
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut sociologických studií 

 

 

 

 

Bakalářská práce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011     Marie Kubatová 



 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut sociologických studií 

 
 
 
 

 
 
 
 

Marie Kubatová  
 
 
 
 
 
 

Individuální a sociální souvislosti sestupné 
sociální mobility 

 
 
 

Bakalářská práce 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praha 2011 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor práce: Marie Kubatová  

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová CSc. 

 
 
Rok obhajoby: 2011 
 
 



 

 
 

Bibliografický záznam 

 

KUBATOVÁ, Marie. Individuální a sociální souvislosti sestupné sociální mobility. 

Praha, 2011. 44 s. Bakalářský práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut sociologických studií. Katedra sociologie. Vedoucí bakalářské práce Doc. PhDr. 

Jadwiga Šanderová CSc. 

 

 

Abstrakt 

Autorka se v textu zabývá tématem individuálních a sociálních souvislostí 

sestupné sociální mobility. Zaměřuje se na případy rodin vysokoškoláků, jejichž 

potomci nenavázali na sociální status svých rodičů z hlediska vzdělaní a nezískali tedy 

vysokoškolský diplom. Opřena o definice pro práci stěžejních pojmů, vycházejíc 

z kompilace publikací věnujících se výzkumu sociální mobility a vzdělanostních 

nerovností, předkládá kvalitativní analýzu sebraných rozhovorů zpracovanou za pomoci 

metod zakotvené teorie. Zmiňuje, že na základě provedené analýzy nelze zkoumaný 

jev, intergenerační sociální mobilitu z hlediska vzdělání jako takovou, označit za 

problém. Tím se stává až poté, kdy je zasazen do kontextuálního rámce, v němž k němu 

dochází. Autorka na základě analýzy shrnuje, že potomci vysokoškoláků své schopnosti 

a dovednosti získané výchovou v prostředí vysokoškolsky vzdělaných rodičů rozvíjejí a 

zužitkovávají, byť v jiné než formálně vzdělávací rovině. Je to právě autorita, jíž onen 

formálně vzdělávací systém disponuje, která vytváří sociální normu a společenské 

očekávání, na základě kterých jsou potomci vysokoškoláků bez vysokoškolského 

diplomu považováni za problematické, ze společenské normy se vychylující. 

 



 

Abstract 

The author deals with the phenomenon of individual and social contexts of 

downward social mobility. She focuses on cases of families with at least one college 

educated parent whose children did not follow their parents in college education 

attainment. After defining terms such as social status, social mobility, capital and social 

reproduction that are key for later analysis, she summarizes previous researches of 

social mobility and educational inequalities. Thereafter she presents a qualitative 

analysis of gained interviews with ten respondents. This research has been done by 

methods of grounded theory that enable to uncover contexts of the analysed 

phenomenon. The author argues that the phenomenon in general, according to the 

analysis, is not a problem. It is understood as a problem only after it has been set into 

the context of the social situation in which the phenomenon occurs. According to the 

analysis the children of college educated parents do use and develop their abilities 

gained by socialization and upbringing by college educated parents. Nevertheless, these 

children do not develop their abilities in the formal system of education that is 

commonly conceived as the best educational institution. It is just the authority of this 

institution that creates the social norm – one of the contexts of the phenomenon. As an 

effect of this norm the children of college educated parents without a university degree 

are considered problematic and deviant. 
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Předpokládaný název práce 

Individuální a sociální souvislosti sestupné sociální mobility 

 

Námět tématu 

Ve své bakalářské práci bych se ráda zabývala sestupnou intergenerační sociální 

mobilitou ve spojitosti se sociální reprodukcí. Tématu sociální reprodukce se 

v současnosti věnuje řada autorů. Jimi publikované tituly konstatují podmíněnost 

úspěchu a dobrého společenského postavení jedince sociálním statusem jeho rodičů. 

Zmiňují fakt, že se dítě s vysokoškolsky vzdělanými rodiči stane vysokoškolákem 

s větší pravděpodobností než dítě pocházející z rodiny dělnické a naopak. I přes tuto 

skutečnost se ve společnosti vyskytují lidé, jejichž rodiče se těší statusu vysokoškoláků, 

zatímco oni sami spadají svou společenskou pozicí mezi dělníky, a lidé, kteří 

vystudovali vysokou školu i přes to, že pocházejí z dělnické rodiny. 

Vysvětlení pro druhý z těchto příkladů poskytuje nárůst počtu tzv. servisních 

pozic pojící se k ekonomické expanzi společnosti, umožňující nižším vrstvám obsadit 

pozice vrstvy střední. Možným vysvětlením či důvodům, na základě kterých dochází 

k sociální mobilitě sestupné, však přílišná pozornost věnována není. 

Proto je cílem této práce zjistit, na základě jakých faktorů může dojít v rodině 

vysokoškoláků k selhání sociální reprodukce, jinými slovy, co může způsobit, že dítě 

vysokoškolsky vzdělaných poklesne do nižší sociální vrstvy. Je člověk, jenž svým 

společenským postavením nenaváže na sociální status své rodiny, k tomuto sociálně 

stratifikačnímu posunu pozitivně motivován či situačně donucen? Byla tato motivace 

(či donucení) způsobena výchovou v rodině, vlivem prostředí, v němž jedinec vyrůstal, 

nebo vlivem sociálních skupin, s nimiž přišel do kontaktu? 

 

Předběžná struktura práce a předpokládané metody 

Práce se bude skládat ze dvou částí. V první části definuji pojmy, o něž se bude 

práce opírat, a pokusím se určit vztah mezi nimi. Těmito pojmy jsou sociální status, 

sociální mobilita, sociální reprodukce a habitus. Při definování pojmů sociální status, 

sociální reprodukce a habitus budu vycházet z práce P. Bourdieu. Po ujasnění 
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pojmosloví přejdu ke shrnutí dosavadních výzkumů týkajících se sociální mobility 

autorů P. Sorokina, J. H. Goldthorpa, P. M. Blaua, O. Duncana. 

Druhá část práce se bude věnovat kvalitativnímu výzkumu, jehož cílem bude 

zjistit možné důvody sestupné mezigenerační mobility. Metodou narativního interview 

budu dotazovat jednak respondenty, kteří svým sociálním statusem nenavázali na 

společenské postavení svých rodičů, jednak jednoho z rodičů. Sociální status v pojetí P. 

Bourdieu je konceptem širokým, a proto se ve stanovení kritéria pro výběr respondentů 

zaměřím na jasně zjistitelný aspekt sociálního statusu. Je jím jeden z aspektů kulturního 

kapitálu a to nejvyšší dosažené vzdělání. Budu se tedy zajímat o respondenty, kteří 

chodili na střední odbornou školu či střední odborné učiliště, kde získali nejvýše 

maturitu, jejichž alespoň jeden rodič dosáhl vysokoškolského vzdělání a zároveň měl 

vliv na výchovu jedince. Zaměřím se na generaci respondentů, kteří navštěvovali školu 

v 90. letech 20. století, tedy generaci, jež měla možnost studovat na vysoké škole, aniž 

by jí bránil stávající politický režim. Půjde tedy o respondenty ve věku 30 až 35 let, 

jejichž sociální status už je ustálený. Jak vypovídají data uvedená ve výzkumu 

publikovaném v titulu P. Matějů, J. Strakové a kol. (Ne)rovné šance na vzdělání, je 

takových respondentů zhruba 16% v případě vysokoškolsky vzdělaného otce a zhruba 

11% v případě vysokoškolsky vzdělané matky. Interview provedu s pěti respondenty 

výše zmíněného věku a jedním z jejich rodičů, vysokoškolákem. Analýza deseti 

sebraných rozhovorů si nebude klást za cíl zobecnit důvody sestupu na žebříčku 

společenských pozic a postoje rodičů vůči tomuto sestupu na celou společnost. Výstupy 

z tohoto výzkumu bude možné brát jako nahlédnutí do problému, využitelné k dalšímu, 

pozdějšímu zkoumání. 

 

Předběžná struktura práce 

Úvod 

- důvod výběru tématu 

- cíle práce 

Definice pro práci stěžejních pojmů 

- sociální status 

  ekonomický, kulturní, sociální kapitál 

- sociální mobilita 

- typy sociální mobility (subjektivní, objektivní, horizontální, vertikální, 

vzestupná, sestupná, intragenerační, intergenerační) 



 

- sociální reprodukce a habitus 

  - P. Bourdieu a habitus, B. Bernstein a jazykové kódy 

Sociální mobilita jako stěžejní téma výzkumů 

- P. Sorokin, J. H. Goldthorp, P. M. Blau, O. Duncan 

Výzkum 

- formulace hypotéz výzkumu 

- analýza rozhovorů a výstupy z ní 

Závěr 

- shrnutí základních zjištění 

- sebereflexe 
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1. Cíl a struktura práce 

Tématu sociální mobility ve spojitosti s tématem sociální reprodukce se 

v současnosti věnuje mnoho sociologických textů. Autoři těchto publikací konstatují 

podmíněnost získání dobrého společenského postavení jedince sociálním statusem jeho 

rodičů. Tvrdí, že dítě vysokoškolsky vzdělaných rodičů má větší pravděpodobnost 

získat vysokoškolské vzdělání než dítě pocházející z rodiny dělnické a naopak. I přes 

tuto skutečnost se ve společnosti vyskytují ti, kteří svým společenským postavením 

spadají mezi dělníky, byť se jejich rodiče těší statusu vysokoškolsky vzdělaných, stejně 

tak jsou i tací, kteří disponují vysokoškolským diplomem, ačkoli pocházejí z  prostředí 

dělnického. 

Vysvětlení pro druhý z těchto příkladů poskytuje inflace hodnoty vzdělání 

stejně tak jako nárůst počtu tzv. servisních pozic pojící se k ekonomické expanzi 

společnosti, který umožňuje nižším vrstvám obsadit pozice vrstvy střední. Možným 

vysvětlením či důvodům, na základě kterých dochází k sociální mobilitě sestupné, však 

přílišná pozornost věnována není. 

Proto je cílem této práce odhalit možné souvislosti sestupné mezigenerační 

sociální mobility v rodinách s vysokoškolsky vzdělanými rodiči a porozumět této 

problematice v daném kontextu. Mým cílem je zodpovědět otázku, na základě jakých 

podmínek může dojít v rodině vysokoškoláků k tomu, že neproběhne sociální 

reprodukce. Právě vliv vysokoškolsky vzdělaných rodičů na vlastnosti, schopnosti a 

hodnoty jejich potomka by mu totiž měl oproti vlivu středoškolsky a základně 

vzdělaných rodičů ideálně umožnit navázání na vysoké společenské postavení rodiny 

prostřednictvím dosažení nejvyššího vzdělání. 

K tomuto pochopení by měla tato práce vést několika kapitolami. První z nich 

seznámí čtenáře s definicemi pojmů a teoretickými východisky, jež jsou pro 

porozumění tématu stěžejní. Druhá část je věnována sociální mobilitě. Shrnuji zde 

základní výzkumy na toto téma a jejich zjištění a odhaluji tak mezi nimi prostor pro 

výzkum svůj. Třetí část je věnována výzkumu rodin vysokoškoláků, jejichž děti 

prodělaly sestupnou mobilitu. Čtenář se zde seznámí s metodami, jež jsem použila při 

přípravě pro sběr rozhovorů a jejich následném zpracování, a především s analýzou a 

interpretací takto získaných dat. V závěru shrnuji a reflektuji výsledky, k nimž jsem na 

základě výzkumu dospěla. 
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2. Definice pro práci st ěžejních pojm ů 

S ohledem na téma mé bakalářské práce je nutné na následujících řádcích 

definovat, co znamená sousloví sociální mobilita a jaký charakter mu přisuzuje nejen 

přívlastek sestupná, ale i vzestupná, horizontální, vertikální, intergenerační, 

mezigenerační a další. 

Prvním vysvětlovaným termínem však sociální mobilita nebude. Považuji za 

nutné nejdříve osvětlit, jak je definován pojem sociální status či společenská pozice. 

Teprve poté může v textu následovat definice sociální mobility. 

Po představení termínu sociální mobilita se budu zabývat přístupem Pierra 

Bourdieu, který byl hlavním východiskem a opěrným bodem jak při přípravě výzkumu, 

tak při následující analýze a interpretaci zjištění. Pokládám proto za důležité ve zkratce 

charakterizovat jeho celkový přístup k sociální realitě a poté vysvětlit jeho chápání 

pojmů kapitál a habitus1, stejně tak jako jeho pojetí sociální reprodukce. 

V závěru této části své práce představím další teoretická východiska, jež mi byla 

oporou při analyzování a výkladu získaných zjištění. 

 

2. 1 Sociální status 

Sousloví sociální status je v sociálních vědách používáno jako jeden pojem. Pro 

celkové porozumění tomuto termínu je potřeba znát jeho etymologický výklad a 

věnovat se v tomto směru oběma slovům zvlášť. 

Slovo sociální má základ v latinském slově socialis znamenající družný, jež je 

odvozeno od slova socius, druh. (Holub, Lyer 1968: 445) Etymologický výklad slova 

status odkazuje k latinskému status, což znamená stav (Holub, Lyer 1967: 451) nebo 

také „postoj, postava, řízení, poměry, blahobyt“. (Velký 1996: 1226) 

Obecně lze status chápat jako pozici jedince v určitě sociální skupině, jež je mu 

připsána ze strany druhých společně s právy a povinnostmi, které se na status vážou. 

(tamtéž)  

                                                 
1 Podrobné definici sociální pole teorie P. Bourdieu se zde věnovat nebudu, neboť se má analýza o tento 
koncept neopírá. Byť je obtížné najít v textech P. Bourdieu jeho přesnou definici, je možné sociální pole 
označit za typ sociálního prostoru, za hrací pole, za silové pole, za pole moci. Jedno z vyjádření P. 
Bourdieu v rámci tohoto konceptu zní takto: „Pole moci … je … prostor silových vztahů mezi různými 
druhy kapitálu, přesněji řečeno mezi aktéry obdařenými některým z různých druhů kapitálu natolik, aby 
mohli jeho pole ovládat, a povstávajícími do zbraně pokaždé, kdykoli je relativní hodnota oněch různých 
druhů kapitálu … ohrožena. (Bourdieu 1998: 39) 
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Pojem sociální status je nicméně vnímán různými představiteli sociologické 

teorie různě. Jedni pojímají sociální status v jeho úzkém, jiní v širokém slova smyslu. 

Linton a Balandier, představitelé širokého pojetí termínu sociální status, jej chápou jako 

universální znak každého jedince v sociální skupině, jímž jsou vyjádřeny všechny 

aspekty jeho sociálního postavení nebo jako „osobní pozici individua ve vztahu 

k druhým uvnitř určité skupiny.“ (tamtéž) Z toho plyne, že je tento termín významným 

ukazatelem pro určení pozice jednotlivců ve společenské hierarchii dané společnosti a 

tím i pro určení vzdálenosti jednotlivých osob na tomto žebříčku. Široké pojetí statusu 

počítá s ukazateli, jako jsou velikost majetku, politická moc a podobně. (tamtéž) 

Představitelem úzkého chápání tohoto pojmu je Max Weber, který sociální 

status spojuje především s mírou vyjádřené úcty danému jedinci, jež je v empirických 

výzkumech později přeměněná na kategorii prestiže. Tato úcta odpovídá osobní 

důstojnosti, která není nutně spjata s pozicí, již daný jedinec zaujímá ve společenské 

oblasti politické či ekonomické. (tamtéž) 

Důvodem rozličnosti chápání jednoho pojmu je odlišnost kontextu, v němž je 

tento termín pojímán. Zatímco představitelé širšího chápání uvažují o pojmu v kontextu 

tradiční společnosti, Max Weber takto činí ve spojitosti se studiem moderní a tedy 

diferencované společnosti. Oproti tradiční společnosti, kdy je míra úcty vykazovaná 

určitému jedinci velmi úzce spojena s objemem majetku a s velikostí politické moci, 

nemusí být v moderní společnosti tato úcta s majetkem a politickým vlivem spojena 

zcela nutně. Jedinec v moderní společnosti je totiž členem mnoha sociálních skupin, 

v nichž jedná v rámci mnoha různých vztahů. V těch nemusí svou ekonomickou či 

politickou nadvládu vyjadřovat příliš nápadně, neboť je žádoucí vykazovat se 

v takových interakcích kompetencemi získanými vlastním úsilím, nikoli kompetencemi 

připsanými. Hlavním ukazatelem prestiže se tak stává typ vykonávané profese.2 

(tamtéž) 

Je potřeba zdůraznit, že existuje rozdíl mezi sociálním statusem získaným 

vlastním úsilím a sociálním statusem askriptivním, tedy připsaným. Tyto dva typy 

sociálního statusu odlišil ve 30. letech 20. století americký antropolog Ralph Linton. 

(tamtéž) Marshall hovoří o získaném sociálním statusu ve smyslu „jakékoli sociální 

pozice,“ (Marshall 1998: 639) jíž nabyl jedinec v důsledku svého osobního výkonu ve 

                                                 
2 Výzkumníci, kteří se zabývají mírou prestiže a kteří přísně oddělující typ vykonávané profese od 
majetku a moci jedince, jednají v souladu s ideologií meritokracie, tedy ideje zásluhovosti. (Velký 1996: 
1216) 
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společenské či tržní soutěži s druhými. (tamtéž) Sociální status askriptivní oproti tomu 

chápe jako připsanou sociální pozici, do které byl jedinec dosazen na základě narození 

či rodinného zázemí a kterou nemůže změnit ani vlastním úsilím či výkonem. 

