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Abstrakt

Bakalářská práce s názvem “Vzdělanostní reprodukce: Má sociální postavení 

rodičů vliv na vzdělávání jejich dětí?” se zabývá vlivem sociálního statusu rodičů 

na vzdělávání jejich dětí. Práce je rozdělena do čtyř částí, které popisují 

vzdělanostní reprodukci ze tří hledisek – vzdělávání, školní systém a rodina. 

Na začátku každé kapitoly jsou vysvětleny pro tuto práci významné pojmy. V první 

části nazvané “Vzdělávání” je vymezen vývoj významu tohoto klíčového pojmu

a nastíněn problém vzdělanostních nerovností. V druhé části jsou tyto nerovnosti 

popsány z hlediska školského systému v České republice. Třetí část “Rodina” 

pojednává o sociálních rozdílech mezi rodinami a popisuje, jak tyto nerovnosti 

ovlivňují chování rodin, jakožto příslušníků rozdílných sociálních vrstev. 

V poslední části s názvem “Vzdělanostní reprodukce k české společnosti” jsou 

uvedeny dva příklady výzkumů, které byly provedeny v České republice. 



Abstract

The bachelor thesis called “Educational reproduction: Does the social position 

of parents influence their children’s education?” aims at the influence of social 

status of parents on their children’s education. It is divided into four main chapters 

which describe the educational reproduction from three perspectives – education, 

school system and family. At the beginning of each chapter, the key terms are 

explained. The first part called “Education” explains the meaning and development 

of this conception as well as the problem of educational inequalities. In the second 

part, the school system in the Czech Republic and the inequalities are discussed. 

The third part “Family” deals with social differences between families and 

describes how these differences influence behavior. The last part “Educational 

reproduction in the Czech society” presents two examples of researches made 

in the Czech Republic.
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Úvod

Na počátku 21. století patří vzdělanost k nejvýznamnějším hodnotám 

evropské civilizace. Vzdělání zde představuje základní lidské právo a univerzální 

lidskou hodnotu. Ze sociologického hlediska pomáhá jedinci začleňovat 

se do společnosti, přináší možnost osobního rozvoje, kulturní kapitál a schopnost 

využívat jej. Vzdělávání není otázkou pouze jedince, týká se společnosti jako 

celku. Dostupnost vyššího vzdělání pro všechny je otázkou sociální, 

ekonomickou, pedagogickou, ale také otázkou politického diskurzu, a to nejen 

v zemích, kde je přístup k vyššímu vzdělání výsadou elit, ale i v zemích 

nejvyspělejších. Obecně je možné říct, že tendence zrovnoprávnění přístupu 

ke vzdělání se dostává do popředí ve stále více zemích světa. Snaha 

zrovnoprávnění a umožnění přístupu ke vzdělávání stále většímu množství 

zájemců dostává podobu zákonů a ustanovení, otevírá se brána rovnoprávnosti 

na vzdělání.

Možnosti přístupu ke vzdělávání se v jednotlivých státech a společnostech 

v závislosti na jejich stupni rozvoje liší, pohled na vzdělání, jakožto na výsledek 

procesu vzdělávání, zůstává obdobný – získané vzdělání je ukazatelem kvality, 

úrovně vzdělávací kultury a kultury vůbec, vyšší vzdělání je spojeno se získáním 

vyšší prestiže. Přesto se však význam vzdělání a také způsob vzdělávání 

s postupem času vyvíjí. Od doby, kdy bylo v Evropě dosažené vzdělání otázkou 

úzce vybraných elit, je v 21. století systém evropského školství natolik rozsáhlý 

a otevřený, že je studium1 přístupno téměř „každému“.

Otázkou však zůstává, do jaké míry je cesta ke vzdělání dostupná opravdu 

každému, kdo o ni má zájem, a zda je vůbec možné rovné příležitosti 

ve vzdělávání zajistit. Co je příčinou toho, že i přes snahu zpřístupnit vzdělání 

všem, se nám odhaluje široká škála faktorů nerovností v šancích na získání 

tohoto klíče k vyšší úrovni i kvality života? Může být vzdělávání nějak ovlivněno 

rodinou žáka, v níž probíhá základní výchova a primární socializace, a případně 

její sociální pozicí?

                                               
1 Jedná se především o studium na vysokých a vyšších odborných školách, které je od poslední 
čtvrtiny 20. století přístupno stále většímu množství zájemců.
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V této práci se budu zabývat otázkou, zda má sociální postavení rodičů vliv 

na vzdělávání jejich dětí. K jejímu zodpovězení se budu postupně zabývat 

klíčovými tématy, jako je vzdělávání, školský systém, rodina a s tím také 

reprodukce společnosti a vzdělanostních nerovností. Na začátku příslušné 

kapitoly vždy vymezím a vysvětlím pojmy, se kterými budu pracovat a v každé 

z těchto částí představím teoretickou koncepci náhledu na tuto problematiku 

z pohledu rozvinutých evropských zemí. V poslední části poté uvedu příklady 

provedených výzkumů na úrovni České republiky. Ve vlastním závěru práce

shrnu tato témata a na základě toho odpovím na otázku, kterou jsem si zvolila 

jako klíčovou pro svou bakalářskou práci.
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1. Systém vzdělávání

1.1 Vzdělávání – vymezení pojmů

Vzdělávání probíhá ve všech etapách životního cyklu člověka. Zatímco 

v rozvojových zemích stále není zajištěn přístup všech dětí ani k základnímu 

vzdělávání, v rozvinutých západních zemích se vzdělávání dotýká téměř každého 

jedince. Cesta vzdělávání začíná výběrem základní školy, který bývá většinou 

úlohou rodičů dítěte, pokračuje rozhodnutím o případné tranzici (přechodu)

na střední školu, až po otázku, zda dále studovat na vysoké škole či nikoli. Díky 

možnostem, které se nám během posledních desítek let nabízí, není vzdělávání 

pouze otázkou školní docházky, ale také možností rozvíjení znalostí téměř 

v každém věku.

