého 

kódu, je charakter přechodu z rodinného prostředí do školy závislý na kódu, který zná 

dítě z prostředí rodiny. Pokud dítě pochází ze střední třídy, je pro něj přechod do 

školního prostředí umožněním dalšího vývoje. Pokud ale pochází z dělnické, resp. nižší 

třídy, je pro něj nástup do školy změnou, na kterou se musí adaptovat (ibid: 226). Školy 

tedy používáním rozvinutého kódu a nízkou mírou senzitivity k dětem s omezeným 
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kódem zvýhodňují jedince z vyšších tříd a tím mohou napomáhat vzdělanostní 

reprodukci. 

Respondentům a respondentkám z výzkumné skupiny, jejichž zkušenost chce tato práce 

popsat, byl rodiči nejspíše předán omezený jazykový kód. Je však evidentní, že se 

dokázali přizpůsobit rozvinutému kódu, používanému vzdělávacími institucemi, a z 

přechodu do školního prostředí tak vyšli jako vítězové. Zároveň je také možné, že snaha 

rodičů předat či poskytnout dětem co nejvíce vzdělávacích zdrojů a investovat do jejich 

budoucích šancí na vzdělání byla natolik silná, že si rozvinutý kód osvojili již v 

domácím prostředí. To jsou však pouze hypotézy, které tato práce netestuje, a 

Bernsteinovu teorii používá pouze jako část teoretického zázemí, podle kterého by měla 

být zkušenost studentů a studentek z dělnických rodin, případně rodin s nízkou mírou 

objektivizovaného kulturního kapitálu, specifická a odlišná od zkušenosti studentů a 

studentek, kteří bezpochyby pocházejí z prostředí s rozvinutým kódem. Bernsteinova 

teorie se v tomto smyslu ve výzkumu potvrzuje především v současné komunikaci 

příslušníků a příslušnic výzkumné skupiny s rodiči. Narozdíl od dětí vysokoškoláků a 

vysokoškolaček, které s rodiči komunikují o odborných či studijních záležitostech se 

stejnou samozřejmostí jako o čemkoliv jiném, vnímají děti rodičů s nízkým vzděláním 

výrazné rozdíly a komunikaci o škole a ve škole vidí jako zcela odlišnou od 

komunikace v rodině. 

Pierre Bourdieu a vzdělávací instituce jako nástroj reprodukce nerovností 

Jedním z nejcitovanějších autorů, zabývajících se reprodukcí společnosti skrze 

vzdělávací systém, je bezpochyby Pierre Bourdieu. Bourdieu se zabýval jak vlivem 

rodinného prostředí, především kulturního kapitálu, na úspěch dětí ve škole, tak kritikou 

školního prostředí, které zvýhodňuje děti s určitým typem habitu a objemem kulturního 

kapitálu. Vzdělávací instituce tedy podle něj vybírají z již vyselektované skupiny 

(jedinců s určitým habitem a dostatkem kulturního kapitálu) ty, kdo se mohou dostat ve 

vzdělávání do vyšších sfér. 

Pierre Bourdieu je autorem pojmů, které jsou pro téma reprodukce společenských 

nerovností (nejen) skrze vzdělávací systém zásadní. Pojmy jako habitus, symbolické 

násilí či především kulturní kapitál jsou některými autory považovány za určité axiomy, 

které není třeba vysvětlovat či operacionalizovat (viz. např. Matějů, Tuček, Rezler 
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1991). Na základě následujících pojmů je možné stručně popsat autorův pohled na 

reprodukci nerovností. 

Kulturní kapitál je vyjádřením ekonomizace nejen materiálních nepeněžních statků, 

které lidé chtějí získávat a kumulovat. Může mít podobu vzdělání, osvědčení o něm 

(institucionalizovaná forma), či materiální podobu kulturních a vzdělávacích zdrojů 

(objektivizovaná forma) a schopnosti s těmito zdroji pracovat (vtělená forma). Podle 

Bourdieho je role kulturního kapitálu v reprodukci nerovností zásadní, jelikož na jeho 

základě a základě habitu probíhá jakýsi předvýběr jedinců, kterým je umožněno projít 

dalším výběrem v institucích vzdělávání. Habitem autor rozumí systém dispozic, 

získaných (v případě primárního habitu) socializací v rodině, fungující na praktické 

úrovni jako způsoby vnímání a hodnocení, a také formující principy jednání. Bourdieu 

dále rozlišuje habitus sekundární, který je tvořen tím, jak primární habitus ovlivňuje 

percepci podnětů, které jedinci vysílá vzdělávací systém (Bourdieu, Passeron 2000:42-

43, Petrusek a kol. 1996: 474).  