Příkladem takových faktorů definujících sociální status připsaný mohou být rasa, 

etnikum či gender. (tamtéž) Vedle toho rozlišuje Velký sociologický slovník sociální 

status připsaný a vrozený. Sociální status připsaný definuje jako „status, který člověk 

získá zcela bez vlastní zásluhy, v důsledku sociálních okolností, zejména dědictví.“ 

(Velký 1996: 1226) Dále pak právě pohlaví či gender, rasu a věk označuje za sociální 

pozici vrozenou. Tomu, aby byly sociální status připsaný a vrozený hodnoceny jako 

totožné, se snaží zabránit četná emancipační hnutí. (tamtéž) 

 

2. 2 Sociální mobilita 

Slovo mobilita vzniklo z latinského slova mobilita s významem pohyblivost, 

hybnost, (Holub, Lyer 1968: 318) a slova movere tedy hýbati. (Šanderová 2004: 138) 

Celkově lze pojem sociální mobilita chápat jako „možnost jednotlivců či celých 

skupin měnit svůj sociální status uvnitř daného sociálního systému“. (Velký 1996: 638) 

Existuje několik typů sociální mobility. V prvé řadě se rozlišuje mezi sociální 

mobilitou horizontální a vertikální. Horizontální mobilitou je nazýván přesun jedince 

mezi sociálními vrstvami, jež přisuzují jedinci podobný sociální status. Naopak 

vertikální sociální mobilita umožňuje jedinci své společenské postavení měnit. Lze ji 

tedy chápat jako pohyb mezi vrstvami stratifikačního systému společnosti. Vertikální 

sociální mobilita může být podle směru přesunu vzestupná či sestupná. (tamtéž: 638-

639) Při studiu sociální mobility je dále možné se zaměřit na změnu společenského 

statusu jednotlivce během jeho životní kariéry, tedy na intragenerační mobilitu, či na 

změnu sociálního statusu mezi rodiči a potomkem, tedy na sociální mobilitu 

intergenerační či mezigenerační. (Šanderová 2004: 141) 

Dalším způsobem, jak lze sociální mobilitu rozlišovat, je dělení na mobilitu 

objektivní a mobilitu subjektivní. Matějů označuje objektivní sociální mobilitou posun 

mezi sociálními pozicemi a mobilitu subjektivní jako „subjektivní reflexi změn 

v postavení jedince na relevantních škálách sociální stratifikace.“ (Matějů 1997: 7) 

Byla-li dosud řeč především o sociální mobilitě jednotlivce, potom je nutné 

připomenout sociální mobilitu celých sociálních skupin, označovanou jako sociální 
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mobilitu kolektivní. Jde o jejich vzestupný či sestupný sociální posun způsobený 

změnami ve společnosti. V českém prostředí je tento typ mobility zmiňován ve 

spojitosti sociálních změn vzniklých v důsledku komunistického převratu v roce 1948 a 

kapitalistické transformace po roce 1989. (Jandourek 1997: 160) Matějů trefně 

označuje vzestupnou kolektivní sociální mobilitu výsledek „úsilí deprivovaných 

sociálních skupin či tříd zlepšit své typické životní šance“. (Matějů 1997: 7) 

V souvislosti se společenským posunem celých sociálních skupin se může 

hovořit i sociální mobilitě nepravé. Jak už z jejího označení vyplývá, jedná se o 

mobilitu pouze zdánlivou či minimální způsobenou „manipulativními praktikami uvnitř 

sociálního systému“. (Jandourek 1997: 161) Ve společenských skupinách, které se 

tímto způsobem pohybují, ve skutečnosti k žádné zásadní změně sociální pozice 

nedochází. Příkladem může být přejmenování určité pracovní pozice za účelem 

zlepšení pocitu vykonavatelů tohoto zaměstnání. (tamtéž) 

Na základě výše míry sociální mobility ve společnosti lze rozlišovat mezi 

dvěma typy společností, společnostmi askriptivními a meritokratickými. Askriptivní 

společnost se vyznačuje připisováním sociálního statusu jedinci na základě jeho 

původu, bez ohledu na individuální charakteristiky, schopnosti, dovednosti. Taková 

společnost je v rámci jednotlivých vrstev stratifikačního systému sociálně uzavřená, 

míra sociální mobility je zde minimální. Kontrastujícím typem společnosti ke 

společnosti askriptivní je společnost meritokratická. V ní plyne sociální status jedince 

z jeho individuálních schopností, dovedností, z jeho výkonu a zásluhy bez ohledu na 

sociální původ. Tato společnost je díky tomu sociálně otevřená a míra sociální mobility 

je vysoká. (Šanderová 2004: 140) 

 

2. 3 Koncepce Pierra Bourdieu 

Způsob, jímž Pierre Bourdieu chápe společnost, je představován 

strukturalistickým konstruktivismem. Jde o způsob smýšlení, jenž je považován za 

svorník mezi dvěma proudy francouzského myšlení, strukturalismem3 a 

                                                 
3 Strukturalismus je možno obecně označit jako způsob myšlení, který vnímá zkoumaný předmět jako 
celek mající smysl sám o sobě. Jednotliviny, z nichž se tento celek skládá, nabývají smyslu jen „ve 
vztahu k sobě navzájem a ve vztahu k celku“. (Velký 1996: 1242) Strukturalismus se tak zaměřuje na 
řád, uspořádání struktury, celku, nikoli na významový obsah části tohoto celku. (tamtéž) 
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existencialismem4, které Bourdieu odmítl jako dvě krajnosti. V pojetí 

strukturalistického konstruktivismu představuje sociální realitu jako objektivní i 

subjektivní. Toto spojení objektivity a subjektivity pak vnímal jako prostředek k 

překonání bariéry mezi makrosociologií5 a mikrosociologií6. (Šubrt, Balon 2010: 172-

173) 

 

2. 3. 1 Definice a formy kapitálu 

Slovo kapitál, jež lze přeložit jako bohatství či jistinu, má svůj původ 

v německém slově Kapital, vycházejícím z italského capitale, znamenajícím hlavní 

(vklad). Je obměnou latinského capitalis či caput označující hlavu. (Holub, Lyer 1967: 

231) 

Dle P. Bourdieu je kapitál „jakýkoli zdroj účinný v dané sociální aréně, jenž 

člověku umožňuje dosáhnout specifických zisků.“ (Wacquant 2002a: nestránkováno) 

Prostřednictvím kapitálů dochází k přenosu sociálního statusu z generace na generaci. 

Bourdieu jej pojímá jako komoditu, o jejíž vlastnictví jedinci usilují za účelem nabytí 

co nejvyšší sociální pozice. Tomu, jakým způsobem dochází k přenosu forem kapitálu, 

se pak věnuje následující kapitola. 

Pierre Bourdieu rozlišuje čtyři formy kapitálu7: ekonomický, kulturní, sociální a 

symbolický. Ekonomický kapitál chápe v tradičním slova smyslu, tedy jako jakoukoli 

formu hmotného vlastnictví, jíž je možné ve společnostech s tržním hospodářstvím 

směňovat za peníze a institucionalizovat v podobě vlastnického práva. Byť nijak 

nesnižuje význam ekonomického kapitálu v dnešních společnostech, nepovažuje jej za 

typ nejdůležitější. Tvrdí, že je pro disponování skutečnou mocí potřeba kombinace 

vlastnictví kapitálu ekonomického s kapitálem kulturním a sociálním. (Šubrt, Balon 

2010: 176) 

Kulturní kapitál chápe Bourdieu jako „nástroj přivlastňování symbolického 

bohatství, které je společností pokládáno za hodno toho, aby bylo vyhledáváno a 

                                                 
4 Termín existencialismus je běžně chápán jako filosofický proud pojímající bytí ve spojitosti s lidským 
subjektivním vnímáním vlastní existence. Existencialismus se zajímá o individuum, každodennost, 
jednotlivost. (Velký 1996: 294) Je třeba dodat, že definice těchto dvou myšlenkových proudů by vydaly 
na rozsáhlou odbornou práci samy o sobě. 
5 Makrosociologie je oblast sociologie zabývající se studiem „… rozsáhlých sociálních skupin, 
organizací nebo sociálních systémů.“ (Giddens 2005: 559) 
6 Mikrosociologie je oblast sociologie věnující se studiu lidského chování v rámci přirozených sociálních 
interakcí. (Giddens 2005: 559) 
7 Jeho koncepce forem kapitálu vznikla v 70. a 80. letech 20. století. (Siisiainen 2000: nestránkováno) 
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vlastněno.“ (Velký 1996: 474) Kulturní kapitál se tak v západních společnostech stává 

„hlavní determinantou životních šancí.“ (Wacquant 2002a: nestránkováno) Bourdieu 

rozlišuje několik jeho typů. V prvé řade jde o kulturní kapitál objektivizovaný. Jedná se 

o kapitál v objektivním, hmatatelném stavu, který je možné proměnit v kapitál 

ekonomický. Příklady objektivizovaného kulturního kapitálu jsou knihy, obrazy, sochy, 

technické vybavení a podobně. Pro to, aby byl tento druh kapitálu svému majiteli 

užitečný, musí takový vlastník disponovat i určitými kompetencemi, které mu umožní 

kulturní kapitál využívat. Rodina negramotná nebo neochotná k četbě knih by byla svou 

velmi dobře vybavenou knihovnou majetná jen ve smyslu ekonomickém, nikoli 

kulturním. (Šubrt, Balon 2010: 177) 

Dalším typem kulturního kapitálu je kapitál inkorporovaný, tedy vtělený. Je 

tvořen kompetencemi získanými vzděláváním, úzce spojenými s jedincem, který musel 

investovat čas do toho, aby jich nabyl a mohl jimi disponovat. Jde tedy o typ kapitálu, 

který je ve své celosti nepřenosný na druhého. Velikost inkorporovaného kulturního 

kapitálu jedince je značně ovlivněna způsobem výchovy a prostředím, v němž tento 

jedinec žije.8 (tamtéž) 

V neposlední řadě Bourdieu rozlišuje kulturní kapitál institucionalizovaný. 

Jedná se o takový typ kulturního kapitálu, k němuž jedinec získal oprávnění, diplom, 

legitimaci o jeho nabytí. Jeho příklady mohou být vysokoškolské diplomy, certifikáty o 

absolvování kurzů apod. Prostřednictvím těchto trvale získaných osvědčení má jedinec 

možnost své kompetence proměňovat v ekonomický kapitál ve formě finančního 

příjmu z vykonávání práce získané za pomoci takového dokladu. (tamtéž) 

Za sociální kapitál Bourdieu považuje množství známostí ve společnosti, jichž 

může jejich vlastník v případě potřeby využít. (Šubrt, Balon 2010: 178) (Velký 1996: 

473) Výtěžek z využití takových vztahů v podobě služeb a protislužeb potom zvyšuje 

solidaritu uvnitř sociální skupiny známých. (tamtéž) S rostoucí velikostí sociální sítě 

známých pak roste šance na „dosažení zisku při reprodukci ekonomického a kulturního 

kapitálu.“ (Šubrt, Balon 2010: 178) 

Symbolický kapitál, čtvrtý druh kapitálu dle Bourdieu, se projevuje ve vyjádření 

cti a míry prestiže, jíž se jedinec těší. Celkově jej lze vnímat jako charakteristiku, či 

jakýkoli druh kapitálu, který je společností rozpoznán, uznán, oceněn. (Bourdieu 1998: 

81) S vlastnictvím tohoto druhu kapitálu se úzce pojí jedincovo okázalé projevování 

                                                 
8 Souvislost s později zmíněným konceptem habitus. 
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symbolů vyjadřující příslušnost k danému statusu, zejména v podobě určitého druhu 

oděvu. Ten odlišuje představitele vysokého statusu či majitele velkého množství 

symbolického kapitálu od těch, kteří mají status nižší či kteří disponují menším 

množstvím typu kapitálu. (Bourdieu 1998: 85) 

 

2. 3. 3 Habitus 

Dalším velmi vyznaným konceptem, jenž je zapotřebí vysvětlit pro porozumění 

tomu, jak P. Bourdieu chápe společnost, je koncept habitus. Tímto pojmem, který má 

své kořeny v latině z doby pozdního 19. století, Bourdieu předkládá onen svorník mezi 

individuální volbou, tedy subjektivním jednáním jednice, a ovlivňujícími strukturami, 

tedy objektivní sociální strukturou. (Merriam – Webester 2011) (Katrňák 2005: 180-

181) 

Jak už bylo řečeno, jde o klíčový pojem teorie Pierra Bourdieu. Přesto je v jeho 

textech obtížné, ba dokonce nemožné najít přesnou definici tohoto termínu. (Šubrt, 

Balon 2010: 173) Habitus je obecně chápán jako „sada nabytých vzorců myšlení, 

jednání a vkusu,“ (Marshall 1998: 268), jako schémata „lidského vnímání, myšlení a 

jednání,“ (Šubrt, Balon 2010: 173) jako „systém dispozic k určitému jednání.“ (Katrňák 

2005: 181) Bourdieu tato schémata chápe jako vzorce získané příslušností k určité 

sociální skupině, vrstvě, v níž byl jedinec socializován, vychován. Tento jedinec, jeho 

individuální psychické, fyzické a genetické předpoklady, jež nelze od konečné podoby 

habitu oddělit,9 jsou tak modelovány socializací a individuálními zkušenostmi a jejich 

konečná podoba ovlivňuje následné jednání takového jedince, jeho myšlení, 

sebereflexi, vnímání okolního světa. (Wacquant 2002a: nestránkováno) (Katrňák 2005: 

42) (Šubrt, Balon 2010: 173-174) 

Habitus však není systém dispozic, které by byly stálé a nepodléhaly změně. 

Jedná se o „strukturované struktury vhodné k tomu, aby působily jako strukturující 

struktury“. (Bourdieu 1976: 164- 165 in Šubrt a Balon 2010: 173) Jinými slovy, habitus 

je determinantem jednání, avšak zároveň prostředkem umožňujícím jednání změnit. 

Tyto možnosti ke změně dokládá Katrňák na příkladu situace, kdy „se jednání stává 

                                                 
9 Bourdieu prosazující konstruktivistický či též genetický strukturalismus upozorňuje, že "nelze analýzu 
objektivních struktur - struktur nejrůznějších polí - oddělovat od analýzy geneze mentálních struktur 
biologických individuí, které jsou částečně produktem internalizace těchto čistě sociálních struktur, a od 
analýzy geneze jich samotných" (Bourdieu 1989a: 19 citováno dle Wacquant 2002a: nestránkováno). 
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v důsledku měnících se strukturálních podmínek pro udržení sociální pozice 

neefektivní“ (Katrňák 2005: 181), a proto aktéři přeměňují složení svého kapitálu a 

způsob nakládání s ním, čímž své schéma jednání logicky mění. (tamtéž) 

Habitus je tak prostředkem pro udržení či vylepšení sociální pozice v daném 

sociálním poli na základě schopnosti hromadit a efektivně zužitkovat kapitál, jenž je 

v poli k dispozici. (tamtéž)10 

Je-li habitus výsledkem existenčních podmínek, potom existuje habitus třídní. 

Jeho podstata spočívá v tom, že lidé vyrůstající v jedné společenské třídě byli 

socializováni v podobném sociálním prostředí, byli podobně vychováváni, získali 

podobné zkušenosti a nabyli tudíž podobného habitu. Habity jsou pak sdíleny jedinci 

s podobnými zkušenostmi, „byť má každá osoba unikátní variantu této společné 

matice.“ (Wacquant 2002a: nestránkováno) Sám Bourdieu se k třídnímu habitu 

vyjadřuje následovně: „Každé třídě pozic odpovídá určitá třída habitusů (či zálib) jako 

produktů společenských podmínek spjatých s dotyčným postavením.“ (Bourdieu 1998: 

14) Odlišení jednotlivých sociálních skupin nebo tříd pak spočívá v objemu a ve 

skladbě vlastněného kapitálu. 

Habitus v sociálním prostoru však nejen že odlišuje jednotlivé sociální skupiny 

či třídy, ale prostřednictvím vlastnictví oněch druhů kapitálu umožňuje různé skupiny 

v rámci společenské hierarchie kategorizovat a určit vzdálenost mezi nimi. (Bourdieu 

1998: 13-14) 

Jedinci se tedy pohybují v rámci určitého sociálního prostoru11, který funguje na 

základě vlastních pravidel. To, do jaké míry jsou v poli úspěšní, je určeno množstvím 

kapitálů a povahou habitu, jímž disponují. Míra úspěšnosti projevující se v jejich 

sociálním statusu pak zpětně vymezuje objem a typ vlastněného kapitálu a povahu 

jejich habitu. (Szalo, Katrňák 2008: 8) 

 

2. 3. 4 Sociální reprodukce 

T. Katrňák se vyjadřuje o sociální mobilitě a sociální reprodukci jako o dvou 

stranách téže mince. (Katrňák 2005: 167) Je tedy zřejmé, že při zkoumání sociální 

mobility hraje znalost významu pojmu sociální reprodukce dosti významnou roli. Právě 

                                                 
10 Souvisejícímu tématu reprodukce sociálního statusu a snaze jeho úroveň zvýšit se bude hlouběji 
věnovat následující podkapitola. 
11 Bourdieu jej nazývá sociálním polem. 
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to je důvodem, proč v práci, jež se zabývá souvislostmi sestupné intergenerační sociální 

mobility, věnuji jednu podkapitolu vysvětlení významu sociální reprodukce, nazývané 

také jako reprodukce společnosti. 

Slovo reprodukovat má původ v latinském reproducere, jež znamená rodit, 

plodit. Samotné slovo reprodukce pochází z latinského reproductio, tedy předvádění. 

(Holub, Lyer 1967: 418) Význam slova reprodukce by se dal obecně popsat jako „akci 

nebo proces formování, vytváření či opětovného přivedení k životu.“ (Murray, Bradley, 

Craigie, Onions 2004: 669) Termín sociální reprodukce byl do sociologie 

pravděpodobně přejat z ekonomie, kde je reprodukce chápána jako „neustále se 

obnovující procesy výroby, rozdělování, směny a spotřeby.“ (Velký 1996: 924) 

Význam pojmu sociální reprodukce pak spočívá v opětovném získání sociální pozice. 

Giddens hovoří o procesech, které „udržují nebo posilují trvalé vlastnosti sociálních 

struktur,“ (Giddens 1999: 562) Velký sociologický slovník se zmiňuje o „opakování či 

obnovování uspořádání struktury společnosti.“ (Velký 1996: 924) Sociální vědce 

zabývající se sociální reprodukcí tedy zajímá „tendence k udržování či obnovování 

struktury institucí, daného typu uspořádání společenských vztahů, sociální struktury, 

velikosti, postavení a vzájemných vztahů jednotlivých tříd a skupin, … i jejich stylu 

života.“ (tamtéž) Obecně jde tedy o to, zda a jakým způsobem a prostředky dochází 

k reprodukci společenské struktury. 

Existuje řada teorií sociální reprodukce, jež jsou někdy nazývány jako teorie 

reprodukce třídních nerovností. Podle Katrňáka jsou zásadními teoriemi teorie Johna 

Goldthorpa12 a teorie Pierra Bourdieu, jehož pojetí je pro tuto práci stěžejní. V této 

kapitole se proto budu věnovat právě jeho koncepci. 

Klíčovým aspektem některých teorií sociální reprodukce obecně je vzdělávací 

systém. Právě o vztah „mezi vzdělanostními výsledky dětí a jejich třídním původem“ 

(Katrňák 2005: 178) se opírá i teorie sociální reprodukce P. Bourdieu. Ve výzkumech 

z ní vycházejících předkládá Bourdieu zjištění, že dětí „z vyšších sociálních tříd 

pocházejí … z ‚vyššího‘ kulturního prostředí než potomci z nižších sociálních tříd“ 

(tamtéž) a mají tak větší objem kulturního kapitálu. Vzdělávací systém je potom cosi 

jako „démon…: uchovává stávající řád, totiž odstup mezi žáky obdařenými nestejným 

                                                 
12 John Goldthorpe zastává teorii sociální reprodukce, jejíž klíčovým aspektem je racionální jednání 
jedinců. (Goldthorpe 2000) 
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objemem kulturního kapitálu. … odděluje … držitele zděděného kulturního kapitálu od 

těch, kteří ho postrádají.“ (Bourdieu 1998: 28) 

K tomuto oddělování dochází kvůli tomu, že škola předpokládá habitus vyšších 

společenských vrstev a jedince jím disponující hodnotí jako schopného, nadaného, 

talentovaného a jeho schopnosti zhodnocuje jako osobní zásluhu v podobě dobrých 

školních výsledků. (Katrňák 2004: 41, 2005: 178-179) Škola po svých žácích totiž 

„vyžaduje odpovědi na otázky, na které odpovědi neposkytuje.“ (Katrňák 2005: 179) 

Pokud děti odpovědi na takové otázky tzv. „nezdědí“ po svých rodičích či jich 

nenabydou během výchovy v daném prostředí, jsou považovány za jedince, kteří nejsou 

ke studiu dostatečně intelektuálně a kompetenčně vybavení. (tamtéž: 178-179) 

Děti, které se narodily a vyrůstaly v prostředí vyšších společenských tříd, 

nabyly lingvistických schopností, kulturních odborných znalosti, díky nimž se staly 

vybavenějšími pro úspěch ve školském systému, než jsou děti pocházející z kulturně 

nižšího sociálního prostředí. (Katrňák 2005: 178) Schopnost složitě, abstraktně, 

strukturovaně uvažovat a vyjadřovat se, je totiž silně determinována i složitostí jazyka, 

jímž byl jedinec vychováván, jazykem, jenž byl používán v rodině, v níž vyrůstal. 