Klíčovým výrazem, který bude v průběhu celé práce dominovat, je

vzdělávání. Ze sociologicko-pedagogického pohledu je tento pojem možné 

popsat jako záměrný proces, při kterém si jedinec osvojuje soustavu vědomostí, 

schopností a dovedností a který tvoří významnou součást socializace. Je řízený, 

vedený a podporovaný společností prostřednictvím osob, na něž je delegována 

role vzdělatelů, zpravidla realizovaný ve specializovaných institucích a je také 

determinován prostřednictvím dalších faktorů, které tento proces v různých 

směrech ovlivňují. (Walterová, 2004a, s. 22) Vzdělávání je rozlišováno podle 

obsahu (např. humanitní a technické), stupně (základní, střední, vysokoškolské) 

a dalších kritérií, např. míry obecnosti, formálnosti apod. (Velký sociologický 

slovník, 1996, s. 1417)

V pojetí české pedagogiky zahrnuje pojem vzdělávání tradičně i složku 

výchova. Jen stěží by bylo možné od sebe tyto dva pojmy oddělit, přesto mezi 

nimi existují jisté rozdíly - jak uvádí Josef Alan, „výchovu chápeme především 

jako formativní proces (od lat. formo – utvářet, formovat, dávat podobu), v němž 

společnost záměrným působením utváří osobnostní vlastnosti jedince, tzn. jeho 

morální, charakterové aj. rysy, a v němž z druhé strany si sám jedinec osvojuje 

základní principy a způsoby chování ve společenském styku. Oproti tomu 

v procesu vzdělávání převažuje informativní aspekt“. (Alan, 1974, s. 29)

Vzděláváme se tedy cíleně za účelem získání nějakých informací – více či méně 

konkrétních.
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Obecně je možné říct, že vzdělávání je podníceno snahou o zisk určitého 

vzdělání. Vzdělávání tedy představuje určitý výsledek tohoto procesu. 

Vzdělávání a následně získané vzdělání bývají většinou spojovány s rozvojem 

osobnosti, zvýšením úrovně a charakteru poznání, získáním kvalifikace k výkonu 

určité profese, ale také se získáním vyšší prestiže. (Velký sociologický slovník, 

1996, s. 1417)

1.2 Význam vzdělání dříve a nyní 2

Na počátku 21. století je vzdělávání přiznávána velká hodnota. Stoupá 

význam vzdělanosti chápané nejen jako úroveň dosaženého vzdělání populace, 

ale také jako faktor kvality společnosti a zdroj její prosperity. (Walterová, 2004a, 

s. 11) Tento význam však vzdělání a škole nebyl připisován vždy. V době, kdy 

bylo získání vzdělání velmi cenným statusem, mělo také vzdělání samo o sobě 

poněkud jiný význam, než má v dnešní době. V průběhu uplynulého století prošla 

nejen celá moderní společnost, ale také charakter toho, co je považováno 

za vzdělanost, hlubokými proměnami. (Keller; Tvrdý, 2010, s. 15)

Příznačnou symboliku používají pro jednotlivá období vývoje významu 

školy a vzdělání Jan Keller a Lubor Tvrdý v knize Vzdělanostní společnost?. 

Období vývoje dělí do tří etap, ve kterých se význam školy v průběhu let vyvíjí -

od přirovnání školy ke chrámu, přes symbol výtahu až k pojišťovně.

1.2.1 Chrám

Nejdříve působila škola jako jakýsi „chrám“ vědění, jako monumentální 

instituce dostupná pouze úzké elitě vyvolených. Život evropských univerzit 

formujících se od 13. století byl v té době úzce spjat s organizací církve 

a s institucí papežství. Výuka byla jednou z funkcí církve a všichni příslušníci 

univerzity podléhali církevní jurisdikci. Univerzitní statuta se zabývala také

zbožným jednáním, jímž se měla univerzita a její členové řídit, a požadovala, aby 

učitelé i studenti dodržovali stanovené církevní úkony, účastnili se některých 

procesí a plnili určité náboženské povinnosti. Byla snaha o co nejhlubší 

                                               
2 Toto pojetí a dělení významu vzdělávání a školy vychází z knihy Vzdělanostní společnost? Chrám, 
výtah, pojišťovna autorů Jana Kellera a Lubora Tvrdého, z této knihy jsem také čerpala informace 
pro tuto kapitolu. Případné doplnění informacemi z jiných zdrojů je uvedeno pomocí citačních údajů.
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prohloubení sakrálního světa se světem profánních povolání. Součástí tohoto 

původního pojetí vzdělávání bylo, že církev opakovaně vyhlašovala zásadu 

bezplatnosti vzdělávání, jelikož vědění považovala za dar od Boha.

Tato fáze, během které byla škola místem výjimečným a vzdělání bylo 

určeno pouze pro několik málo vyvolených, naplňuje ještě téměř celou první 

polovinu dvacátého století a končí až druhou světovou válkou. Škola byla 

místem, kde docházelo ke zprostředkování základních hodnot, na nichž spočívala 

veškerá konstrukce řádu světa i pořádku ve společnosti. I když s postupem doby 

hovoří škola více o rozumu než jako dříve církev o bohu, podržuje si i tento 

rozum něco z božských kvalit. Představuje univerzální, stále nezpochybnitelnou 

hodnotu, v rámci níž se měřily okolnosti daného světa. Úlohou mistrů učitelů 

bylo zprostředkování vědění, pomocí něhož byla společnost „řízena“. Vzdělání 

mělo v této době výrazně politický rozměr, vytvářelo součást image politické 

elity a působilo ve službách národního státu. Bylo považováno za privilegium, 

které bylo vyhrazeno jen pro malé skupinky vyvolených. Pouze elementární 

vzdělání jako znalost čtení a psaní bylo zpřístupněno širokým vrstvám 

společnosti, jelikož představovalo jejich snadnější ovladatelnost. Samotná 

dostupnost vzdělání byla navíc silně selektivní podle pohlaví, ženy neměly

dlouho do 19. století v evropských zemích umožněný přístup na vysoké školy. 

Vzdělaní lidé, přesněji spíše muži, mezi sebou nemuseli soupeřit na trhu práce, 

ten byl vyhrazen převážně pro lidi bez vzdělání. Samotné vlastnictví maturitního 

osvědčení nebo dokonce vysokoškolského titulu spolehlivě zaručovalo svému 

držiteli privilegované postavení.

1.2.2 Výtah

Po druhé světové válce dochází v rozvinutých zemích k výrazným změnám 

celého systému vzdělání. V padesátých letech 20. století radikálně narůstá 

nejprve počet lidí s maturitou, od přelomu padesátých a šedesátých let se pak celá 

vlna přelévá na školy vysoké. To bylo dáno jednak výrazným rozvojem vědy 

a techniky, prudkým poválečným ekonomickým růstem, ale také tím, že se tento 

vývoj odehrával za podmínek úspěšného nástupu sociálního státu a s tím také 

sílícími novými středními vrstvami.

Vzdělání se v této sféře stává jakýmsi „výtahem“, s jehož pomocí 

se absolventi posouvají do nejvyšších pater v sociální struktuře. V důsledku 
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pozitivních změn v rámci socioekonomické situace společnosti, jako například 

zvýšení reálného příjmu, lepšího sociálního zajištění a rodinných dávek, nebyly 

ani rodiny z nižších vrstev nuceny posílat své děti do práce co nejdříve ve snaze 

posílit příjmy domácností. V nové situaci si i tyto rodiny přály posunout své 

potomky na společenském žebříčku alespoň o něco výš. Výrazné rozšíření 

vzdělání bylo v představách padesátých a šedesátých let 20. století vnímáno jako 

zaručený prostředek dalekosáhlé demokratizace celé společnosti a to speciálně 

tam, kde ji vztahy založené na soukromém vlastnictví předtím tvrdě 

diferencovaly. Právě vlivem výrazného rozšíření vzdělávání a celkovým růstem 

vzdělanosti se společnost stává společností vzdělanostní, ve které se zvyšuje 

podíl vysokoškoláků a celkově počet jedinců, které dosáhli určitého vzdělání.  