Bourdieu (spolu s Passeronem) považuje veškeré vzdělávání za akt symbolického násilí. 

Školní vzdělávání podle autorů “reprodukuje dominantní kulturu, čímž přispívá k 

reprodukci struktury mocenských vztahů v rámci společenství, ve kterém má dominantní 

systém vzdělávání tendenci usurpovat si monopol na legitimní symbolické násilí.” 

(Bourdieu, Passeron 2000: 6). Charakter vzdělávání jakožto symbolického násilí 

pramení ze vztahů, skrývajících se za vyžadováním a vštěpováním určité kultury, které 

jsou důsledkem mocenských vztahů mezi skupinami lidí v dané společnosti. 

Školy reprodukují společenskou strukturu v tak významné míře především proto, že 

představují prostředí, které vyžaduje určité schopnosti a vlastnosti.  Nejsou ale schopny 

nebo ochotny naučit tyto vlastnosti, pokud s nimi děti nepřicházejí již z rodinného 

prostředí. Jedinci, kteří se tak dostanou i přes nízkou míru kulturního kapitálu v rodině a 

habitus neodpovídající požadavkům školy do vyšších pater vzdělávání, tak procházejí 

mnohonásobně striktnějším procesem výběru než jedinci, kteří odpovídající habitus a 

míru kulturního kapitálu získali v rodině. Bourdieu a Passeron například ukazují, že na 

poli jazykových dovedností dosahují studenti a studentky, kteří měli před tímto 

procesem výběru nižší jazykový kapitál, lepších jazykových dovedností (Bourdieu, 

Passeron 2000: 72-74). 

Pohled těchto dvou autorů se potvrzuje i na zkušenostech respondentů a respondentek. 

Ti svými výpověďmi naznačují například to, že výběrové školy (gymnázia), kterými 
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prošli, je vědomostně nevzdálily od vrstevníků, kteří na tyto školy nenastoupili, pouze 

je oddělily na základě již existujících dovedností a v této separaci je udržovali až do 

další tranzice. Její úspěšné překonání tak bylo pravděpodobné již před tranzicí 

předchozí. Výzkumná skupina dále naznačuje platnost Bourdieho představy o vlivu 

většího množství výběrů, kterými musí studenti a studentky z nižších vrstev projít. 

 

Jay MacLeod a Paul Willis – vzdělanostní aspirace příslušníků nejnižších 

vrstev 

Práce MacLeoda a Willise jsou si v mnoha ohledech podobné. Oba autoři se snaží 

vysvětlit vzdělanostní reprodukci nižších sociálních vrstev a odůvodnit jejich přístup ke 

vzdělávacímu systému. Jak Willis, tak Mac Leod docházejí k závěru, že hodnoty, 

sdílené v rodině nebo komunitě, jsou pro vzdělanostní a životní aspirace a pro zaujmutí 

postoje k normám a požadavkům společnosti zásadní. 

Paul Willis se ve své práci Learning to Labour zaměřil na vzdělanostní reprodukci  v 

rodinách příslušníků working class, tedy dělníků. Vztah dětí z dělnických rodin 

popisuje jako kontraškolní kulturu (counter-school). V rozhovorech s chlapci v 

posledních letech povinné školní docházky hledal příčiny jejich přístup ke 

vzdělávacímu systému, díky kterému docházelo ke vzdělanostní reprodukci. Willis 

označuje přístup dětí z dělnických rodin jako odlišení (differentiation). To se vyznačuje 

vymezením se vůči legitimitě vzdělávacího systému, jeho principům získávání 

vědomostí, dostávání hodnocení za úspěšnost a poslouchání autority. Děti z dělnických 

rodin přestanou legitimitu tohoto systému uznávat a začnou si jeho funkci vysvětlovat 

po svém. To autor označuje jako prohlédnutí (penetration), kdy si příslušníci dělnické 

třídy uvědomují, že “odměny”, které mohou za konformitu a školní snahu získat, jsou v 

nepoměru se snahou, kterou musí vynaložit, a především že uspořádání společnosti jim 

umožňuje i v případě přijetí pomyslných pravidel hry dosáhnout pouze minimálního 

posunu. Roli školního systému v kapitalistické společnosti tak příslušníci dělnické třídy 

začínají vidět v udržování statu quo, a protože věří, že překonat bariéry, které jim 

systém staví, dokáží jen silné individuality, nedokáží ztotožnit tuto cestu s poslušností 

ve škole (Willis 2003: 72-73, 126-127) 