(Bourdieu 2000: 73) 

Bourdieu tedy tvrdí, že způsob, jakým škola hodnotí kompetence svých žáků, je 

neoddělitelný od množství vlastněného kulturního kapitálu takových žáků. Dále 

dodává, že determinuje-li objem kulturního kapitálu sociální zázemí, pak je škola 

důležitým prostředkem k reprodukci stávajících sociálních rozdílů. (Bourdieu 1998: 28) 

Vedle této výhody dětí s habitem vyšších sociálních tříd na startovní čáře 

vzdělávání, hrají v reprodukci sociálních nerovností další roli rodinné strategie 

předávání kulturního kapitálu. Jak Bourdieu zmiňuje, vkládají rodiny „do vzdělání tím 

víc (po stránce jeho délky, pomoci všeho druhu a v některých případech i peněz…), 

čím je jejich kulturní kapitál významnější a čím větší je jeho relativní váha v poměru 

k jejich ekonomickému kapitálu… a čím menší relativní účinnost či rentabilitu 

prokazují jiné reprodukční strategie (zvláště strategie dědické).“ (tamtéž: 27) To dle 

Bourdieu umožňuje pochopení toho, „proč rodiny, a zvláště rodiny privilegované,13 

projevují o vzdělání stále větší zájem“ (tamtéž: 28) a také proč se univerzity, jakožto 

prostředky k dosažení vyšších sociálních pozic, stávají „monopolem dětí 

                                                 
13 Myšleno především „rodiny intelektuálů, učitelů nebo příslušníků svobodných povolání.“ (Bourideu 
1998: 28) 
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z privilegovaných kategorií.“ (tamtéž) Wacquant tento proces shrnuje jako nerovnou 

distribuci kulturního kapitálu, jež „upevňuje pod pláštíkem individuálního talentu a 

akademické meritokracie sociální hierarchii.“ (Wacquant 2002a: nestránkováno) 

 

2. 4 Další teoretická východiska 

Pro pochopení kontextu, v němž se zkoumaný jev sestupné intergenerační 

sociální mobility odehrává, je důležité zmínit změnu, která se odehrála v oblasti 

struktury pracovního trhu. Jak zmiňuje Jiří Večerník, po roce 1989 došlo 

k významnému rozvoji terciárního sektoru, tedy obchodu a soukromých služeb. Ačkoli 

tvrdí, že tento nárůst není tak rapidní jako v jiných zemích EU, především v určitých 

oblastech servisního sektoru považuje jeho rozšíření za značné. (Večerník 2007: 17) 

Toto rozšíření terciárního sektoru umožnilo a stále umožňuje jedincům z nižších 

společenských vrstev, aby na žebříčku sociálních pozic postoupili vzhůru směrem do 

sektoru služeb, tedy k nemanuální pracovní náplni. Avšak i jedinci ze společenských 

vrstev vyšších mohou z této změny profitovat, neboť se jim zvýšila šance, že si své 

společenské postavení udrží, či že se snížila míra úsilí nutná pro toto udržení. 

Významnou roli ve výzkumu sestupné intergenerační sociální mobility hrají 

sociální normy, tedy normy, které lze nazvat jako jakékoli sociokulturní regulativy, 

které „v určité situaci působí na lidi jako členy skupiny,“ (Velký 1996: 692) čímž 

ovlivňují jejich chování. Sociální normu je možné chápat jako sblížení či sjednocení 

názorů členů takové skupiny. (tamtéž) Ony názory či regulativy pak vytvářejí brýle, 

skrz které lidé pohlížejí na vzniklé situace a interakce a které potom ovlivňují či 

dokonce determinují hodnocení takových situací. 

 

Úzce souvisejícím termínem se zkoumaným jevem, jenž bude potřeba znát pro 

pochopení pozdější analýzy, je pojem stigma v pojetí Ervinga Goffmana. Pojem stigma 

má své kořeny v řečtině, v níž znamená znamení, znak. (Velký 1996: 1230) E. Goffman 

jej chápe jako atribut jisté osoby, který je považován za nežádoucí, jako atribut, který se 

neslučuje s naším stereotypním předpokladem o jejím charakteru či o jejích 

vlastnostech obecně. (Goffman 2003: 9-12) Stereotyp zde představuje velice stálý 

„prvek ve vědomí, … regulující vnímání a hodnocení určitých jevů, ovlivňující názory, 

mínění, postoje i chování. (Velký 1996: 1229-1230) V každodenní interakci s ostatními 
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si každého jedince na základě prvního dojmu stereotypně zařadíme do určité kategorie 

vlastností. Pakliže zjistíme, že se námi takto zařazený jedinec nějakou vlastností 

z kategorie vymezuje, vnímáme tento atribut jako stigma. (Goffman 2003: 9-12) 

 

Své místo v teoretických východiscích pro následující výzkum má i výklad 

principu „inflace hodnoty vzdělání,“ (Keller, Tvrdý 2008: 72) nebo přesněji inflace 

vysokoškolských titulů. Tento princip spočívá v tom, že je výnos z vlastnictví určitého 

akademického titulu pro dosažení určité sociální pozice výrazně nižší, než byl dříve. 

Důvodem je fakt, že se strategii získat či zajistit si sociální pozici pomocí 

akademického titulu rozhodli využít i jiní, v důsledku čehož se počet získaných titulů 

značně navýšil. Na to však není schopen reagovat trh práce, jenž nabízí stále stejný 

nebo pomalu rostoucí počet pracovních míst vyžadujících vysokoškolské vzdělání. 

Podstatou inflace hodnoty vzdělání je fakt, že ačkoli je vysokoškolský titul 

znehodnocován, zůstává jeho vlastnictví nezbytným prostředkem k tomu, aby jedinci 

zcela nevypadli z konkurence pracovního trhu, který je plný žadatelů s vysokoškolským 

vzděláním. (tamtéž: 72-73) Slovy Ulricha Becka se soupeření o tituly stává „tím 

urputnější, čím méně si toho uchazeči mohou od vzdělání jednotlivých úrovní slibovat“ 

(Beck 1994: 47 citováno dle Keller, Tvrdý 2008: 76) Vlastnictví akademického titulu 

potom nezajišťuje jedinci vyšší společenskou pozici, nýbrž do určité míry pojišťuje 

před možným úpadkem na žebříčku sociálních pozic. Nepojišťuje však stoprocentně. 

Keller a Tvrdý zmiňují, že pro to, aby jedinec zůstal na stejné sociální pozici jako jeho 

otec, nebo oproti němu dokonce společensky povýšil, musí studovat déle a získat vyšší 

diplom, než kterým disponuje jeho rodič. (tamtéž: 72-73) 

 

Dosti vyhraněným názorem na získávání vysokoškolských titulů a instituci 

vzdělávání obecně je znám sociolog a pedagog Ivan Illich. Hovoří o škole jako o zvrhlé 

instituci, jež má „vyloženě antivzdělávací vliv,“ (Illich 2000: 19) ačkoli „je uznána jako 

instituce, která se na vzdělání specializuje.“ (tamtéž) Je přesvědčen, že škola vytváří 

iluzi, že učení je výsledkem vyučování. Tuto iluzi nachází v jejím tzv. skrytém učebním 

plánu. Ten je podle něj tvořen jakýmisi normami, jež znějí následovně: na dospělost se 

může jedinec připravit jen prostřednictvím školy; co se nenaučí ve škole je bezcenné; 

co se může naučit mimo školu je nezajímavé. (tamtéž: 95-98) Vysokoškolský diplom 

chápe jako nálepku, jako licenci k moci jedince určovat očekávání ve společnosti, na 
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základě čehož mají ostatní snahu životní styl vysokoškolsky vzdělaných napodobovat, 

přiblížit se mu. Zdůrazňuje, že je vzdělání neprávem považováno za klíčový faktor 

osobnostního rozvoje, za nejvyšší investici s maximální návratností. (tamtéž: 38-46) 

Dalším, kdo ve svých publikacích a přednáškách prezentuje svůj názor na cíl a 

roli vzdělávacího systému ve společnosti, je Sir Ken Robinson, „mezinárodně uznávaný 

lídr v rozvoji vzdělávání, kreativity a inovace.“ (Sir Ken Robinson 2011) Ve svých 

textech konstatuje, že je běžnou praxí hovořit o vzdělání jako takovém především 

v souvislosti se vzdělání vysokoškolským, akademickým. (Robinson 2001: 

nestránkováno) Tvrdí však, že akademické dovednosti14 nejsou totéž, co celková 

inteligence. Ony akademické dovednosti chápe jako „poučenou znalost“15 a „logicko 

deduktivní schopnosti intelektu.“16 Dle Robinsona jsou prioritami západního systému 

vzdělávání, jejichž kořeny spatřuje v akademicismu z dob Platónových a 

industrialismu, právě tyto „akademické dovednosti ve spojitosti s významem IQ.“ 

(tamtéž) Aniž by ignoroval značné výhody a přednosti onoho dlouhodobě vládnoucího 

vědeckého diskurzu, tvrdí, že za tuto prioritu západního systému vzdělávání společnost 

zaplatila a stále platí vysokou daň – „rozdělení humanitních věd a vědy, rozdělení 

intelektu a emocí, zúžení inteligence.“17 (tamtéž) Ve svých argumentech se Robinson 

zaměřuje především na marginalizaci umění/humanitních věd. Zmiňuje, že je ideologie 

akademicismu stěžejní i pro oblast umění, kdy je i pro jeho studium a doklad o určitých 

uměleckých dovednostech zapotřebí diplomu. Zdůrazňuje však, že studuje-li jedinec 

umění na vysoké škole, pak jej netvoří, nýbrž o něm píše. Titul pak tedy nemusí nutně 

znamenat, že absolvent takové školy své řemeslo18 ovládá. (tamtéž) 

V obecnější rovině tak Robinson prezentuje své názory na západní vzdělávání 

tak, že je cílem tohoto systému „vyrobit“ univerzitní profesory, dovést jedince až na 

konec vzdělávacího systému. Aby se tato ambice naplnila, rozvíjí tento způsob 

vzdělávání ve svých svěřencích schopnosti jen v jednom směru. Ve směru, který se 

slučuje s určeným cílem vychovat vědce. Ostatní kompetence jsou chápány jako 

                                                 
14 „academic ability“ 
15 „propositional knowledge“ 
16 „logico-deductive reason“ 
17 „the division of the arts and science; the division of the intellect and emotions; and the narrowing of 
intelligence.“ Uvedený překlad sousloví “the arts and sciences” je jistě diskutabilní. 
18 Řemeslo zde chápu jako určitou kompetenci spojenou s jakýmkoli oborem vzdělání. Nemám na mysli 
výhradně řemeslo v manuálním slova smyslu. 
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méněcenné, jedince s těmito kompetencemi, kteří se do cíle vzdělávacího systému 

nedostali, odsouvá z hlediska vzdělání na společenskou periférii. (tamtéž)19 

Nejen ve světě, ale i v české společnosti lze vnímat velikou autoritu, jíž se těší 

školní vzdělávání. Je nasnadě, že cíl a role systému vzdělávání hraje velmi zásadní roli 

ve tvorbě společenských hodnot a norem, které ovlivňují způsob smýšlení, vnímání a 

chápání okolního světa členů této společnosti. Pro pochopení výsledků pozdější analýzy 

lze považovat uvědomění tohoto stavu za stěžejní. 

 

3. Sociální mobilita jako st ěžejní téma výzkum ů 

Tuto kapitolu by bylo možné pojmout i jako rozsáhlou odbornou práci shrnující 

přístupy, témata a výstupy výzkumů sociální mobility. To však zde mým cílem není. 

Tato část práce by měla být považována za základní uvedení do oblasti výzkumu 

sociální mobility a za zběžný vhled do souboru témat stěžejních výzkumů sociální 

mobility či výzkumů studujících sociální mobilitu na území České republiky v období 

posledních dvaceti let. Ve výběru příkladů se budu zaměřovat na šetření, která se úzce 

pojí k tématu vzdělanostních nerovností. 

Výzkumy sociální mobility mohou být prováděny s mnoha cíli. Jedním z nich je 

snaha zachytit historii rovnosti společenských příležitostí, tedy snaha zjistit, zda jsou 

v moderních společnostech zvětšovány, či naopak redukovány šance na společenský 

vzestup u jednotlivých sociálních skupin, zda dochází ke zvětšování otevřenosti 

společnosti, či upevňování výlučného postavení elit, zda možnost sociálního vzestupu 

pro jedince z nižších společenských vrstev a z marginalizovaných skupin roste, či klesá, 

zda dochází k rozšíření či omezování přístupu jedinců k tzv. mobilitním kanálům, jež 

umožňují sociální vzestup. (Smelser 2001: 14345) Analýza mobilitního výzkumu se 

věnuje jednak samotnému měření sociální mobility, její velikosti, typu, směru apod., 20 

jednak důsledkům sociální mobility „pro existenci třídní struktury.“ (Katrňák 2005: 8) 

                                                 
19 Při výkladu Robinsonových názorů na systém vzdělávání jsem byla jistě ovlivněna videem 
z konference TED, na níž v roce 2006 přednášel na téma: Do schools kill creativity?. Viz. TED. 
Speakers. Sir Ken Robinson. Ken Robinson says schools kill creativity. [online] Publikováno v lednu 
2006. Dostupné z www: <http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html> 
20 Zde je potřeba dodat, že pro interpretaci výsledků takového měření je stěžejní znalost definice 
sociálního statusu či jeho složky, na základě které docházelo k porovnávání pozice jednotlivých členů 
sociální struktury. 
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V současnosti jsou analýzy sociální mobility neodlučitelně přičleněny 

k faktorům, jako jsou vzdělání, gender, kultura, moc, statistické techniky a role teorie 

pro sociologický výzkum. 

Některé sociologické výzkumy sociální mobility byly prováděné v pre-

industriálních či v současnosti se rozvíjejících zemích, většina šetření se však věnuje 

moderním industrializovaným zemím a dříve komunistickým, méně rozlehlým zemím. 

Moderní literatura o sociální mobilitě navazující na široký záběr Pitirima 

Sorokina, jenž sousloví sociální mobility poprvé použil, je charakteristická diskusí mezi 

dvěma odlišnými výzkumnými programy. Jedním z nich je pohled na sociální mobilitu 

v kontextu společenské hierarchie, do níž jsou jedinci členění dle příjmu, získaného 

vzdělání, socio-ekonomické prestiže. Druhý přístup spočívá v třídní struktuře, na 

základě které přijímá jedinec sociální pozici dle vztahů panujících uvnitř trhu práce. 

(Marshall 1998: 422-423) 

Pitirim Sorokin řekl, že „kanály vertikální mobility existují v jakkoli 

stratifikované společnosti a jsou stejně nezbytné jako cesty k proudění krve v lidském 

těle.“ (Marshall 1998: 422) Tvrdil, že existence těchto kanálů je podmínkou pro 

efektivní fungování společnosti. (tamtéž: 422) Ve své práci předložil zjištění o sociální 

mobilitě v mnoha společnostech, jakými byly stará Čína nebo antický Řím, ale 

především ve společnosti Spojených státu amerických. V jejich případě prošetřoval, do 

jaké míry a s jakou intenzitou je v ní umožněn rychlý společenský vzestup. Došel ke 

zjištění, že k naplnění ideje „amerického snu“21 je v americké společnosti méně 

příležitostí, než se široká veřejnost domnívá. (Giddens 1999: 276)22 

Mezi nejdetailnější výzkumy sociální mobility vytvořené v rámci jedné země je 

zařazován výzkum Petera Blaua a Otise Dudleyho Duncana. Ve své studii dospěli 

k závěru, že vzestupná sociální mobilita je v americké společnosti mnohem častější než 

sociální mobilita sestupná23. Za důvod tohoto faktu označili rostoucí počet míst pro 

„bílé límečky“ a pracovníky v odborné profesi, který umožňuje i lidem dělnického 

původu získat nemanuální pracovní místo. (Giddens 1999: 276)24 Blau a Duncan tak 

konstatovali, že v americké společnosti převažuje meritokracie nad askripcí, jinými 

                                                 
21 Idea amerického snu, jenž je spojován s americkou ideou svobody, je obecně chápána jako možnost 
stát se úspěšným na základě vlastních schopností, aktivity a vytrvalosti, bez jakéhokoli zatížení sociálním 
původem. 
22 Prvotně v knize (Sorokin 1927) 
23 Jistým nedostatkem této studie je fakt, že se v ní výzkumníci zaměřili jen na mužskou populaci. 
24 Prvotně v knize (Blau, Duncan 1967). 
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slovy, že pro úspěch sociální původ bez vlastního úsilí nestačí. Nerovnosti ve 

společnosti byli jimi tedy chápány jako výsledky rozdílů ve schopnostech mezi 

jednotlivci. (Matějů 2005: 7-27) 

Sociologové Blau a Duncan jsou však pro výzkum sociální mobility 

významnými především díky vytvoření tzv. základnímu modelu, jehož existence 

zásadně ovlivnila vývoj studia sociální stratifikace. Na pozadí debat o tomto modelu, 

který znázorňoval procesy a mechanismy, jež ovládají umístění jedinců do 

zaměstnaneckého systému, docházelo jednak k rozšiřování základního modelu, jednak 

k vytvoření tzv. sociálně psychologického modelu sociální stratifikace, jenž se 

základním modelem inspiroval. Sociálně psychologický model sociální statifikace, 

později pracovně označený jako Wisconsinský25, jenž je spojován se jmény jako M. 

Hauser, W. Sesekl, D. V. Shah, zahrnoval i sociálně psychologické faktory. Konkrétně 

byly vedle faktorů vzdělání a sociálního původu ovlivňujících umístění jedince 

v pracovním systému do modelu doplněny i proměnné jako vzdělání předchozí a jeho 

kvalita, motivace, hodnoty, aspirace, míra podpory rodičů a v neposlední řadě vliv osob 

z okolí („significant others“). Sociálně psychologický model sociální stratifikace 

podstoupil dlouhodobý vývoj, v průběhu kterého byl mnohokrát specifikován, rozšířen 

a opakovaně využíván v panelových šetřeních. K jeho poslední revizi došlo v r. 1983. 