To, co v minulosti platilo pouze jako výsada pro nemnohé, se stává běžným 

standardem v podstatě pro každého.

Počáteční euforie, která přichází s otevíráním bran středních a vysokých škol 

všem sociálním vrstvám, byla však postupně nahrazena jistým rozčarováním. 

Školy se sice otevřely potomkům všech vrstev, nikoliv však proporcionálně 

vzhledem k jejich početnímu zastoupení ve společnosti. Nezmizelo tedy 

rozdělení na vyvolené a na ty druhé, stále tomu bylo obdobně jako v dobách, kdy 

škola fungovala jako chrám vědění. Výtah demokratizace školství sociální 

nerovnost nezrušil, pouze ji učinil méně nápadnou. To později vedlo k rozlišení 

na kvantitativní a kvalitativní demokratizaci vzdělávání. U kvantitativní 

demokratizace se jedná o to, že vzdělání se šíří v celé populaci, tedy i mezi 

vrstvami, které z něj byly dříve prakticky vyloučeny. V případě 

demokratizace kvalitativní mají příslušníci všech vrstev šanci na dosažení 

jakéhokoliv typu vzdělání.

Od počátku poválečné demokratizace vzdělávací politiky se začalo 

diskutovat o tom, zda vůbec a nakolik mohou profitovat z otevření přístupu 

ke studiu potomci různých vrstev. V této době se začíná řešit otázka, zda existuje 

něco jako nerovnost šancí na vzdělání a zda se tato případná nerovnost 

s postupem doby spíše prohlubuje či zmírňuje. Příkladem koncepce postupného 

zmírňování sociálních nerovností je práce autorů Petera Blaua a Otise Duncana

nebo tzv. Wisconský model.3 Blau a Duncan zastávají názor, že v podmínkách 

                                               
3 Více na téma vzdělanostních nerovností viz další kapitoly této práce.
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průmyslové společnosti se bude s růstem poptávky po výkonu vliv sociálního 

původu na dosažené vzdělání stále více stírat. Wisconsinský model původních 

autorů Sewella a Shaha přisuzuje velkou úlohu při dosahování vzdělání 

především aspiracím žáků, které jsou dále povzbuzovány a ovlivněny rodiči 

a učiteli. Pokud by toto povzbuzování vzrostlo ve všech vrstvách, mohly by se 

podle těchto autorů rozdíly v dosaženém vzdělání zmírňovat. Ovšem tyto závěry, 

ke kterým autoři došli, se v průběhu času ukázaly jako zavádějící, byly totiž 

výrazně ovlivněny dobou a místem, kdy k nim autoři dospěli.

1.2.3 Pojišťovna

V průběhu poslední čtvrtiny dvacátého století nastávají v sociální 

a ekonomické sféře společnosti další významné změny. Prudký náraz 

globalizované ekonomiky, prohlubující se potíže sociálního státu, změny 

charakteru práce a stagnace a rozvolňování středních vrstev, tyto všechny faktory 

a mnohé další způsobují, že dosažení vzdělání stále méně působí jako spolehlivý 

výtah. Končí období poválečných snů o společnosti jediné masivní střední vrstvy, 

která se bude reprodukovat a početně sílit v sociálně zajišťujícím prostředí 

velkým formálních organizací.

Škola se stále více proměňuje v jakousi pojišťovnu – vzdělání, které dříve 

sloužilo jako opora skupinové naděje, se začíná nepozorovaně přeměňovat 

v individuální pojistku. Vzdělání už negarantuje vzestup zdaleka tak spolehlivě, 

jako tomu bylo ve vyspělých zemích v optimistických šedesátých letech. Nemá 

už sloužit k rekonstrukci společnosti podle priorit veřejného zájmu, ale výhradně 

jen jako strategie jednotlivců, kteří se snaží podnikat se svým věděním v ostré 

konkurenci. Přestává být elitní záležitostí, roste tlak na to, aby vzdělaný člověk 

dokazoval svoje kvality i něčím dalším než jen tím, že dosáhl, tak jako mnoho 

dalších, formálně uznávaného diplomu. Jak tvrdí Thomas Rauschenbach, 

vzdělání stále více přestává působit jako prostředek relativně zajištěného 

vzestupu a mění se v nezbytnou ochranu před sociálním sestupem.

(Rauschenbach in Beck, 1994, s. 103)

Podle Becka, německého sociologa, který se tímto obdobím zabýval, 

se společnost stává vlivem této „nejisté“ doby společností rizikovou. Prioritou už 

není dosáhnout něčeho dobrého a vysoce žádoucího, jde spíše o to, zabránit 

nejhoršímu. Rizika této společnosti znamenají, že vytváření dobra pro členy 
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společnosti vede k vedlejším efektům, které tyto členy ohrožují. Ta jsou 

při běžném pohledu téměř neviditelná. Právě takový charakter mají rizika, která 

jsou vedlejším účinkem rozšiřování vzdělanosti. V tomto případě se dokonce 

jedná o znevýhodňování celých vrstev společnosti4, ke kterým dochází 

v důsledku nerovných šancí způsobených sociálním původem.

Z mezigeneračního pohledu padesátá a šedesátá léta, během kterých dochází 

k demokratizaci vzdělávání, zcela významně zvýhodnila generaci narozenou 

ve druhé polovině třicátých a ve čtyřicátých letech. Tito lidé pak zablokovali 

velkou část pozic na dalších minimálně třicet let, což snížilo šance těch, jež

se narodili v následujících generacích, bez ohledu na to, že i oni si vzdělání 

pořídili.5

Je tedy vidět, že i smysl vzdělání jako jistého pojištění má své mezery. 

V zemích s vysokým počtem vysokoškoláků může spolehlivost vzdělání jako 

pojistky proti nezaměstnanosti slábnout. Tématem získaného vzdělání jako 

pojistkou vyššího sociálního statusu se zabýval americký badatel C. A. Anderson. 

Ten zjistil, že synové s vyšším vzděláním, než jaké měl jejich otec, nejsou 

chráněni před sestupnou mobilitou6 v podobě hůře placeného místa. Naopak 

synové se vzděláním nižším, než otcovo, mohou projít vzestupnou mobilitou. 

Tedy ten, kdo chce vylepšit svoji pozici oproti otcově, musí usilovat o vyšší 

diplom, než jaký měli rodiče, a to i přes to, že takový diplom nezaručuje zlepšení 

pozice automaticky.