Jay MacLeod se v práci Ain’t No Makin’ It zabývá rozdílnými projevy statusové 

reprodukce u dvou skupin mladíků z chudých, často neúplných rodin bez vzdělání. 
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První skupinu, se kterou prováděl rozhovory, tvořili převážně bílí potomci emigrantů z 

Itálie a Irska, označující se jako Hallway Hangers, druhou Afroameričané, Brothers. 

Přestože výchozí sociální prostředí bylo pro obě skupiny stejné, jejich přístup ke škole 

byl zcela odlišný. Přístup Brothers byl velmi konformní, uznávající školu jako 

prostředek k dosažení lepšího postavení, uznávající zákony a snažící se dosáhnout 

dodržováním pravidel určité vzestupné mobility. Naopak Hallway Hangers se vůči 

škole i zákonům ostře vyhraňovali, neviděli svou budoucnost pozitivně pokud by byli 

konformní a vzdělání získali (MacLeod 1995: 3-7). Autor z rozsáhlých rozhovorů s 

oběma skupinami usuzuje, že teorie, zakládající se na označení sociálního původu a 

vlivu školy za determinující, se zčásti mýlí, jelikož jak Hallway Hangers, tak Brothers 

stáli na stejné pomyslné startovní čáře (ibid: 136). Obě skupiny mají díky sociální 

struktuře, ve které se pohybují, limitované možnosti. Brothers však uznávají dominantní 

společenskou ideologii dosahování úspěchu, a jejich aspirace a pohled na vlastní situaci 

je tak příznivější pro dosažení sociální mobility. To je podle autora způsobené etnicitou, 

která vede Brothers ke konformitě, jelikož chtějí vyhovět ideologii majority (ibid: 139). 

Obě práce se snaží kvalitativními postupy ukázat procesy, kterými se reprodukuje nízké 

postavení příslušníků deprivilegovaných tříd, a odhalit, jak jsou tyto procesy ovlivněny 

postoji jedinců k sociálnímu uspořádání jejich okolí. Této práci jsou tak metodologicky 

bližší než práce, založené na kvantitativní analýze, rozsahem a hloubkou analýzy jsou 

však nepoměrně rozsáhlejší. Podobná analýza postojů příslušníků a příslušnic 

underclass by jistě byla zajímavá i v českém prostředí, zvláště v současné situaci, která 

ukazuje výrazné rozdíly v přístupu škol například k romským dětem a podobně 

vychýlený přístup zaměstnavatelských subjektů. Tématem se zabývá např. organizace 

Amnesty International či Otevřená společnost, díky kterým jsou pořádány konference a 

vznikají studie na toto téma (viz např. Gabal, Čada, Snopek 2008).  

Pro tuto práci je zjištění obou autorů zásadní především díky potvrzení velikosti vlivu 

aspirací na reprodukci nerovností v kvalitativní podobě. Oba autoři ukazují, že je to 

právě uvědomění cílů, jejichž dosažení považují aktéři za reálné, co ovlivňuje jejich 

následnou snahu ovlivnit svoji sociální pozici. Pokud věří, že většinově přijímaná 

ideologie dosažení životního úspěchu je platná i pro jejich situaci, jejich aspirace se 

zvýší a s tím se zvyšují i jejich šance na sociální mobilitu. To je v souladu jednak s 

nárůstem vzdělanostních aspirací v Čechách po roce 1989, kdy se strategie, založená na 

vzdělání začala opět zdát jako smysluplná (viz Matějů, 2006), a dále s výsledky analýz 
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kvantitativních dat, které ukazují význam aspirací a pozitivního vnímání vzdělání na 

vzdělanostní reprodukci (viz. např. Katrňák 2006). 