S ohledem na četnost, s jakou byl citován, jej lze považovat za jeden 

z nejdiskutovanějších produktů sociologie v USA. (Matějů 2005: 7-27) 

Příkladem mezinárodní studie sociální mobility je výzkum z roku 1959, který 

provedli Seymour Martin Lipset a Richard Bendix. I těžištěm jejich zkoumání, podobně 

jak tomu bylo u P. Blaua a O. D. Duncana, byl přechod od manuálních 

zaměstnaneckých pozic k nemanuálním. (Giddens 1999: 276)26 

Mezi výzkumy posledních dvaceti let lze počítat studii Roberta Eriksona a 

Johna Goldthorpa. Jejich práce se soustředila především na vývoj míry vzestupné 

sociální mobility ve dvanácti státech. V jejím závěru nekonstatují žádnou významnou 

tendenci a to ani rostoucí, ani klesající. (Giddens 1999: 277)27 

Sociální mobilitou se zabývá i publikace Petra Matějů, Kláry Váchově a 

kolektivu z roku 2000. Za pomoci kvantitativní analýzy míry objektivní a subjektivní 

                                                 
25 Důvodem tohoto označení je to, že byl model použit v longitudinálním výzkumu ve státě Wisconsin. 
(Matějů 2005: 15) 
26 Prvotně v knize (Lipset, Bendix 1959). 
27 Prvotně v knize (Erikson, Goldthorpe 1993) 



 

 19 
 

sociální mobility v ČR mezi lety 1991 až 1998 poskytuje zjištění, že subjektivní 

mobilita byla v tomto období dle očekávání výrazně větší oproti mobilitě objektivní či 

statusové. Na základě toho vyvozuje, že jedinci, kteří se na žebříčku sociálních pozic 

skutečně pohnuli, nebyli jediní, kteří pocítili v daném období významné sociální 

změny. Studie mimo jiné konstatuje, že lidé, kteří byli mobilitní sestupně, svůj posun 

dolů nevnímali nutně jako proces vedoucí ke zhoršení životních šancí. Objektivní a 

subjektivní sociální mobilita jsou tak podle těchto výsledku dva procesy, které jsou na 

sobě do značné míry nezávislé. 

Výzkum Milana Tučka a kolektivu z roku 2003 se věnuje sociální mobilitě 

v několika oblastech. V první řadě jde o souhrné „vyjádření mapující pohyb v rámci 

sociálních skupin, přesněji socioprofesních kategorií“ (Tuček 2003: 316) v rámci deseti 

let společenské transformace. Autoři dochází k závěru, že v tomto časovém období 

došlo často k vzestupné sociální mobilitě z pohledu ekonomického, nikoli však 

kulturního. Součástí jejich výzkumu je i studie mezigenerační socioprofesní mobility 

předkládající závěry, že právě tento druh mobility je z velké části určen stupněm 

nejvyššího dosaženého vzdělání, tedy „mírou vzdělanostní mezigenerační mobility.“ 

(tamtéž: 348) I zde se autor zmiňuje především o sociální mobilitě vzestupné, stejně tak 

jako ve výzkumných výstupech týkajících se mezigenerační vzdělanostní mobility. 

(tamtéž: 350-370) 

Velmi důležitou publikací pro výzkum vzdělanostních nerovností a tedy i 

výzkumů sociální mobility je kniha T. Katrňáka z roku 2004. Závěry této publikace 

jsou zřetelně shrnuty již v samotném titulu: „Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní 

reprodukce v dělnické rodině“. Význam názvu knihy, tedy to, že osudem dětí 

narozených v dělnické třídě je stát se dělníky, dokládá kvalitativní analýzou zkušenosti 

představitelů dělnické třídy a vysokoškoláků se vzdělávacím systémem. Představuje 

zjištění, že ke vzdělanostní reprodukci dělníků nedochází jen na základě školní selekce, 

nebo skladby a objemu kulturního a ekonomického kapitálu. Roli v tomto typu sociální 

reprodukce připisuje i odlišnému způsobu jednání a praktik představitelů oněch dvou 

sociálních skupin. Na základě zjištění, která výzkum přinesla, Katrňák hovoří o tzv. 

volném vztahu mezi školou a dělníky a o tzv. soudržném vztahu mezi školou a 

vysokoškoláky. Dělníci tak podle něj nechávají odpovědnost za výsledky výuky a směr 

pozdější profesní orientace svého dítěte na instituci školy a volbě vlastního potomka. 

Oproti tomu spojuje vysokoškoláky s intenzivní snahou vybírat kvalitní formy 
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vzdělávání, se zájmem o náplň výuky, s pocitem vlastní zodpovědnosti za výsledky 

vlastního dítěte ve škole. Pro získání vhledu do praktik dělníků a vysokoškoláků, které 

souvisejí se vzdělávacím systémem, lze tuto publikaci považovat za velmi přínosnou. 

(Katrňák 2004) 

Publikace Petra Matějů, Jany Strakové a dalších přináší široký vhled do 

problematiky vzdělanostního sytému, mobility, příležitostí a nerovností, aspirací. Činí 

tak z pohledu kvantitativního, představujícího tendence a zjištění zobecněná na celou 

společnost. (Matějů, Straková 2006) 

O čtyři roky později vyšla aktualizovaná podoba této publikace. Doplňuje 

původní text o stati, jež se k tématu vzdělanostních nerovností souvisejícím s tématem 

společenské mobility a dosahování požadovaného sociálního statusu úzce pojí. Jednou 

z těchto statí je kapitola studující vliv rodinného zázemí na předčasné odchody ze 

vzdělávání a dlouhodobou nezaměstnanost mladých lidí. Analýza je provedena na 

základě kvantitativního výzkumu s prvky kvalitativními. (Matějů, Straková, Veselý 

2010: 151-171) Publikace dále poskytuje vhled do sociálních souvislostí volby 

učebního oboru. Tato zjištění jsou kvantitativního charakteru, přičemž je vhodné 

uvědomit si nedostatky takového přístupu, tedy to, že do problematiky neposkytuje 

hloubkový vhled. Souvislosti předložené v této části studie jsou proto prezentovány 

v mírně zploštělé podobě, tedy konstatováním vlivu studijních výsledků i rodinného 

zázemí jedinců na volbu nástupu na odborné učiliště. (tamtéž: 186-189) Dalším 

tématem, které se pojí se sociální mobilitou ve spojitosti se vzděláním, se zabývá 

kapitola o bariérách v účasti na dalším vzdělávání různých skupin populace. (tamtéž: 

378-401) 

Sborník (Mareš, Hofírek 2007) z konference Sociální reprodukce a integrace: 

meze a ideály z Brna roku 2006 obsahuje stať představující časově srovnávací mobilitní 

pohled na vzdělanostní reprodukci v ČR mezi lety 1916 až po současnost a také studii o 

souvislostech mezi sociální mobilitou a vzdělanostní homogamií, jejímiž autory jsou T. 

Katrňák a P. Fučík.28 Prvně jmenovaná stať N. Simonové konstatuje, že byť docházelo 

v uvedeném období k nárůstu vzdělanostní reprodukce, „stále více přibývalo a přibývá 

sestupně mobilitních jedinců,“ (tamtéž: 41) především co se týče mužské části 

populace. (tamtéž) 

                                                 
28 Míra vzdělanostní homogamie znamená četnost, s jakou dochází k párování jedinců se stejným 
stupněm vzdělání. (Mareš, Hofírek 2007: 44) 
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Nelze tedy popřít, že se sociologie zkoumání sociální mobility věnuje velmi 

intenzivně. Pozornost je tomuto tématu věnována především z pohledu kvantitativního 

a je možné konstatovat, že se přednosti v těchto studiích sociální mobility dostává 

sociální mobilitě vzestupné. Zabývají-li se výzkumy společenskou mobilitou sestupnou, 

činí tak opět především přístupem kvantitativním. Ten však poskytuje popis populace, 

nikoli pochopení problému do hloubky. V neposlední řadě se ani v jednom ze 

jmenovaných výzkumů nejednalo o mobilitní výzkum, který by se zaměřoval na rodiny 

s vysokoškolsky vzdělanými rodiči, jejichž potomci vysokou školu nevystudovali. 

 

4. Výzkum 

4. 1 Výzkumné otázky 

Základním cílem této práce bylo odpovědět na otázku: 

Co může způsobit to, že dítě vysokoškolsky vzdělaných rodičů poklesne do 

nižší sociální vrstvy? 

Čím mohla být způsobena motivace či donucení vedoucí jedince k tomu, že 

společenským postavením nenaváže na sociální status svých rodičů? 

Po sběru dat potřebných k výzkumu a po získání prvotních analytických 

výstupů přibyly otázky další, pro problematiku dle mého názoru důležité. 

Jaké jsou strategie rodin, v nichž došlo k sestupné intergenerační sociální 

mobilitě? Jinými slovy, jak se rodiny vyrovnávají s tím, že u nich došlo k tomuto 

stratifikačnímu posunu? Potřebují se s ní vyrovnávat? Pokud ano, proč tomu tak je? 

Pokud ne, proč? 

Jak tento posun chápou samotní respondenti? Cítí v něm určitou míru ať už 

osobního či jiného selhání? Nebo svou vzdělanostní dráhu považují za zcela správnou, 

neproblematickou? 

 

4. 2 Použité metody 

Vzhledem k charakteru zkoumaného problému jsem se rozhodla použít 

kvalitativní výzkumný přístup. Analýza si totiž nekladla za cíl zobecnit důvody 

mezigeneračního sestupu na žebříčku společenských pozic a postoje rodičů vůči tomuto 
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posunu na celou společnost, kdy by k takové standardizaci poskytl prostředky přístup 

kvantitativní. (Hendl 2005: 57) Cílem analýzy je vytvoření určitého řetězce aspektů 

souvisejících se sestupnou intergenerační sociální mobilitou. Jinými slovy bylo 

záměrem analýzy porozumět zkoumanému problému, prozkoumat jej do hloubky 

v daném kontextu, pokusit se odhalit jeho podstatu, nalézt v sebraných datech existující 

struktury, souvislosti. (Creswell, 1998 citováno dle Hendl, 2005: 50), (Hendl 2005: 57, 

63), (Strauss, Corbinová 1999: 11), (Disman 2008: 287) Tento druh zjištění umožňuje 

právě přístup kvalitativní. 

 

4. 2. 1 Výběr a proces získávání respondent ů 

V souvislosti se zvolenou metodou výzkumu, o které budu hovořit v následující 

podkapitole, bylo potřeba vybrat vzorek respondentů, u kterého nebyla stěžejní míra, do 

jaké reprezentují celou populaci, ale to, jakým způsobem tito respondenti reprezentují 

zkoumaný problém, do jaké míry jej znají a pohybují se v jeho sociální kontextu. 

(Šanderová, Šmídová 2009: 11) 

Proto bylo mým cílem sehnat respondenty, kteří docházeli na střední odbornou 

školu či střední odborné učiliště, kde získali nejvýše maturitu, a jejichž alespoň jeden 

rodič dosáhl vysokoškolského vzdělání a měl dlouhodobý vliv na výchovu svého 

potomka. Tito jedinci měli být ve věku třiceti až pětatřiceti let. Důvodem takového 

věkového rozmezí bylo to, že jde o generaci, jež byla první, která končila základní 

školu po roce 1989 a měla tak možnost rozhodnout se, na jakou střední školu půjde, 

aniž by ji tížily starosti o možných budoucích politických restrikcích komunistického 

režimu. Zároveň bylo cílem oslovit generaci, jejíž sociální status je již do značné míry 

ustálen. Rozhovory měly být pořízeny s pěti respondenty splňujícími tato kritéria29 a 

pokaždé s jedním z jejich rodičů s vysokou školou30. 

Byla jsem si vědoma, že nalézt jedince, kteří by splňovali tyto charakteristiky a 

byli by zároveň ochotní k osobnímu rozhovoru, bude velmi obtížné. Avšak proces 

získávání respondentů byl ještě komplikovanější, než jsem si dovedla představit.31 

                                                 
29 Pracovní označení: respondent-potomek. 
30 Pracovní označení: respondent-rodič. 
31 Představu o počtech osob, které by chodily na střední odbornou školu nebo učiliště a měly 
vysokoškolsky vzdělaného rodiče, jsem si vytvořila na základě publikace P. Matějů, J. Strakové a kol., 
která předkládá zjištění o vzdělání rodičů žáků učebních a maturitních oborů. Procento žáků maturitních 
oborů s vysokoškolsky vzdělaným otcem čítá zhruba 16%, žáků učebních oborů s vysokoškolsky 
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K výběru respondentů docházelo intenzivním prošetřováním sociálních vazeb a sítí 

mých, rodinných i přátelských a v případě úspěchu i metodou sněhové koule. Kvůli 

době trvání a obtížím se získáváním respondentů bylo potřeba kritéria jejich výběru 

částečně upravit. K uvolnění došlo u následujících požadavcích: věkové rozmezí 

respondentů-potomků bylo rozšířeno o tři roky, tedy na věk mezi sedmadvacátým a 

pětatřicátým rokem; dále přestala být podmínka původu dvojice rodič-potomek z jedné 

rodiny kategorickou. 

Vedle určitého uvolnění kritérií, jež měli respondenti splňovat, vyšlo najevo, že 

je nutné další podmínky nastavit. Pro zajištění homogenity vzorku jsem se proto 

dodatečně navíc snažila najít takové respondenty-potomky, kteří by byli jedináčky či 

alespoň prvorozenými. Ze stejného důvodu mělo jít o skupinu potomků, u jejíchž všech 

členů by platilo, že vysokoškolsky vzdělaným rodičem je matka či otec. 

K výše uvedené poznámce o komplikovaném procesu shánění respondentů 

svolných k osobnímu rozhovoru je potřeba vyjádřit se hlouběji, neboť se domnívám, že 

tvoří důležitý podklad pro pochopení problematiky. Nejednou, když snaha získat 

kontakt na jedince, jenž by odpovídal kritériím, přinesla své plody, nebylo možné 

kontakt využít a schůzku si domluvit. Důvodu bylo několik. Mnohdy se jednalo o 

respondenty z rodin, ve kterých je ona potomkova nenávaznost vzdělanostního statusu 

na vzdělanostní status rodiče příčinou či důsledkem dalších závažnějších a především 

stávajících problémů32 v rodinných vztazích, v důsledku čehož by bylo mé oslovení a 

prosba o rozhovor na dané téma velmi ožehavé a ránu v rodinných vztazích dále 

drásající. Důsledky takového počínání by byly či mohly být krajně nepříjemné pro obě 

strany33, pro respondenta a jeho rodinu především. V dalším z případů nebylo možné 

rozhovor uskutečnit proto, že kritéria splňující respondentka své problémy, jež ústily či 

pramenily z nenávaznosti jejího vzdělanostního statusu na vysokoškolsky vzdělaného 

rodiče, řešila za pomoci neziskové organizace zabývající se problematikou drogově 

závislých a byla ochotna poskytnout o sobě informace pouze v papírové podobě, 

v žádném případě pak v rozhovoru, který měl probíhat face to face.34 

                                                                                                                                              
vzdělaným otcem je zhruba 5%. Co se týče vysokoškolského vzdělání matky, lze jej zjistit u zhruba 11% 
žáků maturitních oborů a u zhruba 5% oborů učebních. (Matějlů, Straková 2006: 269) 
32 Právo nazvat potomkovo nenavázání na vzdělanostní status svého rodiče jako „problém“ by mohl být 
jistě předmětem diskuse. 
33 Myšleno: pro přátelské vazby našich rodin. 
34 Myšleno tváří v tvář. 
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Informace o problematickém shánění respondentů významně poodhalují kontext 

zkoumané problematiky. Tyto jizvy v rodinných historiích ukazují, že mezigenerační 

nenávaznost statusu z hlediska vzdělání není společností chápana jako „ta správná 

cesta“, jako správný vývoj a průběh výchovy potomka, jako žádaný plod výsledku 

rodinných strategií. Vychází najevo, že je tento druh sociální mobility často chápán 

jako selhání ať už samotného potomka nebo celé rodiny, jež vnímá téma sestupu 

potomka na žebříčku sociálních pozic z hlediska vzdělání jako tabu, o němž se z mnoha 

důvodů nemluví; jako stigmatizující atribut, ke kterému se bojí či stydí přihlásit, o 

kterém nechtějí, aby byl znám dalším lidem; jako problém, z nějž hledají východisko i 

pomocí návykových látek; jako problém, který má sílu rozklížit rodinné vztahy natolik, 

že vyústí v ukončení komunikace mezi jednotlivými členy v takové rodině.35 

Byť jde o informace získané odmítáním poskytnutí rozhovoru, jsou to informace 

pro pochopení toho, co pro jedince a celou rodinu znamená neproběhnutí sociální 

reprodukce z hlediska vzdělání, velmi cenné. 

V souvislosti s tím je potřeba uznat, že respondenti, kteří k pořízení rozhovoru 

svolili a se kterými rozhovor pořízen byl, pochází z rodin, které jsou se skutečností 

nenávaznosti vzdělanostního statusu mezi generacemi vypořádané. Z toho důvodu jsou 

schopni hovořit na to téma s cizím člověkem. Toto vychýlení vzorku respondentů tak 

jistě zkresluje či omezuje výsledky analýzy. 

 

4. 2. 2 Sběr dat a jeho metoda 

Po vytvoření osnovy rozhovorů, jež je jednou z příloh práce, probíhal v průběhu 

zhruba jednoho měsíce sběr dat. Rozhovory byly pořizovány ve formě 

polostrukturovaných interview, jež je Hendlem označováno „rozhovorem pomocí 

návodu,“ (Hendl 2005: 174) tedy s předem připravenými okruhy otázek, avšak 

s možností měnit jejich pořadí v průběhu rozhovoru podle potřeb dotazovaného a témat, 

k nimž se aktuálně vyjadřuje. Předběžná osnova rozhovoru zároveň zajišťuje, aby 

žádná z otázek nebyla v rozhovoru opomenuta. Oproti rozhovoru strukturovanému 

s otevřenými otázkami je rozhovor polostrukturovaný uvolněnější, poskytuje jeho 

                                                 
35 Není cílem tvrdit, že jmenované důsledky problému sestupné intergenerační sociální mobility jsou 
způsobeny pouze tímto stratifikačním posunem. Je samozřejmé, že k takovým důsledkům přispěly i další 
zasahující podmínky a kontext, v němž k posunu došlo. 
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účastníkům prostor pro rozvoj vlastní myšlenky a dojmů pojících se k tématu celého 

rozhovoru i konkrétní otázky. (tamtéž: 173-174) 

I přes výše zmíněné obtíže se mi podařilo pořídit deset rozhovorů s respondenty, 

kteří splňovali vytyčená kritéria. Co se týče vzdělanostní skladby respondentů-

potomků, čtyři z nich měli vzdělání na střední odborné škole ukončené maturitou, 

poslední z nich své vzdělání ukončil výučním listem. Rozhovory s respondenty-rodiči 

byly nakonec pořízené s muži. Matky jejich potomků, kteří nenavázali na společenský 

status z hlediska vzdělání, měly ve třech případech vysokoškolské vzdělání, v jednom 

střední odborné s maturitou, v posledním z případů střední odbornou školou bez 

maturity. 