1.3 Nerovnosti přístupu ke vzdělání

Rovný přístup ke vzdělání patří mezi nejzákladnější práva jedince, jež jsou

ustanovena v Listině základních práv a svobod. Článek 33 Hlavy čtvrté říká: 

„Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou 

stanoví zákon. Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních 

školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých 

                                               
4 Více o vrstvách společnosti viz další kapitoly této práce
5 K takto výrazné popisované změně dochází v zemích typu Francie či Německa, v České republice 
k podobné situaci tak velkoplošně dojít nemohlo, protože nárůst počtu vysokoškoláků nebyl v daném 
časovém území tak vysoký.
6 Mobilita jako přechod mezi jednotlivými společenskými vrstvami, vzestupná znamená přechod 
z nižších do vyšších vrstev, sestupná naopak z vyšších do nižších.
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školách.“ (Listina základních práv a svobod, Hlava čtvrtá, Článek 33, Odstavec 

1-2) I přes snahu takto formálně zajistit rovný přístup, vznikají situace 

a podmínky, které možnosti rovné distribuce vzdělání zabraňují. Tento jev bývá 

označován jako koncept nerovných příležitostí ve vzdělávání (nebo také 

vzdělanostní nerovnosti). Jedná se o situaci, kdy jedinci pocházející z různých 

sociálních vrstev, anebo například jedinci různého pohlaví či rasy, nemají stejné 

šance na dosažení určité úrovně vzdělání. (Matějů; Straková, 2006, s. 7)

Pro správné pochopení rovných či nerovných příležitostí v oblasti 

vzdělávání je ještě nutné vysvětlit samotný pojem rovnost, popřípadě nerovnost 

a také jednotlivá pojetí rovnosti jako rovnost v přístupu, rovnost podmínek 

a rovnost výsledků. Rovnost je sociální a politický ideál pojímaný v zásadě buď 

jako soubor stejných příležitostí, možností všech jednotlivců i společenských 

skupin získat společenské bohatství, moc, prestiž, nebo přímo jako právo

na stejný podíl těchto vzácných statků. (Velký sociologický slovník, 1996, 

s. 949)

V oblasti šancí jedince na vzdělávání je rovnost rozdělena do několika 

dimenzí. Různá pojetí rovnosti na úrovni vzdělávání představuje ve svém článku 

David Greger7, který vychází z projektu „Equity of the European Educational 

Systems“ (Spravedlnost evropského vzdělávacího systému) podporovaného 

Evropskou komisí.

Prvním synonymem rovnosti ve vzdělávání, které Greger shodně 

s Evropskou komisí uvádí, je rovný přístup (equality of access) ke vzdělání 

srovnatelné kvality (tj. se stejnými podmínkami vzdělávání a stejnými pravidly 

pro dosažení úspěchu)8. Toto pojetí předpokládá, že jedinec disponuje talentem, 

potenciálem nebo vrozeným nadáním, které určují úroveň, které může dosáhnout. 

Připouští, že mohou existovat rozdíly ve výsledcích žáků, ale pouze 

pod podmínkou, že jsou úměrné jejich schopnostem na počátku. Zároveň si také 

uvědomuje rozdílnost vzdělávacích programů vzhledem k jejich kvalitě a rozdíly 

v poskytovaném vzdělání. Podle tohoto přístupu by tedy sociální původ žáků 

neměl mít vliv na jejich rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Mělo by 

                                               
7 Následující pojetí rovnosti dle Gregera vychází z článku publikovaného v knize Nerovné šance na 
vzdělávání od Matějů a Strakové, 2006, str. 21-40
8 Uvedené pojetí rovnosti je z důvodu zaměření této práce popisováno z hlediska vzdělávání. Další 
uchopení rovnosti například z oblasti politické filozofie viz Swift, Adam: Politická filozofie.
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se k nim přistupovat podle úrovně jejich „talentu“ a tak by měl vzdělávací systém 

disponovat dostatečně širokou nabídkou studijních programů, kde by byla výuka 

přizpůsobena jejich schopnostem. V rámci tohoto pojetí rovnosti, jsou pak jako 

spravedlivé vnímány ty nerovnosti, které jsou výsledkem odlišných 

individuálních schopností, úsilí a výsledného výkonu. (Greger in Matějů; 

Straková, 2006, s. 22, 25)

Kromě rovnosti v přístupu se rozlišuje také rovnost podmínek (equality 

of treatment). V rámci tohoto pojetí rovnosti se předpokládá, že je každý jedinec 

schopen získat základní vědomosti a dovednosti, což představuje hlavní přínos 

základního vzdělání. Rozdíly ve výsledcích žáků vidí jako možné pouze 

za předpokladu, že všem bylo poskytnuto vzdělávání srovnatelné kvality.

Ta zahrnuje nejen srovnatelné materiální zázemí pro výuku, ale také například 

srovnatelnou kvalitu učitelů. V případě, že jsou tyto rozdíly způsobeny rozdílnou 

úrovní a kvalitou výuky, nejsou tímto pojetím akceptována. Toleruje je pouze 

v případě, že jsou výsledkem závodu ve stejných podmínkách, při dodržení 

stejných pravidel a za dodržení podmínky rovného zacházení a srovnatelné péče.

V rámci vyrovnávání podmínek je tedy zapotřebí všem žákům poskytnout stejnou 

péči, jak ji následně který žák či student využije, je již pouze jeho zodpovědnost. 

Jako optimální je v rámci tohoto pojetí navrhována „jednotná škola“ jako 

společné nesegregované vzdělávání pro všechny žáky nižšího stupně 

sekundárního vzdělávání.9 (Greger in Matějů; Straková, 2006, s. 22)

Další teorií rovnosti je rovnost výsledků (equality of achievement), která je 

zaměřena tedy převážně na rovnost v cíli. Toto pojetí pracuje s tím, že vlastnosti 

každého jedince mohou být rozvíjeny a že každý může zvládnout „náročnější“ 

rozsáhlejší učení. Rozdíly ve výsledcích žáků připouští za předpokladu, že každý 

žák získá základní dovednosti. Nesouhlasí s ideologií talentů a dělením žáků 

do tříd podle schopností či s rozdíly v kvalitě výuky zvyšující počáteční 

nerovnosti. Pro správné pochopení tohoto pojetí by bylo vhodnější hovořit spíše 

o vyrovnávání výsledků než o jejich úplné rovnosti. Není totiž možné a ani 

žádoucí, aby všichni žáci opouštěli základní školu s vyznamenáním a aby všichni 

ukončili vzdělávání se stejným rozsahem znalostí a stejnou úrovní získaných 

                                               
9 Bližší informace o stupních vzdělávacího systému viz kapitola „Současná podoba české školství“ 
v této práci.
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dovedností a kompetencí. Důraz je kladen na základní a klíčové dovednosti, které 