Raftery a Hout – Teorie maximálně udržované nerovnosti 

Autoři teorie, podepřené irskými daty z let 1921-1975, tvrdí, že privilegovaná vrstva je 

díky svému postavení schopná zajistit si přednostně přístup k vysokoškolskému 

vzdělání za každých okolností. Neprivilegované vrstvy se tak ke vzdělání mohou dostat 

pouze tehdy, kdy je potřeba privilegovaných vrstev uspokojena. Větší počet studentů a 

studentek z neprivilegovaných vrstev je tak možný pouze v případě, že vzroste počet 

míst na vysokých školách a jejich dostupnost – absence školného a menší náročnost 

přijímacích testů (podle Matějů, Řeháková, Simonová 2006: 291). Teorie maximálně 

udržované nerovnosti je v českém prostředí významná mj. tím, že je s její pomocí jsou 

vysvětlovány některé aspekty vývoje vzdělanostních nerovností v socialistickém 

Československu (viz např. Simonová, Soukup 2008: 15). 

Randall Collins a Ivan Illich – škola jako výuka loajality k systému 

Pohled Illicha a Collinse je v mnohém podobný – oba tito autoři kritizují vzdělávací 

systém za to, že dopad, který má na stratifikaci společnosti a její reprodukci, je široký a 

sahá daleko za hranice vzdělávacích institucí. Vycházejí z konfliktualistického pohledu 

a kritiku vzdělávacího systému rozvíjejí v kritiku mocenských záměrů, které jsou se 

školním vzděláním spojené. 

Collins označoval vzdělání jako pseudoetnicitu, čímž chtěl poukázat na vliv, jaký mají 

školy a jejich absolvování na socializaci jedince a na kulturní odlišnosti, které z této 

socializace plynou. Školy podle něj existují jen proto, aby předávaly určitou formu 

náboženské či elitářské kultury, a rozšiřování institucí vzdělávání má za cíl indoktrinaci 

určitých politických postojů. Jediným rozdílem mezi vzděláním a etnicitou či třídní 

příslušností je fakt, že jej lze předat i jedincům, kteří se do něj nenarodili. Podle 

Collinse je tento význam vzdělání takřka segregující, vytváří další společenskou 

hierarchii. Umožňuje totiž vznik specifické etnické skupiny lidí se stejnou mírou 

vzdělání, kteří vytvářejí nároky na pracovní místa a tím vstup na tato místa znemožňují 

lidem bez stejných znalostí a ideálů (Collins 1975: 87). Podle Collinse se “člověk ve 

škole ani tak neučí technické dovednosti (které jsou získávány takřka výhradně až v 

zaměstnání), jako spíš ezoterická klišé, která mají jediný cíl – udržovat si od těla ty, 

kteří školou neprošli” (ibid: 87).  
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Dalším trendem, který autor podrobuje kritice, je přesun legitimizace moci států a 

politiků z náboženské sféry do škol. Školy v podstatě selhávají jako instituce, 

předávající vědění, ale dobře se osvědčily jako místa vštěpování loajality ke státu. 

Kritika tedy směřuje jednak k tomu, že diplomy, resp. osvědčení o vzdělání, rozdělují 

společnost coby další hierarchizující faktor, a to bez ohledu na reálné dovednosti 

jedince, a dále k přeměně vzdělávacích institucí na instituce poslušnosti a loajality ke 

státu a jeho politice. Jako řešení pak autor vidí zrušení osvědčení o vzdělání (ibid: 378-

379). 

Illich zachází v určitém ohledu v kritice vzdělávacích institucí ještě dál. Jeho spis 

Odškolnění společnosti kritizuje na základě kritiky vzdělávacího systému i další 

instituce veřejného života. Všechny tyto instituce totiž podle autora působí 

kontraproduktivně vzhledem ke svému proklamovanému účelu, protože lidem zabraňují 

ve vlastní iniciativě, vlastním konání. Vzdělávací systém tak například lidem vnucuje 

myšlenku, že vzdělávat se lze pouze ve škole, a ničí tak možnost vzdělávání se z vlastní 

iniciativy. Nejen vzdělávací systém, ale i zdravotnictví a další sociální služby lidem 

vnucují myšlenku, že jejich problémy vyřeší zase jen větší množství institucionální 

péče. Namísto aby školy předávaly vědění a zdravotnická zařízení zdraví, předávají 

pouze myšlenku, že je třeba více školního vzdělání, více zdravotní péče. Nutí tak lidi 

neustále šplhat po pomyslných žebřících, ke kterým ale nemají všichni stejný přístup a 

stejnou schopnost ke šplhání. Proto nemohou vést ke snížení nerovností, ale jedině k 

jejich většímu uvědomění a vnucení myšlenky, že proti nim je možné bojovat zase jen 

institucionální cestou. Je to tedy nekonečný závod s falešným cílem.  