Délka rozhovorů, které byly s informovaným souhlasem respondentů nahrávány 

na přenosné médium, se pohybovala mezi dvaceti minutami a hodinou. Z pořízených 

nahrávek byl pořízen doslovný přepis rozhovorů. 

 

4. 2. 3 Metoda analýzy 

Metodou analýzy, kterou jsem pro potřeby kvalitativního výzkumu vybrala, je 

metoda zakotvené teorie, originálně označovaná jako grounded theory. Disman o ní 

hovoří jako „o strategii, jak vyvinout teorie přímo z existujících dat … bez pomoci 

předem připravených hypotéz.“ (Disman 2008: 299) Strauss a Corbinová ji vnímají 

jako teorii, jež je „induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který reprezentuje…, je 

odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena systematickým shromažďováním údajů o 

zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů.“ (Strauss, Corbinová 1999: 14) Jak zmiňuje 

Hendl, podporuje zakotvená teorie „reflexivitu výzkumníka, přičemž udržuje 

interpretativní kvalitu vlastních dat.“ (Hendl 2005: 361) Byť je cílem metody zakotvené 

teorie vytvoření nové teorie, dají se její postupy využít i pro pouhou tematickou 

analýzu. (Strauss, Corbinová 1999: 15, 85) Právě pro její potřeby bude metoda 

zakotvené teorie použita i v této analýze. 

Důležitými nástroji, jež zakotvená teorie k analýze nabízí, jsou různé typy 

kódování získaných rozhovorů. Patří sem v prvé řadě kódování otevřené. To Strauss a 

Corbinová definují jako „proces rozebírání, prozkoumávání, porovnávání, 

konceptualizace a kategorizace údajů,“ (Strauss, Corbinová 1999: 42) jinými slovy jde 

o výzkumníkův první průchod daty, jehož cílem je „tematické rozkrytí textu.“ (Hendl 
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2005: 247) Během této části analýzy jsou sebrané rozhovory „rozebrány na samostatné 

části tematické oblasti a pečlivě prostudovány.“ (Strauss, Corbinová 1999: 43) 

Porovnáváním jsou pak mezi těmito částmi hledány podobnosti a rozdíly. (tamtéž) 

Dalším typem kódování, jež zakotvená teorie používá, je kódování axiální. To 

by se dalo označit jako proces, během kterého jsou tematické okruhy vzniklé v první 

fázi kódování propojovány za pomoci modelu nazývaného paradigmatický. (Strauss, 

Corbinová 1999: 70)36 Díky němu má výzkumník možnost témata logicky uspořádat do 

schématu a uvažovat tak složitějším způsobem o zkoumaném jevu, jeho příčinných 

podmínkách, kontextu, v němž se odehrává, o zasahujících podmínek, o strategiích 

jednání a interakce a následcích. (tamtéž, 72) Pro odhalení individuálních a sociálních 

souvislostí sestupné sociální mobility se tak tento nástroj jeví jako ideální. 

V neposlední řadě nabízí zakotvená teorie nástroj selektivního kódování, který 

napomáhá najít v datech „hlavní témata a kategorie, které budou ústředním bodem 

vznikající teorie“ (Hendl 2005: 251) nebo tematické studie. 

 

4. 3 Analýza rozhovor ů 

4. 3. 1 Prvotní výstup z analýzy 

Prvotním výstupem z analýzy je naplnění výše jmenovaného paradigmatického 

modelu otevřenými kódy vzniklými v první fázi kódování, které je znázorněno 

následujícím schématem. Zasazení těchto kódů do jednotlivých částí modelu ujasňuje 

vztahy a souvislosti mezi jednotlivými tématickými oblastmi, které se ke zkoumané 

problematice pojí. 

 

Příčinné podmínky 

• způsob výchovy => vysoká míra samostatnosti potomka 

• typ potomkova naturelu („lenivý“ x „aktivní“) 

• svatba a těhotenství brzy po SŠ, genderově diferenciovaná péče o děti 

• finanční náročnost vysokoškolského studia (souvislost s brzkou svatbou a 

rozpočtem začínající rodiny) 
                                                 
36 Paradigmatický model však není jediným nástrojem pro uspořádání kódů. Například Glaser „požaduje 
pro výzkumníka co největší volnost“ (Hendl 2005: 250), kterou mu paradigmatický model v pojetí 
Strausse a Corbinové neposkytuje. Vhodnou alternativou pro potřeby výzkumníka jsou podle něj tzv. 
kódovací třídy. (tamtéž) 
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• charakter vztahu: rodič-potomek a z něj pramenící možný vzdor, snaha trávit 

čas mimo domov =>divoká puberta 

• výsledky na ZŠ 

o častá změna ZŠ, dlouhodobý pobyt v zahraničí z nich pramenící 

jazykové, znalostní obtíže 

o těžká dyslexie, nedostatečné intelektuální kompetence 

 

Jev 

• sestupná mezigenerační sociální mobilita (na základě nejvyššího dosaženého 

vzdělání – jasně zjistitelného aspektu kulturního kapitálu konceptu habitus) 

o dosažení nižšího než vysokoškolského vzdělání 

 

Kontext 

• společenský předpoklad rodinné strategie spočívající v posunu vzhůru na 

žebříčku sociálních pozic (nebo alespoň udržení pozic stávajících) 

• převažující společenské přesvědčení o vysokoškolském titulu jako nutnosti pro 

dosažení úspěchu 

• proměna trhu – rostoucí počet servisních pozic 

• obor vzdělání rodičů 

• špatné rodinné klima v období dospívání respondenta-potomka 

• genderově diferenciovaná péče o děti – vliv vysokoškolsky vzdělaného otce na 

potomka slabší než vliv matky (opět – viz příčiny) 

• finanční rozpočet začínající rodiny (opět – tentokrát začínající rodina 

respondenta-rodiče) 

• vesnické prostředí 

• role a cíl vzdělávacího systému 

• inflace hodnoty vzdělání 

 

Intervenující podmínky 

• starší sourozenec s VŠ 

• kontakt se sociální skupinou se „špatným vlivem“ – večírky, drogy 

• vztah s budoucím manželem již na SŠ 
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• postoje rodičů vůči vzdělanostní mobilitě 

o úcta k řemeslu, význam, který přikládají škole 

• zaměstnání, výdělek již v době navštěvování SŠ 

 

Strategie jednání a interakce 

• plán dodělat si maturitu („aspoň tak dosáhnout základního vzdělání“) 

• reprodukce, zvětšování objemu jiného než kulturního kapitálu rodiny – 

ekonomického 

• alternativní, jiné zdroje a prostředky vzdělávání 

 

Následky 

• způsob hodnocení vlastní situace, do jaké míry hodnotí sestup jako (ne)úspěch 

• častý plán si VŠ nebo maturitu dodělat dodatečně 

o cílem však není získat osvědčení primárně pro pracovní účely; plán 

dodělat si vzdělání pro případ, že by ho v budoucnu potřebovali, a 

zejména pro vlastní dobrý pocit a vlastní osobnostní rozvoj 

• hodnocení vlastní vzdělávací historie jako prohry X dobré cesty 

 

Jak bylo uvedeno v metodologické části, nabízí metoda zakotvené teorie i 

nástroj kódování selektivního. Ten umožňuje vybrat z tématických okruhů zasazených 

do souvislostí takové oblasti, které nejlépe vystihují a popisují zkoumaný jev. Rozboru 

takto vybraných oblastí jsou věnovány následující podkapitoly. 

 

4. 3. 2 Zdůvodn ění rozhodnutí nestudovat VŠ 

V první řadě se zde budu zabývat motivy, které vedly respondenty-potomky 

k tomu, že po dokončení střední školy nenastoupili na vysokou školu nebo že své 

vzdělání ukončili získáním výučního listu. Bude mě zajímat, co považují za motiv, na 

základě kterého se rozhodli ukončit své vzdělání nejvýše maturitou, a zda považují 

ukončení vzdělání za vlastní svobodnou volbu nebo jako následek vnějšího donucení. 

Ačkoli se respondenti-potomci nevyjadřují o motivu, jež je vedl k ukončení 

vzdělanostní kariéry, explicitně, je v jejich vyprávění patrné, že ukončení svého studia 
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považují za vlastní, osobní volbu, jako něco, co si rozhodli sami, k čemu nebyli nikým 

tlačeni. 

Ve spojitosti s tématem ukončení školního vzdělávání mnohdy zmiňují, že již 

v době navštěvování střední školy byli pracovně činní a měli tak finanční výdělek. 

V důsledku tohoto finančního příjmu tak respondenti-potomci vnímali přínos studia na 

vysoké škole jako mnohem nižší či ne tolik stěžejní pro pozdější zajištění, než jejich 

vrstevníci, kteří výdělek neměli. 

 

„… prostě je spousta lidí, který prostě skončí střední a jsou úplně bezprizorní. Já jsem 

skončil vejšku, teda vejšku! Střední a já jsem třeba svaťák strávil v práci. (smích) 

…Takže nebylo to tak: a teď mám maturitu, jsem mistr světa a co jako teď budu dělat, 

to jsem jako nezažil.“ P2 

„… už jsem nějak věděl, že jsem schopnej se uživit, ať mám vejšku nebo nemám a že 

nebudu mít problém se uživit.“ P2 

 

Při hlubším vysvětlení důvodu, proč nešli na vysokou školu, či spíše při 

okrajových zmínkách o době po ukončení střední školy, však respondenti-potomci 

uvádějí řadu souvislostí, v jejichž důsledku jejich nástup na vysokou školu nebyl dobře 

možný. Z jejich vyprávění tak vyplývá na povrch, že v důsledku situačního donucení 

byli respondenti-potomci motivováni k tomu, aby na maturitu vysokou školou 

nenavázali. Jako významné souvislosti bránící v pokračování studia na vysoké škole lze 

především u respondentek spatřit vztah s budoucím manželem již v době navštěvování 

střední odborné školy nebo učiliště ve spojitosti se svatbou a založením vlastní rodiny 

krátce po maturitě. Byť respondentky zmiňovaly, že přílišné ambice ke studiu vysoké 

školy neměly, nedostávalo se jim i ve spojitosti s genderově diferenciovanou péči o dítě 

ani časových ani finančních prostředků k tomu, aby vysokou školu studovaly, i kdyby o 

studium zájem měly. 

 

„No, uvažovala jsem o tom, jenže já jsem se v podstatě dva měsíce po maturitě vdala, 

takže tím pádem to padlo. Protože… už pro mě bylo nereálný, abych měla nějaké denní 

studium, to bychom se neuživili s manželem, a dojíždět nebo prostě nějaký… asi mě to 

později ani nelákalo až tolik. Jako já jsem chtěla poměrně rychle dítě, takže to prostě už 

se potom tak nějak vytratilo. Ale určitě jsem potom i o tom nějak uvažovala, jestli jsem 
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opravdu o něco nepřišla, (úsměv) že všechny ty kamarádky tak nějak všechny studovaly, 

ale to mě potom přešlo za pár let. (úsměv)“ P4 

 

I naplnění vůle rodičů může hrát velkou roli ve získávání vzdělanostní kariéře 

jejich potomka. Rodičovská volba střední školy pro potomka pak mohla vést k tomu, že 

byť potomek ambici studovat vysokou školu měl, zajímal se o ni ve zcela jiném oboru, 

než v tom, jemuž se „musel“ věnovat na střední škole, což mělo na jeho vzdělanostní 

kariéru následující dopad: 

 

„… to bylo tak jako: Buď půjdeš na vejšku, nebo se na vejšku nedostaneš, tak 

s průmyslovkou něco umíš a máš se čím živit. Tak takový to jakoby uvažování, že jo. Já 

to vzal takový uvažování více méně. Když jdeš na gympl a skončíš gymplem, tak neumíš 

nic, jo, když se nedostaneš na vejšku. Kdežto s průmyslovkou něco umíš, no, a… tak 

jsem chodil na průmyslovku, na vejšku jsem se nedostal, i když jsem se hlásil, úplně 

teda na jinej obor jako, jsem si vybral sám a… nedostal jsem se, takže jsem, takže 

vlastně jsem skončil s tím a věděl jsem, že ten obor jakoby, kterej jsem vystudoval, nebo 

chodil na střední, tak že to se mi dělat nechtělo.“ P2 

 

Vedle toho v rámci tématu, proč nenastoupili na vysokou školu, respondenti-

potomci zmiňují i rodičovský předpoklad převzetí rodinného podniku ihned po získání 

maturity. Ten je pak potřeba chápat v kontextu situace, kdy byl tento potomek až 

druhorozeným. Rodiče tak měli možnost naplnění vlastních ambicí vysokoškolsky 

vzdělaného potomka u prvorozeného, v důsledku čehož již mohli mladšího potomka 

vnímat jako toho, jenž na studia není, nebo na něj neměli potřebu vyvíjet tak intenzivní 

tlak jako by vyvíjeli v případě, že by byl prvorozený. 

 

„U nás to bylo možná trošku tak dopředu daný, protože já už vlastně, když jsem na tu 

střední školu chodil, tak už jsem ehh, tátovi pomáhal s jeho podnikáním, takže to bylo 

trošku i… tak nějak jako, tak skoro bych řekl, daný, nebo né, takhle, nebylo mi nikdy 

jako naznačeno, že bych měl nebo neměl to dělat, nebo jakoby s tátou dál nebo měl 

nebo neměl, nebo že bych měl dělat něco jinýho, to ne zase… Ale mě to bavilo, takže já 

když jsem tu možnost dostal, nebo když se mě tenkrát otec zeptal, jestli, jestli mu s tím 
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chci jako pomoct i do budoucna, nebo jestli s tím počítám nějak do budoucna, tak jsem 

jako docela, docela… ehh, neměl nad čím uvažovat a řekl jsem, že jo, no.“ P1 

 

Rodičovská vůle tak může hrát nemalou roli ve vzdělanostní kariéře jejich 

potomka. Byť mohou výše uvedené příklady působit příliš konkrétně, je obecně známo, 

že snaha uspokojit vůli rodičů hraje velkou roli ve vzdělanostní kariéře jedinců obecně. 

Jak je vidět, je tomu tak i v případě sestupné intergenerační sociální mobility z hlediska 

vzdělání, kdy strategie rodičů udržet či navýšit sociální pozici danou formou nemusí 

nutně přinést rodiči i společností očekávané plody. 

Souvislosti sestupné intergenerační mobility nejsou jen povahy společenské. To 

navazuje i na definici habitu P. Bourdieu. I respondenti si uvědomují, že sestup v rámci 

společenských pozic z hlediska vzdělání může být způsoben individuálními 

psychickými a genetickými předpoklady. 

 

„Jako kdyby, kdyby… byl nadán, tak… potom na vejšku, ale jako nadán není… jako to 

štěstí bohužel nedostal, tak… Ale on se vyučil dobře, jo, v pohodě.“ R1 

„… řekl bych, že tak tak to dostudoval… Mm, protože neměl docházku, třeba, 

neomluvenou… takže nezájem. … Dělat všechno s co nejmenším úsilím, to je jeho 

motto.“ R4 

 

4. 3. 3 Význam p řikládaný škole 

Velmi podstatným aspektem zasahujícím do jevu sestupné mezigenerační 

sociální mobility je to, jaký význam přikládají respondenti školnímu vzdělávání. Tento 

význam pak zásadně zasahuje do jejich následných jednání, strategií. 

Respondenti přínos školního vzdělávání nechápou prvotně v tom smyslu, že s 

příslušným vzděláním získají mnoho důležitých informací či zaměstnání, které jim 

přinese dobré finanční ohodnocení, byť i tuto možnost si uvědomují. Profit 

z vysokoškolského vzdělání spatřuji především v rovině osobnostního rozvoje a 

možností, které škola poskytuje. Respondenti také v souvislosti se studiem na vysoké 

škole předpokládají, že vzdělání přinese kontakty se zajímavými lidmi a vhled do 

nových oblastí, lepší orientaci v životě, snazší nacházení „správné životní cesty“, lepší 

pocit ze sebe sama apod. 
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„… to dá, jako nám, to máme zase kontakty s lidma, který zase smýšlejí jináč, než třeba 

ty učňové, středoškoláci a tohleto, dostane se do jinejch sfér toho vzdělávání se, 

nahlídne do různejch věcí, ke kterým normálně by se třeba nedostal…“ R1 

„… kvalita toho člověka je o tom vzdělání, není to titul, není to o tom, jak jsem říkal, 

kolik dat si nasypu do hlavy. Ale je to o tom, že se pak ty lidi, ty vysokoškoláci, eh, jak 

se pohybujou v jiným prostředí, jak s těma svýma protějškama, s těma svýma učitelama 

jsou v kontaktu, tak to, tak jsou to jiný lidi, jinak s chovají, jinak řeší jednoduchý 

problémy i jinak se chovají na veřejnosti.“ R3 

„… vysoká škola, jak říkám, ta vás naučí líp se orientovat ve společnosti…“ R3 

„n ějaký obecný rozšíření jakoby nějaký povědomí a i díky tomu, v jakým prostředí se 

jako pohybuju, že mám kavárnu a podobně … to máš nějakej hrozně omezenej rozhled 

lidí … lidí a s hospodou je to ještě horší, to prostě, jako co si s těma lidma máš povídat, 

jo, prostě: jestli jsou spokojený a tak, takže potřebuješ, abys prostě nezakrněl nějak 

mentálně. Tak to už mám jako takovej… 

V: Mentální tělocvik. 

P: Tak. Přesně, no. Tady tu práci dělám, kavárnu mám tři roky, před tím jsem dělal na 

penzionu a to člověk fakt jako zjistí, že fakt blbne, jo. (smích)“ P2 

„… místo, aby si po maturitě pěkně pokračovala v tom studiu, tak nic, ale šla pracovat 

všechno, starala se a všechno, to já jí nemůžu nic vyčítat, ale zvolila si cestu naprosto 

pitomou, jo. Ale svobodnou.“ R3 

„P: Ur čitě rozhled, určitá možnost si vybírat… A určitě, toho člověka to zjemní, jo, že 

není takovej… takovej buran, že není prostě… řekne první, na co přijde, a že má 

nějakej rozhled a…“ P3 

 

Zároveň však respondenti chápou, že je potřeba, aby byli sami aktivní pro to, 

aby mohli školou nabyté možnosti, schopnosti a dovednosti v životě zužitkovat. 

V souvislosti s touto aktivitou a tím, že škola nedeterminuje k jistotě úspěšnosti, 

vnímají respondenti jako důležitou i potřebu jazykové vybavenosti. S těmito postoji 

jistě souvisí kontext otevřeného pracovního trhu a to, že si respondenti uvědomují 

inflaci vysokoškolských titulů, kdy vysokoškolský titul automaticky nevede k vysoké 

pracovní pozici, neboť jím disponuje mnoho jiných. 
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„…vysoká škola ještě vám nedává jako nějakou poukázku na úspěšnost, … jsem seděl 

v jedný lavici na gymplu s premiantem, kterej, eh, kterej jako… měl jedničky jenom, já 

měl dvojky trojky tak nějak to jenže já jsem měl i jiný zájmy, než nějaký učení, jo, von, 

eh, se pořád jenom učil a von není schopnej dneska se uživit, …“ R3 

„V: A kdybyste se teď ocitl na začátku výchovy svých synů a měl přitom dnešní 

zkušenosti, tak udělal byste něco jinak? 