má škola rozvíjet a které by si měl osvojit každý žák. Pokud se tomu tak nestane 

a žák si toto „minimum“ neosvojí, bývá to vnímáno jako chyba školského 

systému, protože každý žák se může učit, jen k tomu někdy potřebuje jinou 

cestu.10

1.4 Vývoj koncepcí vzdělanostních nerovností

Jednotlivá pojetí vzdělanostních nerovností, jejich výzkumy a s tím také 

nahlížení na jejich příčiny se v průběhu času mění. Vývojem prochází nejen 

metodologie výzkumu, ale také úhel pohledu na vliv jednotlivých faktorů. První 

klíčové výzkumy nerovností spadají převážně do období druhé poloviny 

20. století. Podle Natalie Simonové a Tomáše Katrňáka, je možné tyto provedené 

výzkumy členit do tří základních etap.11 V následujících odstavcích uvedu jména 

nejvýznamnějších sociologů, porovnám jejich výzkumy v oblasti vzdělanostních 

teorií, představím otázky, které si pokládali a závěry, ke kterým pomocí těchto 

výzkumů došli.

1.4.1 Optimistické teorie období demokratizace vzdělávání (I. období)

První významné období sociálně stratifikačního výzkumu vzdělanostních 

nerovností je vymezeno 60. a 70. léty 20. století. V této době vzniká velké 

množství koncepcí, které se zabývají především identifikací sociálních 

a ekonomických faktorů podmiňujících vzdělání. Ačkoli se nejedná o úplně první 

zájem o oblast nerovností ve vzdělávání, dá se toto období považovat za jedno 

z klíčových pro nadcházející vývoj.12 (Matějů, 2005, s. 14-15) Jak uvádí 

Simonová a Katrňák, za všechny teorie tohoto období je možné uvést dvě 

nejvýstižnější, které pomohly k významnému průlomu – Blau-Duncanův model 

sociální stratifikace a Sewell-Hauserův sociálně psychologický model.

                                               
10 Autoři této studie s názvem „Equity of the European Systems“ představují ještě další dvě pojetí, 
kterými se Greger více nezabývá. Jsou jimi tzv. libertariánská pozice, která rovným příležitostem 
pozornost příliš nevěnuje, a také rovnost sociálního výstupu. Více viz Evropská komise: „Equity of 
the European Educational Systems“
11 Následující koncept vývoje vzdělanostních nerovností vychází z osnovy historického vývoje z 
článku „Empirické přístupy ve výzkumu vzdělanostních nerovností“ publikovaného autory Natalií
Simonovou a Tomášem Katrňákem v Sociologickém časopise, 2008, Vol. 44, No. 4. Případné 
doplnění jinými zdroji je vždy uvedeno pomocí bibliografických citací.
12 Vlivem vzdělání, úlohou školy a možnými faktory ovlivňující vzdělávání se zabývali již Sorokin 
(1927, 1959) a Parsons (1959) – více viz. Matějů, Sociologický časopis, 2005, Vol. 41, No.1.
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V šedesátých letech 20. století přicházejí autoři Peter Blau a Otis Dudley 

Duncan se „základním modelem sociální stratifikace“. Pomocí path analýzy

zkoumali především závislost mezi sociálním původem, vzděláním a kariérou 

a získali tak odpovědi na otázky týkající se vlivu statusu jedince v různých fázích 

životního cyklu. (Matějů; Řeháková; Simonová, 2003b, s. 24-25)

Jak již bylo zmíněno, autoři tohoto konceptu spadají do doby demokratizace 

vzdělávání, kdy se vzdělávání začalo otevírat široké veřejnosti a kdy vzdělání 

působilo jako jakýsi výtah v rámci společenského žebříčku. Podle jejich názoru 

má vliv sociálního původu na vzdělání postupem doby a času celkově sestupný 

charakter. V době jejich výzkumu tvrdí, že individuální schopnosti každého 

jedince při výběru školy a poté při získání zaměstnání budou hrát do budoucna 

stále významnější roli ve srovnání se sociálním původem. (Keller; Tvrdý, 2008, 

s. 48)

Počínaje 90. léty 20. století však začínají vyvstávat na povrch problémy 

výzkumu Blau-Duncanovy teorie. Studie využívající v těchto letech

sofistikovanější metody a způsoby ukazují, že Blau s Duncanem příliš přecenili 

rozsah intergenerační mobility ve Spojených státech. V USA hraje sociální původ 

mnohem vyšší roli pro úspěch či neúspěch, než se předpokládalo. Je tedy možné 

říct, že výsledek, ke kterému došli, byl silně ovlivněn dobou a místem jejich 

výzkumu. Dalšími kritizovanými problémy například bylo, že vzdělání 

vystupovalo v podobě nasčítaných roků školní docházky a že jimi použitá metoda 

výzkumu nebyla schopná oddělit změny v alokaci vzdělání.

S úmyslem zahrnout do Blau-Duncanova modelu další proměnné publikují 

v roce 1967 Sewell a Shah tzv. sociálně-psychologický model (později také jako 

Wisconsinský).13 Jak již název napovídá, původní základní model, ze kterého 

vycházeli, rozšířili o sociálně psychologické prvky jako například aspiraci, 

motivaci, nebo vliv primárních skupin. Podstatou této práce byla snaha zachytit 

takový model reality, který by vysvětlil zejména velikost a roli třídních rozdílů 

v aspiracích, jelikož jejich značná část zůstávala do té doby nevysvětlena.

                                               
13  Tato prvotní verze sociálně psychologického modelu byla později, stejně jako Blau-Duncanův 
základní model, několikrát přepracována a rozšířena, nejdříve v roce 1969 Sewell, Haller a Portes, 
poté metodologicky i obsahově revidována roku 1972 Sewell a Hauser, roku 1983 Hauser, Tsai, 
Sewell. (Simonová, Katrňák in Sociol. časopis, 2008, Vol. 44, No. 4)
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Autoři tohoto modelu poukazují na to, že kromě sociálního zázemí 

a mentálních schopností mají na dosažené vzdělání vliv také vzdělanostní 

aspirace, na jejichž utváření se podílí sociální okolí jako rodina, vrstevníci 

i učitelé. Usilovali o to ukázat, že rodiny s vyšším sociálně-ekonomickým 

statusem14 vytvářejí pro svoje děti příznivější prostředí, ale též vzdělanostní 

aspirace, které hrají ve vzdělávací dráze klíčovou roli. Došli k závěru, že pokud 

se budou tyto aspirace rovnoměrně ve společenských vrstvách rozvíjet, mohou 

se nerovné vzdělanostní šance postupně zmírňovat. Ovšem podobně, jako tomu 

bylo u výzkumu Blaua a Duncana, výsledky tohoto výzkumu a závěry, ke kterým 

autoři došli, byly ovlivněny padesátými a šedesátými lety v USA, tedy dobou 

silného rozvoje demokratizace vzdělávání.