S tím je spojený i skrytý učební plán škol (i dalších institucí), který nepředává 

studentům vědění, ale zkušenosti, že vzdělání je hodnotné pouze, pokud probíhá 

prostřednictvím školy, kde se učí nikoli prostřednictvím světa, ale o světě. Tyto nešvary 

podle autora šíří vyspělé státy do zbytku světa, a instituce, vytvořené v těchto zemích, 

tak pomyslně znečišťují sféry veřejného života po celém světě, kde může být 

implementace “zeškolněné” společnosti ještě paradoxnější než v zemích svého původu. 

Jak je z názvu spisu jasné, autor žádá odškolnění společnosti. Tento požadavek však 

nezahrnuje konec šíření vědění, to by bylo naopak tímto krokem posíleno. Odškolnění 

znamená vrácení iniciativy i zodpovědnosti zpět do rukou lidem, nespoléhání se na 

instituce a tím přiblížení veškerých aktivit, které mají nyní v rukou sociální služby, zpět 

realitě, skutečným potřebám lidí a návrat k autenticitě veřejného života (Illich 2000). 
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Oba autoři ukazují cesty, kterými by mělo vzdělávání projít, aby skutečně vedlo k 

rozšiřování znalostí a dovedností lidí bez jakékoliv diskriminace, která nutně plyne z 

každého rigidně nastaveného školního systému. Stejně jako jsou určité typy IQ testů 

označovány za platné pouze pro jedince ze stejného prostředí, z jakého pochází autoři 

testů, bude jednou možná podobně nazíráno i vzdělávání. To by znamenalo uznání 

dalších forem vzdělávání mimo tradiční instituce současnosti – v komunitách a 

podobně. Respondenti a respondentky v této práci však ukazují, že i v současném 

vzdělávacím systému je možné dosáhnout mobility a ukazují tak jeho pozitivnější 

stránky. 

Shrnutí 

Všichni výše zmínění autoři se zabývali tématy, která lze vztáhnout jak na současné 

české prostředí, tak na výpovědi respondentů a respondentek. Sociálně – psychologické 

faktory, jejichž odhalení coby prostředníků mezi rodinným původem a úspěchem ve 

škole vyplývá z modernizační teorie, se ve výzkumu ukazují jako zásadní proměnné, 

které vedly k mezigenerační vzdělanostní mobilitě příslušníků a příslušnic výzkumné 

skupiny. Tyto faktory spolu s nadáním, které respondenti a respondentky z rodin 

s nižším vzděláním projevovali, vedly ke zvolení strategie, která by se vzhledem ke 

Goldthorpově teorii racionální volby mohla zdát riskantní, nicméně právě díky nim se 

ukázala jako dobrá volba. Rozdíly v komunikaci v akademickém prostředí a v rodině, 

které dnes výzkumná skupina pociťuje, jsou nejspíše důsledkem toho, že ve 

vzdělávacích institucích si osvojila rozvinutý kód, který nebyl v rodinném prostředí 

příliš rozšířen. Toto znevýhodnění vedlo k tomu, že studenti a studentky procházeli více 

síty, než jejich spolužáci a spolužačky z vysokoškolských rodin. V souladu s Bourdieho 

teorií to však vedlo k jejich eskalujícím úspěchům. Přestože příslušníci a příslušnice 

výzkumné skupiny nepocházejí z tak deprivilegovaných vrstev jako jedinci, které 

zkoumali Willis či MacLeod, potvrzují význam, jaký má postavení vzdělání v žebříčku 

hodnot a jeho vnímání coby prostředku k životnímu úspěchu na vzdělanostní aspirace a 

tím i na úspěch v tranzicích mezi jednotlivými stupni vzdělání. 
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