R: … těch možností by bylo daleko víc, určitě by studovali na zahraničních školách, 

určitě by byli prostě, daleko lépe jazykově vybavený, …“ R5 

„… dneska chtějí prodavačku, eh, když si vybírají prodavačky, tak chtějí střední 

vzdělání, protože chtějí, aby… aby ten člověk měl aspoň základy vzdělání, protože 

podle dnešní normy školství středoškolák má, eh… jakžtakž základy, eh, jo, z devátý 

třídy, jo.“ R3 

 

Vedle těchto výhod, jež respondenti spatřují ve vysokoškolském vzdělání, však 

neopomínají význam řemesla. Na pozadí této úcty hraje roli život ve venkovském 

prostředí, jenž je s řemeslnou prací a úctou k ní spojen mnohem větší měrou než život 

ve městě. Respondenti z venkova tak na základě rodinné řemeslné tradice oceňují 

kvalitně vykonávané řemeslo a vyzdvihují potřebu udržení dobré úrovně učňovství, bez 

něhož považují vysokoškolské diplomy jako bezpředmětné či dokonce zbytečné. 

V nemalé míře do tohoto postoje k řemeslu zasahuje i obor vzdělání respondentů. 

Respondenti pohybující se v oblasti techniky a strojnictví přirozeně vnímají řemeslnou 

práci jako velmi důležitou. Tyto faktory pak ovlivňují rodinné strategie ve směru 

nejvyššího dosaženého vzdělání potomků. Ambice k dosažení vysokoškolského 

diplomu nemusí být vnímána jako priorita, neboť je v úctě chována i realizace v jiné 

než vysokoškolské vzdělanostní úrovni. 

 

„Protože, eh, ať budou v dnešní době, eh, a praxe to dokazuje, ať budou sebelepší 

manažeři, sebelepší prostě tyhle ty lidi, který znají deset jazyků a budou dělat Gaussovo 

křivky a všechno možný prostě vyhodnocovat, tak prostě se bez těchlectěch dobrech 

lidí, který prostě dovedou vzít mašinu do ruky a dělat a pracovat, tak se bez nich prostě 

neobejdou, protože bez nich jsou úplně zbytečný, jo, ty manažeři.“ R1 
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4. 3. 4 Způsob, jímž rodi če hodnotí ukon čení vzdělávání svého 

potomka 

Pohled vysokoškolsky vzdělaných rodičů na sestup vlastních potomků na 

žebříčku společenských pozic významně odkrývá souvislosti sestupné mezigenerační 

sociální mobility a její význam pro rodinu, v níž k této mobilitě došlo. 

Respondenti-rodiče, kteří poskytli k výzkumu rozhovor, hovořili o tom, že 

jejich postoj k tomu, že jejich potomek ukončil svá studia, aniž by vystudoval vysokou 

školu, prošel jistým vývojem. V případě že šlo o jejich prvorozeného potomka, hovořili 

o období, kdy potomek navštěvoval školu a kdy své formální vzdělávání ukončil jako o 

době, kdy měli tendenci potomky motivovat k lepším školním výsledkům, k aktivitě, 

k trávení volného času zájmovými kroužky, k zájmu zvolenou školu obecně. Ve svém 

vyprávění zmínili, že jim na vzdělání a dobrých školních výsledcích jejich potomků 

velmi záleželo. 

 

„No, jak říkám, koníčky jsme mu (uchechtnutí) nabízeli, když teda to šlo, to znamená 

aspoň na tý základce, na tý střední škole už *úplně* všechno zavrhnul, to už bylo na 

něm, v podstatě… a ne nic, nic ho nechytilo, eh, jo, ho chytily ty party a na ty zábavy 

chodit, na ty divoký, bych řekl, tak to ho bavilo nejvíc, ale nějakej hlubší zájem, ne! R4 

„V: Hm, a kdybyste se teď ocitl s manželkou na začátku výchovy vašich dětí a měl 

přitom už dnešní zkušenosti, tak udělal byste něco jinak? 

R: No, tak, tak samozřejmě, že bych se u toho nerozčiloval, nerozčiloval bych se, že jí 

na základce nešlo to učení tolik, jak bych si představoval…“R2 

 

Momentálně hodnotí sestup na žebříčku sociálních pozic z hlediska vzdělání 

jako věc, s níž jsou smíření. Toto smíření pak nabývá různých podob. Jednou z nich je 

situace, kdy respondenti-rodiče svou motivaci omezili na poskytování finančních 

prostředků pro toto možné pozdější vzdělávání, kteréžto rozhodnutí je plně svobodnou 

volbou potomka. 

 

„…eh, takhle, rodiče mají dětem pomoct v tom, ve vzdělání. A u mě mají ty holky jasně 

daný: ‚Dokud budete študovat a je mi jedno v jakých letech, budete mít mojí maximální 

podporu, abyste nikdy nemohli říct, že jste nemohli studovat, protože jste na to 

neměly.‘, jo, takže to mají.“ R3 
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Jiní respondenti-rodiče ke vzdělanostní úrovni svého potomka zaujali postoj určité 

kapitulace či jisté dodatečné spokojenosti s životní cestou svého potomka. 

„V: Mhmm, takže ta škola byla spíš z podnětu vašeho než jeho… (střední škola – pozn.) 

R: No, to určitě, no (úsměv), prostě to… je takovej malej zázrak, že to vůbec jako… 

dodělal.“ R4 

„Takže jo, jasně já možná to podávám teď jakoby jo, že vnitřně, vnitřně si to člověk teď 

chválí, ale myslím si to opravdu, jo, že asi kdyby mi to řekl někdo před deseti lety, tak 

třeba bych už tak jako nebyl nadšenej, ale dneska jako ten vývoj ukázal, že to bylo 

dobře.“R2 

„…tam se to ukázalo jako dobrá volba, no. …myslím, že ta průmyslová škola byla 

správně.“R5 

 

Zde je dle mého názoru potřeba znovu připomenout omezení či vychýlení 

vzorku respondentů, kteří byli ochotní se mnou hovořit na téma sestupné mezigenerační 

sociální mobility. Právě v této oblasti jsou pouhé zmínky o omezení snahy motivovat 

potomka ke studiu či o smíření rodičů s jeho vzdělanostní kariérou velmi vychýlené. 

Jak již bylo zmíněno výše, narazila jsem během procesu získávání respondentů 

nejednou na bariéru tabuizovaného tématu v rodinách, v nichž došlo k sestupu na 

žebříčku sociálních pozic. Absence případů mezi získanými respondenty, kdy sestupná 

intergenerační sociální mobilita vedla či vyústila k významnému narušení či dokonce 

přerušení rodinných vztahů, znemožňuje hlouběji nahlédnout do postojů a vnímání 

tohoto sestupu jak respondenty-rodiči, tak respondenty-potomky, kteří ke smíření 

nedošli a hledají například pomoc v návykových látkách či závislostech jiného druhu. 

Celkově je však v tom, jak rodiče hodnotí ukončení školního vzdělávání 

vlastních potomků, a především ve zmínkách o nutnosti se s tímto ukončením smířit, 

patrné, že je přerušení studií považováno rodiči vysokoškoláky za něco nenormálního 

či nežádoucího, v každém případě pak překvapujícího. 

 

4. 3. 5 Způsob, jímž hodnotí ukon čení vzdělávání sami potomci 

Způsob, jakým hodnotí svůj sociálně stratifikační posun sami respondenti-

potomci, je dalším aspektem sestupné mezigenerační sociální mobility, jenž považuji za 

důležitý. To, jaký mají respondenti k jevu postoj, umožňuje odhalit, do jaké míry na ně 
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působí společenské normy předpokládající rodinnou strategii udržet si stávající sociální 

pozici i v další generaci a ideálně ji navýšit. 

Nelze říct, že by všichni respondenti hodnotili ukončení svého vzdělávání 

nejvýše maturitou stejně. Z projevů jedněch je patrné, že své rozhodnutí hodnotí 

celkově jako dobré, jiní jej považují za životní chybu, což i expresivně vyjadřují. 

 

„… udělala jsem si vlastně… učňák levou zadní, když to tak vezmu. A byla to moje 

největší chyba v životě.“ P5 

 

Na pozadí tohoto odlišného hodnocení lze najít jednak odlišný kontext, v němž 

ke společenskému poklesu statusu z hlediska vzdělání došlo, jednak odlišné rodinné 

strategie přenosu ať už kulturního, ekonomického či sociálního kapitálu. 

Respondenti, kteří hodnotí ukončení svého vzdělávání jako dobré rozhodnutí, 

zmiňují, že i přes to, že vysokoškolský diplom nezískali, mají vysokoškolsky vzdělané 

přátele. Dále svoje ekonomické postavení z hlediska finančního zajištění nehodnotí tak, 

že by se výrazně lišilo od ekonomického postavení jejich rodičů. V neposlední řadě 

zmiňují v souvislosti s kladným hodnocením vlastní situace i alternativní způsoby 

vzdělávání sebe sama.37 

 

„Jako, mhm… nemám jako v tuhle chvíli potřebu měnit svoje zaměstnání, mě to baví, to 

co dělám, a… nemám potřebu měnit přátele, já mám přátele, vesměs většinu přátel 

mám vysokoškoláky stejně, takže jako nemám potřebu prostě jako měnit přátele…“ P2 

„Tak ehh… Myslím si, že… ehhh… naši se neměli a nemají špatně, tak teď jsou 

samozřejmě v důchodu, tak je to samozřejmě asi taky něco jinýho, … A ani já si 

nemyslím, že se mám nějak špatně, nebo že bych si musel stěžovat nebo že bych si měl 

stěžovat, to vůbec.“ P1 

„No, momentálně jsem na tom možná i líp teda, protože já jsem pak začala podnikat, 

takže… A oni vlastně oba dva jsou zaměstnaný ve státní správě, takže tam není asi taky 

až takovej postup možnej, jo… No, jako… je to teda tak nějak nastejně, možná že já 

jsem na tom trošku líp.“ P4 

„… já prostě dneska potkávám kamarády vysokoškoláky, ty který šli po střední na 

vejšku, tam byli třeba šest let, dneska je potkáš a všimneš si, že furt prostě že jakoby ten 

                                                 
37 Viz. pozdější část analýzy věnující se strategiím jednání respondentů. 
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rozhled, mám třeba i daleko větší, v určitých ohledech, než oni, protože oni byli prostě 

pořád ty mamánci, který byli prostě na tý vysoký škole, že o tom praktickým životě 

neměli prostě moc šajna.“ P4 

 

Dalo by se tak říci, že tito jedinci svůj habitus potomků vysokoškolsky 

vzdělaných rodičů využívají, svůj kulturní a sociální kapitál, byť jinými než tradičně 

vzdělávacími cestami, zužitkovávají, na základě čehož své aktivity a sociální postavení 

hodnotí kladně. Subjektivně tak svůj pokles na žebříčku sociálních pozic nevnímají, 

nebo nepovažují za takový, který by omezoval jejich životní šance. 

Ukončení vlastní vzdělávací kariéry je respondenty hodnoceno negativně 

v případě, že jedinec ukončil své vzdělání výučním listem bez maturity, což bylo podle 

jeho slov způsobeno především velmi divokým průběhem puberty. Tu však nelze 

chápat jako danou, neovlivněnou rodinnými konstalacemi. V souvislosti s dobou 

dospívání respondent zmiňuje neshody rodičů, stejně tak jeho rodič – vysokoškolák do 

jisté míry neklidnou rodinnou atmosféru, jež později, byť po odchodu potomka z domu, 

vyústila v rozvod. 

 

„… právě v tý pubertě se rodiče tak nějak jakoby…, rozcházeli názorově a jako nebylo 

to dobrý, proto ta puberta možná probíhala u mě tak, jak probíhala, a vlastně potom, 

eh, se po třiceti letech potom spolu rozvedli. Takže taky nic moc hezkýho to nebylo, 

myslím si, že si to každej potáhneme z těch dětí, že to byla taková ta rána na srdci, co 

tam bude pořád.“ P5 

 

Celkově je tak možné přičíst divoký průběh puberty i neklidným rodinným 

vztahům, jež mohli respondenta-potomka vést ke snaze odpoutat se od vlastní rodiny 

jak fyzicky – dlouhodobými pobyty mimo domov, tak kulturně či sociálně – 

odmítnutím vzorů, rad a doporučení ke vzdělávání ze strany rodičů. Ve spojitosti s výše 

zmíněným brzkým založením vlastní rodiny tak respondent-potomek nedostal možnost 

k tomu, aby po skončení puberty vyznačující se jistou formou nezájmu o budoucí 

uplatnění, tento vzdor či nezájem dohnal pokračováním ve studiu. 

Významný vliv na hodnocení respondentů-potomků jejich vzdělanostní kariéry 

má i jejich způsob vnímání toho, jak na úroveň dokončeného vzdělání pohlíží jejich 
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rodina či jakou volnost cítili ze strany svých rodičů v ohledu volby školy a zaměstnání, 

které bude jednoho dne vykonávat. 

 

„V: A takže vy maturitu teda nemáte? 

P: Nemáme a trpím tím vlastně celej svůj život, je to takovej mindrák můj, taková ta 

třináctá komnata. … já jsem tam taková ta: „A umíš si pustit ten počítač?“ že se mi tak 

jako posmívají v uvozovkách, ale jo, určitě mě to motivuje.“ P5 

 „Oni byli strašně liberální, jakože velmi, jakože oni chtěli, abych se měl dobře, ale 

prostě ať si vybereš cestu jako prostě kameraman, jako popelář, tak si prostě vyber. 

Jako my ti pomůžeme k nějakýmu cíli, ale ten cíl si vyber ty.“ P2 

 

Ať už však svou situaci hodnotí kladně nebo záporně, je v obou případech 

patrné to, že si respondenti uvědomují svůj jistý odklon od „normálu“ nebo společenské 

normy předpokládající pro ně, coby potomky vysokoškoláku, stejnou, tedy 

vysokoškolskou, úroveň vzdělání. To, co a jakým způsobem respondenti-potomci 

konají pro to, aby nebyli odsouzeni sami sebou, svou rodinou, nebo společností obecně 

za ztracence, či jedince, kteří selhali, odhalují strategie jejich jednání. 

 

4. 3. 6 Strategie jednání 

Strategie jednání respondentů je tedy aspekt, který úzce souvisí se způsobem 

hodnocení vlastního sociálního sestupu v rámci stratifikačního systému. 

Mezi důležité strategie, které respondenti-potomci zmiňují patří jejich plán 

vzdělání si dokončit. Ačkoli jsou tito respondenti ve věku, jenž předpokládá již do 

značné míry ustálený sociální status, na otázku, zda je vysoká škola či získání maturity 

stále láká, neodpovídají respondenti jen negativně. Vysokou školu ve spojitosti 

s významem, jenž jí přikládají, považují za jistou možnost k pozdějšímu uplatnění či 

získání pracovní pozice, diplom vyžadující. 

 

„Ale jsou prostě místa, který si žádají, i když si myslím, že je to proti logice, jo…“ P4 

 

Důležitým důvodem, proč si vzdělání doplnit, je ale i potřeba respondentů 

dokončit si vzdělání pro vlastní dobrý pocit. 
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„… jako asi by mi to nic nepřineslo, jenom ten dobrej pocit z toho, že mám takový to 

základní vzdělání, tak.“ P5 

 

Tyto strategie vyplývají jednak ze změn pracovního trhu s vyšším počtem 

servisních pozic, jednak z uvědomění inflace vysokoškolských titulů, kdy je mimo jiné 

bez vlastnictví tohoto institucionalizovaného kulturního kapitálu obtížné získat určité 

pracovní místo. Dále zde hraje významnou roli cíl vzdělávacího systému, jenž 

předpokládá jako jediný správný a bezchybný vývoj vzdělání jedince směrem 

k univerzitnímu titulu profesora. Tímto cílem je pak jistě ovlivněna sociální norma38, 

jež představuje vysokoškolské vzdělání jako nutnost pro pozdější úspěch jedince. 

Respondenti-potomci však nevyužívají strategií jen formálního vzdělávání. Jak 

už jsem zmínila výše v souvislosti s hodnocením vlastní situace, vzdělávají se 

respondenti alternativním způsobem, tedy jiným než výhradně formálním. Respondenti 

tak ne přímo expresivně vyjadřují, avšak zmiňují určité formy vzdělávání sebe sama 

v širokém slova smyslu spočívajícím především ve „škole praktického života“ či 

znalosti cizího jazyka naučeného přímo v terénu39. 

Dalšími strategiemi, o nichž respondenti-potomci a potažmo i jejich rodiče 

hovoří ve smyslu vyrovnání se se sestupnou intergenerační sociální mobilitou 

z hlediska vzdělání, jsou přenos či reprodukce a navýšení jiného než kulturního kapitálu 

či jeho institucionalizované formy – nejvyššího dosaženého vzdělání. Tento přenos 

potom rodiče mohou a nemusejí chápat jako určitou motivaci nebo prostředek pro 

pozdější rozhodnutí vysokoškolský titul získat dodatečně. 

 

„ten mladej, ten byl jasnej… od začátku, prostě tam byla jenom otázka toho, co 

vystuduje a kde se potom uplatní, no, protože já jsem začal… eh, podnikat, takže bylo 

automatický, že půjde se mnou.“ R5 

„… všechny mají ode mě bydlení. Takže oni nemusí řešit jako většina mladejch lidí: 

hm, tak to, hypotéku, hypotéka, to je závazek na půl života, jo, kdy už je silně 

nabouranej takovej ten rozpočet, to se vždycky, první je hypotéka a takže takovýhle 

                                                 
38 Zde hovořím především o sociální normě v sociální skupině vysokoškolsky vzdělaných jedinců nebo 
těch, kteří se v takové skupině se často vyskytují. Pro toto tvrzení jsem vycházela především z rozhovorů 
s respondenty-rodiči, kteří se vyjadřovali o významu, který přičítají školnímu vzdělávání. 
39 Právě tuto jazykovou vybavenost zmiňuje jeden z respondentů-rodičů avšak již mimo nahrávku. Z toho 
důvodu neuvádím přesnou citaci. 
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starosti moje děti nemají. Takže mají přístup ke vzdělání maximální, jo, to záleží jenom 

na nich, jo, kam až si šáhnou, jo, a nemají finanční starosti, nemají starosti 

s bydlením.“ R3 

 

4. 3. 7 Shrnutí analýzy 

Na základě analýzy provedené za pomoci paradigmatického modelu lze 

zkonstatovat, že byl v rozhovorech rozvoj osobnosti spojován především s institucí 

školy. Lze však tvrdit, že respondenti-potomci své kompetence, kterých nabyli coby 

děti vysokoškolsky vzdělaných rodičů, využívají a dále je rozvíjejí. K jejich 

osobnostnímu rozvoji dochází, nicméně v jiném směru a jinými cestami, než využívá a 

tedy i uznává formálně vzdělávací systém. Respondenti-rodiče navíc potřebu vzdělávat 

se i jinými než tradičně vzdělávacími cestami chápou a sami ji pro pozdější potomkův 

úspěch vyzdvihují. 