1.4.2 Druhá fáze výzkumů (II. období)

Koncepce, které v této době vznikají, jsou reakcí na výzkumy, jejich 

výsledky a nedostatky z prvního období, stejně tak jako teorie následujícího 

třetího období vznikají na popud limitů právě období druhého. Podle publikace 

Simonové a Katrňáka jsou osmdesátá a devadesátá léta 20. století

charakterizována dvěma hlavními koncepty – alokací vzdělání Roberta Marea 

a maximálně udržovanou nerovností autorů Rafteryho a Houta.

S průlomovou prací v oblasti metodologie výzkumu přichází roku 1980 

Robert Mare. Za pomocí inovativního „tranzitivního“ přístupu odlišuje dvě pojetí 

vzdělanostních nerovností: nerovnosti v distribuci vzdělání a relativní šance 

potomků různých sociálních tříd na dosažení určitého stupně vzdělání. 

V metodologii výzkumu se dlouho mělo za to, že právě zvyšující se podíl lidí, 

kteří dosahují stále vyšších stupňů vzdělání, indikuje klesající vzdělanostní 

nerovnosti. Mare však roku 1981 přišel s novým konceptem. Jeho tzv. tranzitivní 

model odhaluje vliv sociálního původu na přechod z určitého stupně 

vzdělávacího procesu na stupeň následný. Vliv sociálního původu na nejvyšší 

dosažené vzdělání může tedy díky růstu vzdělanostních příležitostí z pohledu 

distribuce vzdělání skutečně klesat (jak zjistili Duncan a Blau), ale zároveň 

se efekt sociálního původu na šanci na úspěšné překonání přechodu mezi 

                                               
14 Sociálně-ekonomickým statusem rodiny je zde míněno postavení rodiny v rámci rozvrstvení 
společnosti určené faktory, jako jsou výše příjmu, materiální bohatství, moc, případně dosažené 
vzdělání. Více viz kapitola „Rodina jako základní stavební kámen nerovností“
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jednotlivými stupni vzdělání měnit nemusí, nebo může dokonce růst. Mareova 

koncepce tranzitivních přechodů se proto stala standardním analytickým 

nástrojem zkoumání vzdělanostních nerovností v současné sociologii.

V devadesátých letech, přesněji tedy v roce 1993, přicházejí Adrian Raftery 

a Michael Hout s teorií maximálně udržované nerovnosti, neboli „maximally 

maintained inequality“ (MMI). Autoři této teorie vychází z empirického 

výzkumu provedeného v Irsku. Zjistili, že ačkoli byly v roce 1967 v Irsku 

provedeny reformy školství, při kterých bylo odstraněno školné a zavedeny další 

rovnostářské reformy, efekt původu na zkoumané přechody mezi stupni 

vzdělávání (tranzice) se v letech 1921 až 1975 nezměnil, pouze se snížily celkové 

rozdíly v dosaženém vzdělání mezi jednotlivými třídami. Tyto reformy tedy 

neměly žádný vliv na rovnost příležitostí – odstranění školného samo o sobě 

příliš nezměnilo vzdělanostní nerovnosti, spíše pomohlo rodinám, které by své 

děti daly studovat za jakýchkoliv okolností, ovšem nezlepšilo přístup 

ke střednímu vzdělání dětem z méně příznivého sociálního prostředí. 

Privilegované sociální vrstvy tedy disponují dostatečným potenciálem k tomu, 

aby si udržely přednostní přístup k vysokoškolskému vzdělání. Šance skupin 

s nízkým statusem mohou tím pádem růst pouze za předpokladu, že poptávka 

po daném stupni vzdělání bude v první řadě nasycena ve vyšších statusových 

vrstvách. (Matějů; Řeháková; Simonová, 2003b, s. 25) 
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FED1 - dítě s otcem bez maturity; FED2 – dítě s otcem se středoškolským vzděláním; FED3 -

dítě s otcem s vysokoškolským vzděláním

Zdroj: www.socioweb.cz

Podíly těch, kteří projdou tranzicemi i nerovnost mezi nimi, zůstanou 

konstantní, pokud na jejich změnu nebude působit nárůst podílu přijatých 

studentů. Dalším důležitým závěrem je, že vzdělanostní dimenze sociálního 

původu působí nejsilněji na přechodu mezi základní a střední školou, slabší je 

při dokončení střední školy a není signifikantní na přechodu mezi střední 

a vysokou školou.

Další významné místo ve výzkumu vzdělanostních nerovností zastává Pierre 

Bourdieu. Již koncem šedesátých let přichází Bourdieu s koncepcí kulturního 

kapitálu, spadající mezi teorie kulturní reprodukce. Kulturní kapitál je podle

Bourdieuho: „Nahromaděná práce buď v materiální, nebo ‚vtělené‘ formě. 

Kapitál je moc, která tkví v objektivních a subjektivních strukturách, současně 

také představuje základní princip zákonitostí společenského světa.“ Je to tedy 

všechno to, co je člověk schopen akumulovat a pak následně ve svém jednání 

zužitkovat. Uvádí tři druhy kapitálu – ekonomický, sociální a kulturní. 

Ekonomický kapitál je bezprostředně a přímo převoditelný na peníze, představuje 

majetek, vlastnictví či například cenné papíry. Sociální kapitál je soubor 

sociálních vztahů, které jsou zdrojem příslušnosti k nějaké sociální skupině. 

Kulturní kapitál představuje určité dovednosti a schopnosti, které plynou 
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z kulturní kvality prostředí, v němž člověk vyrůstá. (Bourdieu in Richardson,

1986, s. 241) Je to um, který si člověk v rodinném prostředí osvojil. (Katrňák, 

2004, s. 39-40) Ten existuje ve třech formách: jako vtělený (intelektuální 

a tělesné dispozice člověka), objektivizovaný (kulturní materiální statky –

obrázky, knihy, slovníky, apod.) a institucionalizovaný (vzdělání v podobě 

kvalifikací, diplomů a titulů).

Pomocí této teorie kulturního kapitálu Bourdieu vysvětluje přenos sociální 

struktury z generace na generaci a zdůrazňuje význam mezigenerační transmise 

kulturních zdrojů v reprodukci nerovností. (Greger in Matějů a kol, 2010, s. 36)

Děti z vyšších společenských vrstev pocházejí z jiného kulturního prostředí 

a mají tak vyšší úroveň kulturního kapitálu, který jim byl předán jejich rodiči.

Škola pak podle Bourdieua oceňuje tuto jejich větší vybavenost a vzhledem 

ke studentům z nižší dělnické třídy je definuje jako nadané a schopné.15 Právě 

kulturní kapitál se stává příčinou sociálních a vzdělanostních rozdílů. Vyšší třídy 

se odlišují od nižších tříd jednak objemem tohoto kapitálu a jednak jednáním, 

které volí k tomu, aby jej předaly svým potomkům. (Katrňák, 2004, s. 41-43)

1.4.3 Do současnosti (III. období)

Třetí období je podle Simonové a Katrňáka stále ještě neuzavřenou epizodou 

ve vývoji výzkumu vzdělanostních nerovností. Jeho počátek spadá do první 

dekády jedenadvacátého století. Nejvýznamnějšími představiteli třetího období 

jsou Breen a Jonsson s multinominálním tranzitivním modelem a Lucas 

s koncepcí nerovnosti udržované ve výsledku. Vzhledem k vývoji, kterým 

výzkum nerovností prošel, a vzhledem ke snaze napravovat nedostatky 

předchozích provedených výzkumů, je tedy možné, teorie tohoto období 

považovat za jedny z nejvyspělejších.

Multinominální tranzitivní model autorů Richarda Breena a Jana Jonssona

z roku 2000 je založen na Mareho tranzitivním modelu, je však obohacen 

o zásadní inovaci. Autoři v něm zohlednili skutečnost, že vzdělávací systémy 

často obsahují i paralelní typy studia na formálně stejné úrovni vzdělávání (v ČR 

například gymnaziální, střední odborná a učňovská s maturitou, která všechna 

umožňují přechod na vysokou školu). Mare totiž pracuje s předpokladem 

                                               
15 Více informací k tématu distribucí nerovností na úrovni školy viz kap. „Škola – nositelka 
nerovností?“
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unilinearity průchodu vzdělávacím systémem. Breen a Jonsson poukázali na fakt, 

že existují paralelní studijní dráhy, které se liší svým zaměřením. Determinují tak 

pravděpodobnost úspěchu na následných přechodech, kde se absolventi formálně 

stejné úrovně nemusejí vůbec sejít. Podle zjištění Breena a Jonssona ovlivňuje 

cesta, kterou si student zvolil při průchodu školním systémem, pravděpodobnost 

úspěchu v dalších tranzicích, včetně pravděpodobnosti dokončení započaté školy.

Samuel Lucas se svou teorií nerovností udržovaných ve výsledku –

„effectively maintained inequality“ (EMI) – reaguje především na předchozí 

teorii MMI. Kritizuje její předpoklad, že nerovnosti na určité úrovni vzdělání 

jsou za situace univerzálního přístupu nulové. Lucas zdůraznil kvalitativní 

rozdíly na té samé úrovni vzdělání, způsobené selekcí do různých typů škol.

Ukázal, že přístup ke vzdělání z hlediska tranzic je adekvátním a oprávněným 

přístupem, nicméně v pojetí musí být zohledněny jako vysvětlující proměnné 

šance na jednotlivé tranzice i takové proměnné, které nejsou neměnné v čase.

1.5 Reprodukce vzdělanostních nerovností

Jedním ze základních zjištění, které vyplývá z provedených výzkumů, 

je fakt, že dosažené vzdělání je ovlivněno velkým množstvím faktorů, které jsou 

mezi sebou často podmiňovány. Mezi ně spadají jak sociálně psychologické 

prvky jako aspirace a motivace, tak prvky ekonomické jako je statusové

postavení jedince. Významnou pozici mezi faktory ovlivňující vzdělávání zastává 

sociální okolí, převážně tedy rodina. Míra vzdělání, které jedinec dosáhne, 

je výrazně ovlivněna jeho sociálně-ekonomickým postavením. Ve vyspělých 

zemích například platí, že děti z dělnických a zemědělských rodin dosahují 

nižšího vzdělání než děti z vyšších sociálních vrstev.16 (Matějů a kol, 2010, s. 38)

Existuje tedy jistý vztah mezi sociálním postavením rodičů a získaným 

vzděláním potomků, pomocí kterého se vzdělání, ale také vzdělanostní 

nerovnosti reprodukují z generace na generaci.

                                               
16 Tento fakt je dokázán množstvím výzkumů také v ČR. Více informací viz kapitola 4. Vzdělanostní 
reprodukce v české společnosti
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Dva základní teoretické přístupy publikoval roku 1976 Alan Kerckhoff, kdy 

rozlišil socializační a alokační model. Tyto dva přístupy vidí spíše jako vzájemně 

se doplňující, jak říká, není možné je od sebe zcela oddělit.

Socializačním modelem, pomocí něhož vymezuje model alokační, mínil 

Kerckhoff tzv. Wisconsinský (model prvního období – z roku 1967 autorů Stella 

a Shaha). Tento model chápe jedince jako relativně volného v rámci sociálního 

systému. Jeho dosažené schopnosti a vědomosti jsou určeny tím, čeho chce 

dosáhnout, co si zvolí a jak to udělá. Alokační model oproti tomu zdůrazňuje 

význam sociálního vlivu. Na jedince nahlíží jako na poměrně omezeného sociální 

strukturou. To, čeho dosáhne, je ovlivněno tím, co je mu dovoleno. (Kerckhoff, 

1976, s. 368-370)

Ačkoliv jsou tato dvě zmíněná paradigmata spíš se navzájem doplňujícími, 

sám Kerckhoff se přiklání více na stranu alokačního modelu. Ve své práci je

výrazně ovlivněn představou školy jako jakéhosi „třídícího stroje“ autora Joela 

Springa z roku 1976. Podle této idey je jedním z hlavních úkolů vzdělávacího 

systému třídit studenty do skupin seřazených podle již dosažených znalostí 

a vzdělání. 17 (Veselý in Matějů a kol, 2010, s. 41)

                                               
17 Více o vlivu školy na distribuci vzdělanostních nerovností viz kap. „Škola – nositelka nerovností“
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2. Školský systém a vzdělanostní nerovnosti v Čr

2.1 Škola jakožto vzdělávací instituce

Škola jako výchovně vzdělávací instituce hraje v našem životě významnou 

roli. Aktivním formováním osobnosti působí na jedince, poskytuje mu základní 

vědomosti a připravuje ho tak na povolání. Škola je společenskou institucí, jejímž 

hlavním smyslem je vzdělání a výchova. Z pohledu rozvinutých západních států

je také místem, kde člověk tráví podstatnou část svého života, naproti tomu 

ve státech rozvojových je škola a možnost vzdělávání často velmi vzácným 

statkem. Zde je kladen důraz na rozšíření možnosti školní docházky alespoň na té 

nejzákladnější úrovni. Vzhledem k tomu, že vzdělávání probíhá v moderní 

společnosti primárně ve školách, nabízí se otázka, do jaké míry má sama škola 

vliv na reprodukci vzdělanostních nerovností. Jaký význam má tedy škola 

v rámci vzdělávání v zemích, kde je její pravidelná návštěva samozřejmostí? 

Stává se místem, kde má jedinec šanci oprostit se od svého sociálního statusu 

a začlenit se tak do společnosti bez jakýchkoliv předsudků, nebo je naopak spíše 

jakýmsi „třídícím strojem“, který rozděluje již rozdělené a prohlubuje tím propast 

mezi jednotlivými sociálními vrstvami?