Vzdělávací systém se svým cílem vychovat univerzitní profesory však vytvořil 

tak silnou sociální normu, spočívající ve stereotypním přesvědčení, že ke vzdělávání 

dochází pouze ve škole, že jsou jiné cesty a formy vzdělávání hodnoceny jako 

nepodstatné či podřadné. Respondenti-rodiče se touto normou při vytváření 

výchovných a sociálně reprodukčních strategií řídí prvotně, na základě čehož jsou 

nepříjemně vykolejeni, pakliže se rozhodne potomek vzdělání ukončit a nepokračovat 

ve studiu na vysoké škole. Toto ukončení pak hodnotí jako problém, jako určitou formu 

stigmatu, jako něco, s čím je potřeba se vyrovnat. Existence této sociální normy jim 

velí, aby ukončení studia hodnotili jako nežádoucí vývoj, ať už si potřebu rozvoje 

osobnosti v jeho celku uvědomují sebevíc. 

Avšak nejen v hodnocení významu školní instituce pro vzdělání a pozdější 

úspěch, ale i v hodnocení sestupu na žebříčku sociálních pozic z hlediska vzdělání si lze 

povšimnout, jak důležitý je kontextuální rámec, v němž k jevu sestupné intergenerační 

sociální mobility dochází. Je tvořen silnou sociální normou, která definuje způsob, 

jakým lidé hodnotí jednání své i druhých a jaké na základě tohoto hodnocení používají 

strategie. 

Jinými slovy, na základě provedené analýzy je možné tvrdit, že zkoumaný jev 

jako takový žádným problémem není. K rozvoji osobností potomků vysokoškolsky 

vzdělaných rodičů totiž dochází i bez získaného diplomu a respondenti-potomci se sami 
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za neúspěšné nepovažují. Stejně tak respondenti-potomci určitý druh kapitálu, byť jím 

není kapitál kulturní institucionalizovaný, mezigeneračně reprodukují. Ve společnosti 

se však předpokládá40, že potomek vysokoškolsky vzdělaného rodiče bude spadat do 

kategorie studenta či absolventa vysoké školy. Pakliže tomu tak není, může být tento 

potomek či jeho celá rodina, na základě dosažené úrovně vzdělání odsunuta na 

společenskou periférii. Je to tedy až kontext společenského očekávání, který způsobuje, 

že je sestupná intergenerační sociální mobilita považována za problém, za určité selhání 

či nežádoucí vývoj, který má potenciál představitele tohoto druhu mobility 

stigmatizovat. 

 

Závěr 

Zkoumaným jevem analýzy byla sestupná intergenerační sociální mobilita. Byla 

měřená na základě jasně zjistitelné formy kulturního kapitálu jedince, tedy 

institucionalizovaného kulturního kapitálu v podobě nejvyššího dosaženého vzdělání. 

Výzkum se zajímal o případy, v nichž potomek vysokoškolsky vzdělaného rodiče 

dosáhl nižšího než vysokoškolského vzdělání. 

Na základě analýzy lze za příčiny tohoto jevu označit mnoho individuálních a 

sociálních aspektů. Hypoteticky je mezi ně možné zařadit způsob, jímž byl potomek 

vysokoškoláka vychován k samostatnosti. Dále je pak velmi důležitým faktorem 

potomkův naturel, čili to, zda jde o jedince spíše lenivého a pasivního, či podnikavého a 

aktivního. Charakter vztahu mezi vysokoškolsky vzdělaným rodičem a jeho potomkem 

nebo charakter rodinné atmosféry obecně lze považovat za další příčiny výše 

jmenovaného jevu. Jejich povaha může mít vliv na míru bouřlivosti puberty potomka 

ústící k možnému vzdoru vůči rodiči – vysokoškolákovi nebo k potomkově snaze trávit 

veškerý volný čas v jiném než domácím prostředí. Dále je mezi příčinami možné zmínit 

i výsledky, jakých dosahoval potomek na základní škole. V případě sestupné 

intergenerační mobility u respondentek - potomků lze mezi příčinami jmenovat vážnou 

známost v době navštěvování střední školy, svatbu a těhotenství brzy po jejím 

ukončení. Založení rodiny je u nich v kontextu genderově diferencované péče o 

potomky možné považovat za velmi důležitou příčinu zkoumaného jevu. V neposlední 

                                                 
40 V rámci těchto předpokladů čerpám z teorie sociální reprodukce P. Bouridue a z výroků respondentů-
rodičů, s nimiž jsem pořídila rozhovory (vysokoškolské vzdělání jako nutnost pro pozdější úspěch). 
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řadě je to i finanční rozpočet takové mladé rodiny související s finanční náročností 

vysokoškolského studia, jež je mezi příčiny potřeba zařadit.  

Kontext, v němž se jev odehrává, umožňuje příčinám, aby byly významnými. 

Proto jsou souvislosti tvořící kontextuální rámec jevu pro analýzu velmi podstatné. 

V případě tohoto rozboru se sestupná intergenerační sociální mobilita odehrává na 

pozadí určitého sociálního předpokladu. Ten spočívá ve společenském očekávání 

rodinné strategie posunout se mezi generacemi na žebříčku společenských pozic vzhůru 

nebo si stávající pozice alespoň udržet. Vedle toho hraje v kontextuálním rámci svou 

roli společenské přesvědčení, že pro dosažení pozdějšího úspěchu v pracovní i sociální 

oblasti života je získání vysokoškolského diplomu nutností.41 Dalším důležitým 

kontextuálním prvkem zkoumaného jevu je proměna pracovního trhu spočívající 

v rostoucím počtu servisních pozic. Ta poskytuje větší prostor pro vzestupnou sociální 

mobilitu jedinců z nižších sociálních vrstev a možnosti pro vyšší společenské vrstvy 

status si alespoň udržet. Nemalou roli pro reprodukci sociální pozice, respektive 

ekonomického a kulturního kapitálu, pak hraje obor vzdělání rodičů. Významným 

kontextem zkoumaného jevu je i možné špatné rodinné klima v období dospívání 

respondenta-potomka související se vztahy mezi ním a rodičem a s povahou průběhu 

potomkovy puberty. Dále, byť byl tento aspekt uveden již mezi příčinami 

intergenerační sociální mobility, je genderově diferenciovaná péče o děti i kontextem 

jevu, tentokrát však na úrovni respondent-rodič. V důsledku této diferenciace může být 

vliv vysokoškolsky vzdělaných otců, s nimiž byly rozhovory pořízeny, na jejich 

potomky výrazně slabší než vliv jejich jakkoli vzdělaných partnerek, matek jejich 

potomků.42 Na stejné úrovni je v kontextuálním smyslu potřeba zopakovat aspekt 

finančního rozpočtu začínající rodiny, omezující možnosti respondentů-rodičů 

poskytovat svým potomkům prostředky předávání kulturního kapitálu. Velmi 

významným kontextuálním aspektem zkoumaného jevu je též prostředí, v němž 

respondent-potomek vyrůstal. To, zda byl socializován v městském či vesnickém 

prostředí, do značné míry ovlivňuje jeho habitus. Své místo mezi kontextuálními 

podmínkami sestupné intergenerační sociální mobility má i role a cíl vzdělávacího 

systému a inflace hodnoty vzdělání. 

                                                 
41 Myšleno je zde společenské očekávání osob z vyšších sociálních vrstev, osob s vysokoškolským 
diplomem, či jedinců, kteří se v prostředí takových osob často pohybují. Netvrdím, že se jedná o stav, 
který by nutně očekávali i lidé pocházející z dělnického prostředí. 
42 Cíleně není použito označení „manželka“. Důvodem je fakt, že ne vždy jimi v současnosti stále ještě 
jsou. 
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Další částí paradigmatického modelu, jenž byl pomůckou k analýze, jsou 

intervenující podmínky. Ty mají významný vliv na strategie jednání jedinců, kteří 

figurují ve zkoumané problematice. Do té zde hypoteticky zasahuje podmínka, kdy má 

respondent-potomek staršího sourozence, který vysokoškolské vzdělání již získal, čímž 

alespoň z části naplnil rodinné strategie, společenské očekávání či ambice ze strany 

respondentů-rodičů. To napovídá, že další důležitou podmínkou zasahující do jevu jsou 

postoje rodičů vůči sestupu jejich potomků na žebříčku sociálních pozic z hlediska 

vzdělání. Dále je to potom význam, který rodiče přikládají školnímu vzdělání, a 

velikost úcty, již chovají k řemeslům. Velmi zásadní do jevu zasahující podmínkou se 

může stát kontakt se sociální skupinou s tzv. špatným vlivem, v důsledku čehož může 

respondent-potomek inklinovat k časté náplni volného času návštěvami večírků či může 

přijít do kontaktu s návykovými látkami. Za významnou intervenující podmínku je 

potřeba považovat i pracovní výdělek respondenta-potomka již na střední škole, který 

může mít silný vliv na respondentovu motivaci pokračovat ve studiu na vysoké škole. 

Strategie jednání respondentů, jichž se jev sestupné sociální mezigenerační 

mobility týkal, spočívají ve způsobu, jakým se s daným jevem vyrovnávají, 

v aktivitách, k nimž je jejich vnímání jevu motivuje. Mezi tyto strategie patří činnosti 

respondentů vedoucí k reprodukci či navyšování určitého druhu rodinného kapitálu 

jinými než formálně vzdělávacími cestami. Lze tedy hovořit o strategiích vzdělávání 

sebe sama za pomoci alternativních prostředků vzdělávání. Vedle toho pak bývá 

strategií plán dodělat si maturitu či vysokou školu dodatečně. Cílem pak není získat 

osvědčení o vzdělání primárně pro pracovní účely. Jde o úmysl dokončit si vzdělání pro 

případ, že by jej bylo zapotřebí v budoucnu, a zejména pro zlepšení pocitu ze sebe sama 

a pro vlastní osobnostní a intelektuální rozvoj. 

Za následek či výsledek jednání respondentů, ať už potomků či rodičů, lze u 

zkoumaného jevu považovat způsob hodnocení situace, tedy to, do jaké míry hodnotí 

mezigenerační sestup na žebříčku sociálních pozic jako úspěch či neúspěch, do jaké 

míry vnímají svou, potažmo potomkovu vzdělávací kariéru, jako dobrou životní cestu 

či osobní či rodinnou prohru. 

V souvislosti s tématem motivu vedoucímu k rozhodnutí nestudovat vysokou 

školu respondenti prezentovali své jednání jako vlastní svobodnou volbu, k níž nebyli 

nikým nuceni. Mimoděk však často zmínili souvislosti či podrobnosti o vlastní situaci, 

na základě kterých vysokou školu studovat dost dobře nemohli. 
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Pakliže respondenti hovořili o škole, spojovali ji především s rovinou 

osobnostního rozvoje, možností a kontaktů, jež studium na vysoké škole přináší. 

Zároveň však uváděli, že pouhé získání vysokoškolského diplomu životní úspěch 

nezaručuje. Dle respondentů je tak zapotřebí i vlastní snahy a aktivity. Vedle významu 

studia vysoké školy neopomíjeli respondenti ani hodnotu řemesla. 

S významem, který respondenti přikládají škole, úzce souvisí způsob, jímž 

rodiče i potomci hodnotí sestup na žebříčku sociálních pozic z hlediska vzdělání, ke 

kterému v jejich rodině došlo. Na základě výroků rodičů o jistém vývoji jejich postoje 

vůči ukončení vzdělávání jejich potomka a o potřebě smířit se s tím, že vysokou školu 

nevystudovali, lze konstatovat, že v jejich hodnocení hraje významnou roli sociální 

norma, která u potomků vysokoškoláků předpokládá získání vysokoškolského diplomu. 

Tato sociální norma je natolik silná, že se jí pro zhodnocení situace potomka řídí rodiče 

prvotně a stěžejně, ačkoli si uvědomují, že vysoká škola sama o sobě životní úspěch 

nezaručí.  

Vliv této normy bylo možné zaznamenat i ve vyprávění samotných potomků. 

Jelikož respondenti často uváděli, že jejich rozhodnutí nepokračovat ve své vzdělávací 

kariéře považují za dobré a že by jejich pracovní náplň, finanční ohodnocení či typ 

přátel vysokoškolský diplom nijak výrazně nezměnil, není onen společenský regulativ 

patrný ani tak ve způsobu hodnocení vlastní situace, jako ve strategiích jednání, které 

využívají k tomu, aby nebyli sami sebou, svou rodinou nebo společností považováni za 

ty, kteří selhali. Často proto uvádějí, že je studium stále láká z důvodu získání dobrého 

pocitu ze sebe sama. Vedle reprodukčních strategií kapitálu jiného druhu než kulturního 

institucionalizovaného, tedy vzdělání, pak respondenti svou osobnost, schopnosti a 

dovednosti získané výchovou v prostředí vysokoškoláků rozvíjejí alternativními 

cestami. Ty jsou však odlišné od způsobu rozvoje formálním systémem vzdělávání a 

jsou proto považovány za méně přínosné. 

Na základě provedené analýzy tak sestupnou intergenerační sociální mobilitu 

z hlediska vzdělání jako takovou nelze označovat za problém. Problémem se stává až 

po zasazení jevu do kontextu sociální normy předpokládající vysokoškolský diplom u 

potomků vysokoškoláků, jež je silně odvozena od autority, jíž se těší formální 

vzdělávací systém. 

Je potřeba si uvědomit, že síla tohoto společenského předpokladu a především 

její dopad na společnost nejsou nijak zanedbatelné. Ona sociální norma je natolik 
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mocná, že v určitých případech dokáže poničit rodinné vztahy, rozklížit rodinné vazby 

a rodinu, základní společenskou jednotku, a její společenskou funkci zcela ochromit. 

 

Existence uváděné sociální normy však nevzbuzuje otázky jen toho druhu, do 

jaké míry a proč se se sestupnou mezigenerační sociální mobilitou potřebují rodiny, 

v nichž k tomuto posunu došlo, vyrovnávat. Odkrytí této normy nutně odhaluje i mé 

vlastní brýle, skrz které pohlížím na zkoumaný jev jako na problém. Nabízí se tedy 

otázka, do jaké míry mám právo tento posun hodnotit jako problematický. 

 

Předložená analýza poskytuje vhled do problematiky sestupné mezigenerační 

sociální mobility v rodinách vysokoškoláků a umožňuje její pochopení uvnitř kontextu, 

v němž se odehrává. Vzhledem ke způsobu výběru a do značné míry omezenému 

získanému vzorku respondentů však zůstávají určité dimenze tohoto problému stále 

neodkryté. Právě to zůstává možným předmětem dalších na tuto práci navazujících 

textů a analýz. 
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Summary 

This Bachelor thesis deals with the topic of individual and social contexts of 

downward social mobility. The main goal of this paper is to find out what individual 

and social contexts affect the phenomenon of downward intergenerational social 

mobility. On the background of the social reproduction theory by the French sociologist 

Pierre Bourdieu, the author of this thesis focuses on families with college educated 

parents who have children without university degree. 

After presenting definitions of terms and theoretical background central for 

understanding the later research, she summarizes previous works on social mobility and 

educational inequality. Using the methods of Grounded theory she uncovers contexts of 

the examined phenomenon. 

The analysis shows the downward intergenerational social mobility as 

influenced by a lot of individual and social aspects. Hypothetically, the most important 

findings are hidden in the way college educated parents and their children perceive and 

understand the downward social mobility that happened in their families; in their 

behavioural strategies they use to avoid being considered losers; and especially in the 

way they value school authority in the sense of an educational institution. 

The institution of school enjoys substantial authority in the society. This 

authority is considered to be one of the main sources of the social norm, the social 

expectation that a child of college educated parents will get a university degree. If he or 

she does not, the whole family may be stigmatized and looked upon as failed. 

Nevertheless, according to the analysis the children of college educated parents seem to 

make use of the abilities they got by socialization and upbringing among the college 

educated. They do so in alternative ways of education which differ from the formal one. 

They improve their abilities and sustain or even increase the family capital in ways 

distinct from the socially expected ones. 

Thus, downward intergenerational social mobility does not seem to be a 

problem without the social context in which it occurs. It is the social norm that affects 

and determines individuals’ perception of themselves, their families and the society in 

general. 

As the experience with finding suitable respondents for this research shows, the 

topic of their child not getting a degree can be very delicate for many parents and their 
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families. The intergenerational social mobility can be either the cause or a consequence 

of family problems and scars on the relationship between the parents and the 

descendant. Therefore the sample of respondents who were willing to give an interview 

for the research has been considerably limited. Yet, even this limited sample shows the 

great strength of social norm that forces the family members to sever all contact with 

each other and creates the necessity to get over the child’s educational career. 

But the question is not only to what extent and why families have to get over the 

downward intergenerational social mobility, the recognition of the social norm reveals 

the author’s own glasses through which show the phenomenon as a problem in the first 

place. Thus, her right to call the downward social mobility a problem is in question. 

This research does not have an ambition to create a complex understanding of 

the phenomenon of the downward intergenerational social mobility; it rather strives to 

provide valuable insights which could be used as groundwork for later, more detailed 

research. 
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Přílohy 

Příloha 1: Osnova rozhovor ů s respondenty – potomky 

 

Rok narození, místo, kde respondent vyr ůstal 

V jakém roce jste se narodil(a)? 

Kde jste vyrůstal? (na venkově/ve městě =>v jaké městské části – sídliště/rodinné 

domy/činžovní domy? 

 

ZŠ a volno časové aktivity, podpora rodi čů v nich 

Na jakou základní školu jste chodil(a)? Byla v místě vašeho bydliště? 

• pokud ne: Proč byla vybrána? 

 

Chodil(a) jste na nějaké zájmové kroužky? 

a) ano:  Vybrali vám kroužky rodiče nebo jste si je našl(a) sám/sama? 

Podporovali Vás ve vašich zájmech o kroužek, v zájmu o jejich náplň?  

b) ne:   Jak jste v době navštěvování školy trávil(a) volný čas? 

  S kým nejčastěji? 

Jak se na to tvářili vaši rodiče? Podporovali vás v takových aktivitách, 

zajímali se, jak a s kým trávíte volný čas? 

Jak šlo učení vašim kamarádům? Kam šli oni po ZŠ? 

 

Výběr školy, známky, spolužáci 

Na jakou střední školu jste chodil(a)? Získala jste na této škole maturitu? 

Na základě čeho jste se rozhodla právě pro odbornou školu (a ne pro jinou – například 

gymnázium)? 

 

Podporovali vás v jejím výběru vaši rodiče? 

Byl(a) jste na této škole spokojen(a)? Jaké jste míval(a) známky? / => Šlo vám 

učení/bavilo vás? 

Zajímali se rodiče o vaše školní (ne)úspěchy? 

Jak šlo učení vašim spolužákům, se kterými jste trávil(a) nejvíce času? 
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má-li maturitu 

Uvažovali jste (vy a/nebo Vaši rodiče), o tom, co po maturitě? 

Hrály v tomto uvažovaní nějakou roli finance (náklady na studia, budoucí 

výdělek apod.)? 

 

Volný čas na SŠ 

Jak se změnila náplň vašeho volného času od dob navštěvování ZŠ? 

• pokračování v kroužcích? 

• podpora v kroužcích od rodičů? 

S kým jste volný čas trávil(a) nejčastěji? 

Jak se na to tvářili vaši rodiče? Podporovali vás v takových aktivitách, zajímali se, jak a 

s kým trávíte volný čas? 

 

Informace o rodi čích 

Jak jsou staří vaši rodiče? 

Jaké je jejich (nejvyšší dosažené) vzdělání? 

Jaké je jejich zaměstnání? 

Jak jsou na tom vaši rodiče po hmotné stránce v porovnání s vámi? (lépe, stejně, hůře) 

 

Vysoká škola 

Vy ale vysokou školu vystudovanou nemáte, nikdy vás vysokoškolské studium 

nelákalo? 

a) studoval(a), nedostudoval(a) 

  Proč myslíte, že jste studium nedokončil(a)? 

  Jak na přerušení/nedokončení studia pohlíželi vaši rodiče? 

b) nestudoval(a) VŠ vůbec 

  Jak na to pohlíželi vaši rodiče? 

 

Chtěl(a) byste si někdy vysokoškolský diplom dodělat? 

  proč ano/ ne? 

 Přineslo by vám to něco jiného/nového/lepšího/horšího? 

Čím by se lišil váš život od toho současného, kdybyste měl(a) vystudovanou vysokou 

školu? 
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 z hlediska zaměstnání 

 z hlediska výše příjmu 

 z hlediska vztahů – s rodiči; s přáteli (možná změna typu přátel) 

 

Volný čas s rodi či, návšt ěvy p říbuzenstva 

Trávil(a) jste s rodiči v dětství víkendy? 

Jezdili jste společně na výlety? 

Brali vás rodiče do muzeí/galerií/divadel/kin? 

 

Navštěvovali jste pravidelně své širší příbuzenstvo (tety, strýce, bratrance, 

sestřenice…)? 

 pokud ano: Jste se svým širším příbuzenstvem pravidelně v kontaktu i nadále? 

 pokud ne: Jste v kontaktu se svým širším příbuzenstvem v současnosti? 

 + otázka: Jaké nejvyšší dosažené vzdělání převažuje u nich? 

 

Cíl 

Směřovali Vás rodiče k nějakému cíli ať už co se týče vzdělání, profese nebo osobního 

života, který vnímali jako ideální pro svého potomka, tedy pro vás? 

 

Jaké je vaše zaměstnání? 
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Příloha 2: Osnova rozhovor ů s respondenty – rodi či 

 

Informace o respondentech - rodi čích 

V jakém roce jste se narodil(a)? 

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

V jakém oboru pracujete? Pracoval(a) jste v tomto oboru vždycky? 

Jaké mají/měli vzdělání vaši rodiče? 

Očekávalo se od vás, že vystudujete vysokou školu? 

Cítil(a) jste pro své studium ze strany rodičů dostatečnou podporu? 

 

Potomci, jejich výchova, prost ředí 

Kolik máte dětí? 

Vychovával(a) jste je společně se svým/svou manželem/manželkou? 

Kde vaše dítě/děti vyrůstalo/y? (ve městě – v jaké městské části/na venkově) 

Jaké má/mají vaše dítě/děti vzdělání? 

 

 

následující otázky sm ěřované na potomka, který nedosáhl vysokoškolského vz dělání 

Zasahovali jste do výběru střední školy, kterou se váš/vaše syn/dcera rozhodl(a) 

studovat? 

Byl(a) jste spokojen(a) s konečnou volbou školy? / Co si myslíte o tom, že váš potomek 

nemá vysokou školu? 

• V čem by byl podle váš jeho/její život jiný, kdyby vysokoškolský diplom měl? 

Jak je na tom váš potomek po hmotné stránce ve srovnání s vámi? 

 

Volno časové aktivity potomka 

Jakým způsobem trávil váš potomek (syn/dcera) volný čas na ZŠ a SŠ? Lišily se tyto 

aktivity nějak? Jak? 

Zasahovali jste coby rodič nějak do těchto aktivit? 

Mluvili jste svému potomkovi do výběru kamarádů? 

• pokud ano, jak na to váš potomek reagoval? 
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Aktivity s potomky 

Trávili jste se svým potomkem víkendy, když chodil(a) na ZŠ? …, když chodil(a) na 

SŠ? 

Jezdili jste společně na výlety? Chodili do divadel, galerií? 

Snažil(a) jste svého potomka například motivovat k četbě určitého druhu literatury, 

k zájmu o určitého koníčka? (spojeno s otázkou na zasahování rodičů do výběru 

volnočasových aktivit potomka) 

 

Navštěvovali jste s potomkem/ky pravidelně své širší příbuzenstvo? 

• pokud ano: Jaké nejvyšší dosažené vzdělání převládá u nich? 

 

Cíl 

Měli jste s manželem/manželkou nějakou představu o budoucím zaměstnání vašeho 

potomka? 

Snažili jste se ho v tomto směru ovlivnit? 

 

Změny 

Kdybyste se dnes ocitli na začátku výchovy svého potomka a měli zároveň dnešní 

zkušenosti s výchovou dítěte/dětí, udělali byste něco jinak? 
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Příloha 3: P řepis rozhovoru s respondentem R4 

 

V: Já se vás zeptám, v jakém roce jste se narodil? 

R: … čtyřicátým osmým, je to rok revoluční, no. 

V: Mmm, no, to jo! 

R: …no, ale nestihl jsem to, až v dubnu, takže po, takže se mě jako dotkly všechny ty 

věci, pak asi… ale oni to byly změny sociální, takže se mě asi netkly špatně. 

V: Hmm. 

R: …ale tak… to už jako nevím, to musí vědět jiný. 

V: Jo. A vaše nejvyšší dosažené vzdělání je vysokoškolské… 

R: Vysokoškolské. 

V: …a v oboru? 

R: Jaderně energetický zařízení, byla to Fakulta strojní v Plzni. 

V: Hm, a pracujete v rámci toho vystudovaného oboru? 

R: Mhmm, jo. Napřed, napřed mě to jako mrzelo, protože zrovna byla taková, vždycky 

ten jadernej průmysl má takovou krizi, čas od času, no a, to zrovna přestala výstavba, 

když jsem dostudoval, tak jsem šel napřed do [název ústavu], co dělám teď, tak tam 

jsem začal, jenže tam to nebylo k tomu a hlavně jako kvůli bytu. My jsme se jako 

chtěli vzít se ženou, a tak jsem šel na [název podniku] dělat vlastně směnovýho 

inženýra do tepelný elektrárny, nebo teplárna, ono teplárna vyrábí proud i teplo, mm, 

technologický jako... 

V: A jaké vzdělání měli vaši rodiče? 

R: Ty měli vzdělání základní… a táta protože dělal na šachtě a pořád to chtěli, aby 

dělat vyšší funkci, tomu se říká štajgr, to je takovej důlní mistr, nebo důlní technik, tak 

šel do Kladna a dodělal si střední školu. 

V: Střední školu, mhm. A očekávali od vás rodiče, že vystudujete vysokou školu? 

R: No, docela… 

V: Jo? 

R: …tomu věřili a… byla to asi taky i jejich jako i taková ambice nebo cíl… Tenkrát 

se to říkalo: „Budeš pánem, nebudeš mít takový starosti…“. Ty představy má vždycky 

ta generace trošku posunutý. 

V: Takže jste cítil dostatečnou podporu pro to studium z jejich strany… 

R: Jo, to určitě, mmm. 
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V: A kolik máte dětí? 

R: Dvě. 

V: Dvě děti. A ty jste vychovával společně s manželkou celou dobu? 

R: Mhmm… A do kdy se vychovávají děti? (úsměv) 

V: Nó, tak ty se vychovávají dlouhodobě… (úsměv) 

R: (smích) 

V: Já to myslím tak, že třeba v některých rodinách se manželé rozvedou, když těm 

dětem jsou tři roky, jo… 

R: Ne, to rozhodně, ne, já právě, jako ten, to, ten první, ten starší, ten ehh, celkem, ten 

zase chtěl, ehh… to je zajímavý, to moje ambice byla spíš stavební inženýr, on měl 

trošku i kreslící talent, no, uměleckej po ženě, takže to vypadalo, že se na to hodí, na tu 

architekturu, tak pak šel na stavárnu, no, a nešel na architekturu tedy. 

V: Mhm, takže ten má vysokoškolský diplom. 

R: Takže ten vystudoval, ale ten mladší, ten, toho v podstatě, to jsme *nenašli*44 

v podstatě něco, co by ho zajímalo. 

V: Mhm. 

R: Ten byl, chvilku vždycky něco dělal… spíš z donucení a… my jsme mu vždycky 

nabízeli ty možnosti, příležitosti a nezdá se, že by ho něco zaujalo. 

V: Aha, a ten je mladší o kolik? 

R: Ten je o čtyři roky mladší. 

V: A vyrůstali někde ve městě, nebo na venkově nebo…? 

R: Ve městě. Ve městě na sídlišti [jméno sídliště v krajském městě]. 

V: Aha, takže, jo jasně. A když se teď budeme zabývat tím mladším synem… 

R: Mhmm… 

V: …ehh, tak ten má jakou, má i střední školu? 

R: Mm, je vyučenej ehh, elektro, elektroautomechanik. 

V: Aha. 

R: Autoelektrikář. 

V: A zasahovali jste nějak do výběru tý školy, toho učiliště? 

R: No… my jsme zasahovali asi tím způsobem, že jsme, když ho vždycky vyhodili 

z nějaký školy, tak jsme vždycky (smích) hledali nějakou příbuznou, nebo nějakou 

možnost. Takže on začínal na elektrotechnický průmyslovce, pak šel do učení na 

                                                 
44 Důrazně řečeno. 
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slaboproud do, do… u [jméno města v blízkosti krajského města], to bylo učiliště 

s maturitou, no, (smích) a tam odsud jako autoelektrikář a řekl bych, že tak tak to 

dostudoval… Mm, protože neměl docházku třeba, neomluvenou… takže nezájem. 

V: Mhmm, takže ta škola byla spíš z podnětu vašeho než jeho… 

R: No, to určitě, no (úsměv), prostě to… je takovej malej zázrak, že to vůbec jako… 

dodělal. 

V: Mhmm, no, a… mrzelo vás, že nešel na vejšku, že se nevzdělával dál? 

R: No, já, já jsem jako mě to nemrzelo, ale ženu to bylo pořád něco: „Jdi na…, dodělej 

si aspoň středoškolský…“ a pořád jako… a on zase se pokoušel a já jsem říkal, vždyť 

to nemá cenu, jo, já jsem se s tím dokázal smířit, já vím, že každej na to není, i když je 

třeba inteligentní, tak to musí vysedět i, nějakou školu, musí mít trpělivost, no, a prostě 

já jsem to odhadl, že na to není… A možná, že jsem to dával i najevo a to zase bylo 

úplně špatně, že ho to jako nemotivovalo a… 

V: Mhmm. A vaše manželka má jaké, ehh, nebo vaše manželka měla jaké vzdělání? 

R: Středoškolské, to dodělávala. Byla vyučená a pak při prvním dítěti jsme to dali 

dohromady – ekonomku. 

V: Mhmm, a kdybyste měl srovnat vaši hmotnou stránku a hmotnou stránku toho 

mladšího syna, tak je na tom syn líp, hůř, nebo stejně? 

R: Ehhh, rozhodně tam tom byl… No, tak líp, líp na tom nemůže být protože tak 

dlouho nevydělává… takže… ale protože dělá v Praze, dělá v Praze tak na tom byla asi 

docela dobře s příjmem, s příjmem na tom byl asi, ne asi, ale byl na tom líp, ale musel 

vypustit, třeba na hypotéku měli byt, za tři milióny asi, pražskej, drahej byt a museli to 

pustit, museli do podnájmu a… No, a teď dokonce zaměstnání ztratil, dělal developera, 

teďka ta bytová výstavba v Praze šla dolů, takže (smích) asi já nevím, jestli je to kvůli 

tomu (uchechtnutí), ale myslím si, že nějak intenzivně nehledá. A já mám podezření, 

že teď jak se jim narodila ta holčička, tak ona byla asi dlouho očekávaná, tak on si to 

užívá, no, je doma (smích) a starají se o holčičku, no. 

V: A když byl váš syn, ten mladší teda, pokud se budeme bavit o něm, když byl na 

základní a střední škole, jak trávil volný čas? Měl třeba nějaký koníčky? Nebo nějaký 

kroužky? 

R: No, jak říkám, koníčky jsme mu (uchechtnutí) nabízeli, když teda to šlo, to 

znamená aspoň na tý základce, na tý střední škole už *úplně* všechno zavrhnul, to už 

bylo na něm, v podstatě… a ne nic, nic ho nechytilo, eh, jo, ho chytily ty party a na ty 
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zábavy chodit, na ty divoký, bych řekl, tak to ho bavilo nejvíc, ale nějakej hlubší 

zájem, ne! 

V: Takže s vrstevníkama trávil většinu času… 

R: Mhmm. 

V: A snažil, vy jste se asi snažili ho motivovat do nějakých aktivit, jak už jste říkal, 

nějakých koníčků… 

R: No, určitě, no ale.... 

V: …ale nesetkalo se to s úspěchem. 

R: Aspoň ten sport a… jezdit s náma na lyže, tak občas s náma jel, třeba, třeba na ty 

běžky, nebo jsme mu koupili lyže, sjezdovky. No, tak… joo, ale takový něco jako 

vedlejšího, tak to… 

V: Hmm, a mluvili jste mu do výběru kamarádů? 

R: Mmm, mmm, ne, nemluvili. 

V: Nemluvili, vůbec. 

R: Jo, tak, manželka, ta jo, tak to sledovala dost. 

V: Hmm, a jak na to syn reagoval? 

R: No (úsměv), jako co je komu do toho. 

V: A trávil jste se synem víkendy pravidelně nějak? 

R: Eh, řekl bych, že do toho… do těch sedmnácti bych řekl, pak už v osmnácti 

výjimečně nebo zřídka, jo. Po tom vyučení, to už vůbec ne. I když vlastně když jsem 

ho vzal teďko na výlet, tak jako jede, jako jednou za půl roku, když třeba se ženou 

někam na výlet a tak. 

V: A jezdili jste někam za kulturou? Třeba do divadel, muzeí, galerií? 

R: No, já jsem je tahal do muzeí, a eh… divadlo… do kina ještě jde, ale do do divadla 

to myslím, že s náma ani nikdy nebyl. 

V: Hmm, a bavili jste se někdy třeba o literatuře společně, snažili jste se mu předkládat 

nějaký knížky? 

R: No, tak eh… Zajímavé je, že… tak já rád čtu sci-fi a on taky rád četl, takže tak 

nějak některý knížky jsme přečetli, nebo on přečetl, já přečetl, půjčili jsme si to, … 

V: …pak jste to probírali. 

R: … pak jsme to trochu probírali a to je zajímavý, on… eh, to prostě, mám takovej 

dojem, že ty vnější efekty pro něj vždycky hrály velkou roli, ale ne, on se dokáže o 
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tom bavit docela dobře. Takový věci jako politická situace a světový problémy… To 

mu jde! 

V: Hmm, má přehled (úsměv). A navštěvovali jste nějak pravidelně širší příbuzenstvo? 

Myslím třeba vaše bratrance, strýce, tety… 

R: Hmm, hmm, no, tady je to trošku jiný, my máme, jako z ženy strany tady máme, to 

příbuzenstvo bylo jakože širší a to jsme se i snažili, navštěvovali jsme babičku a moje 

rodiče, její rodiče, obě dvě babičky a dědy… a tety, ty taky nějaký, ale z mý strany je 

tady jen bratr a nějakej bratranec, protože naše příbuzenstvo zůstalo v Maďarsku. 

V: Jo, vy pocházíte z Maďarska! 

R: No, rodiče přijeli z Maďarska. Takže, my jsme do toho Maďarska taky jeli, dvakrát 

třikrát, no. 

V: A jaký byste, byl byste schopen odhadnout, jaké nejvyšší vzdělání převažuje u toho 

příbuzenstva, které jste navštěvovali? 

R: No, řekl bych, že tak středoškolský a… řekl bych, že… základní. I do toho 

středoškolského i tak někdo pronikl, ale to ani nevím, jestli… bratr, ten je 

středoškolák, myslím, že to středoškolský, že tam žádnej vysokoškolák nebyl. 

V: A měli jste s manželkou nějakej cíl pro syny, kterej jste pro ně spatřovali jako ten 

ideální a snažili jste se je k tomu směřovat nějak? 

R: Ehh, mm. 

V: … nebo jste jim spíš nechávali volnou ruku a… 

R: Eh, žena jako chtěla, aby oba dva byli vysokoškoláci. A tím to asi i skončilo. 

(přemýšlí) 

Jestli jako dál… A já jsem říkal [jméno staršího syna], že jsem četl nějakou americkou 

studii a tam bylo, že většina vysokoškoláků, která si řekne, že chce dosáhnout toho a 

toho tak nějak uprostřed studia, tak prej že jako tím svým studiem, že toho dosáhli. 

Tak jsem řekl, tak si řekni, co opravdu chceš dělat po těch studiích a jdi po tom. 

V: Hmm, a to, to mluvíte o starším? 

R: O starším. No, a u [jméno mladšího syna], u toho mladšího, to jsem říkal, 

(uchechtnutí) aspoň se něčeho chytni a zkus v tom dobrej, nebo aspoň tak, aby z toho 

bylo živobytí, no. 

V: Hmm, hmm. A teď kdybyste se octli, ještě s manželkou na začátku výchovy svých 

synů, ale přitom měli už dnešní zkušenosti, tak udělali byste něco jinak? 
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R: No, já… Já nejsem o tom přesvědčeném, že bych asi udělal něco jinýho. Em, 

protože… Em, možná, že bych zkusil bejt přísnější na toho druhého, protože v naší 

rodině zase na mně teda přísnost nebyla, protože jsou děti různý, že jo, můj bratr byl 

takovej, starší, takovej odvázanější, na toho třeba byla přísnost, ale zase si nemyslím, 

že to bylo hrozný, takže já jsem ehh… já si myslím, že ty děti se nějak, tak to přebírají 

od těch rodičů a jak to tam vypadalo, tak to chtějí asi aplikovat dál a já jsem třeba 

přísnej nebyl, si myslím, že jsem byl hodně… hodně tolerantní, no, někdy až to bylo… 

V: Stejnou měrou na oba syny? 

R: No, snažil jsem se. No, ne, na, ono to taky nejde. 

V: No, jasně. 

R: No, a myslím si, že žena, ta spíš jako uměla bejt přísná… a když mi říkala, jak ji 

vychovával otec, tak jako si říkám, asi jo teda, protože ona byla jako přísně vychovaná, 

no, přísně, spíš bych řekl tak zbrkle, no… 

V: A její rodiče měli jakou školu? Měli vysokou školu? 

R: Ne, měli základní, základní vzdělání, myslím, měli dokonce… otec, ten byl… ne, 

ten měl základní vzdělání určitě. 

V: Tak jo, to je všechno. 

R: To je všechno? 

V: A to je všechno. 