2.2 Současná podoba českého školství

Současná struktura vzdělávacího systému získávala svou podobu formou 

nových zákonů, novel a reforem během posledních 23 let. Hlavní snahou tohoto 

formování bylo přiblížit vzdělávání co největšímu množství lidí, co nejvíce 

zdemokratizovat cestu k dosažení požadovaného vzdělání a především odstranit 

nerovnosti, které v této sféře postupně vznikaly.

Systém školství je v České republice poměrně bohatě členěný a nabízí 

širokou škálu možností jak vzdělání získat. Ačkoliv je jeho podoba stanovena 

školským zákonem a povinnost základní školní docházky ukotvena v Listině 

základních práv a svobod, není tímto způsobem samozřejmě stoprocentně 

zajištěno, že vzdělání bude rovnoměrně distribuováno všem, kteří o něj budou 

mít zájem, bez ohledu na schopnosti, finanční prostředky nebo sociální původ 

jedince.
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Aktuální dělení školství má několik sfér, které jsou členěny na horizontální 

tak i na vertikální úrovni. Obecně se jedná o tzv. preprimární, primární, 

sekundární a terciární stupeň vzdělávání. 18

Předškolní vzdělávání zajišťuje dětem ve věku 3-6 let mateřská škola

(tzv. preprimární nebo předškolní stupeň), účastnit se ho mohou i děti starší 

s odkladem povinné školní docházky. Ačkoliv je tento stupeň nepovinný, je o něj 

veliký zájem (přibližně 90% dětí v příslušném věku). Předškolní vzdělávání 

podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku a vytváří základní 

předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Od roku 2004 se obsah vzdělávání 

mateřských škol řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

vzdělávání (RVP PV) vydaným ministerstvem školství.

Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a také na výchovu 

dítěte v rodině. Od roku 1996/1997 činí délka povinné školní docházky 9 let. 

Základní škola má dva stupně - první stupeň zahrnuje ročníky 1.-5., druhý stupeň 

6.-9. Žáci, jejichž rodiče o to požádají a kteří vyhoví podmínkám přijímacího 

řízení, mohou počínaje 6. nebo 8. ročníkem plnit povinnou školní docházku 

na víceletém gymnáziu, popř. na osmileté konzervatoři. V rámci výuky žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami je možný i desetiletý studijní program. 

Výuka na základních školách probíhá podobně jako v mateřských školách podle 

Rámcového vzdělávacího programu, který upravuje učební plán a vzdělávací 

a výchovné strategie, jejichž konkrétní podobu si poté jednotlivé školy stanovují 

samy.

Střední vzdělávání je bohatě diferencovaný systém s délkou vzdělávacího 

programu od 2 do 4 let (v případě víceletých gymnázií dosahuje program délky 

až 6 nebo 8 let), který může mít buď všeobecný charakter nebo být odborně 

zaměřený (s vyšším či nižším podílem všeobecné složky). Stejně tak jako 

u vzdělání základního mají občané České republiky právo na bezplatné 

středoškolské vzdělání. Jeho cílem je rozvíjet vědomosti, dovednosti a hodnoty 

získané ve vzdělávání základním. Účast věkové skupiny 15-18 let na vzdělávání 

není povinná, přesto činila ve školním roce 2008/09 95,8 %. Na 1 069 středních 

                                               
18 Následující dělení vychází primárně z dokumentu Struktury systémů vzdělávání a odborné 
přípravy v Evropě - Česká republika 2009/2010, který zpracoval informace poskytnuté Ústavem pro 
informace ve vzdělávání
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školách studovalo v roce 2008/09 v denním studiu 507 tisíc žáků (údaje bez žáků 

nástavbového studia). Na jednu třídu připadalo 24,4 žáků.

Střední vzdělávání se dále dělí podle svého zaměření a způsobu ukončení 

studia na střední školy, střední odborné školy a odborná učiliště. Poměr 

absolventů oborů maturitních a nematuritních, který činil před rokem 1989 

zhruba 40:60, se již v roce 1997 obrátil; za rok 2008/09 činil asi 70:30 

ve prospěch maturitních oborů. Všeobecné obory s maturitní zkouškou 

se realizují obvykle na gymnáziích. Cílem studia je vybavit žáky všeobecným 

rozhledem, a tím je připravit především pro vysokoškolské a další typy 

terciárního vzdělávání. Předmětem výuky odborných škol a učilišť jsou 

konkrétně zaměřené odborné předměty, jejichž studium vede k získání znalostí 

a dosažení vzdělání s konkrétní profesní orientací.

Další možnou variantou středního vzdělávání jsou konzervatoře, které 

poskytují všeobecné vzdělávání a připravují žáky pro výkon uměleckých 

a umělecko-pedagogických činností v oborech hudba, tanec, zpěv a hudebně 

dramatické umění. Nabízejí obory v délce 6 nebo 8 let.

Přijetí do středního stupně vzdělávání (včetně nižšího sekundárního stupně –

víceletých gymnázií) může být podmíněno splněním podmínek přijímacího 

řízení, není tedy samozřejmostí, stává se zřejmým počátkem selektivního 

procesu, který je se vzděláváním nepochybně spojen.

Postsekundární stupeň poskytující vzdělání je alternativou k dalšímu 

rozšiřování znalostí a vědomostí. Jedná se o nástavbové studium, které je určeno 

uchazečům - absolventům tříletých oborů s výučním listem, jež si chtějí doplnit 

střední vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je dvouleté a je ukončeno 

maturitní zkouškou. Dále se může jednat o zkrácené studium pro získání 

středního vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou a slouží 

pro získání další kvalifikace.

Terciární stupeň je oblastí vzdělávání, v níž došlo od přelomového roku 

1989 v rámci celoškolního rozvoje k nejrozsáhlejší změně. Na této úrovni jsou 

také značně patrné nerovnosti v oblasti přístupu ke vzdělávání. Terciární školství 

se člení na vzdělávání vysokoškolské a vyšší odborné. Vysokoškolské vzdělávání 
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poskytují tradičně vysoké školy, vyšší odborné vzdělávání organizují prakticky 

zaměřené vyšší odborné školy.

Většina vyšších odborných škol vznikla a dosud působí při středních 

odborných školách. V roce 2008/09 se na 184 vyšších odborných školách 

vzdělávalo 28 027 studentů. V denní formě studovalo 75 % z nich. Průměrný 

počet studentů denního studia na školu byl 119. Vzdělávací programy 

jednotlivých vyšších odborných škol podléhají akreditaci, kterou uděluje 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě stanoviska Akreditační 

komise pro vyšší odborné školy, která má postavení poradního orgánu 

ministerstva. Vzdělávací program pro konkrétní obor si zpracovává každá 

jednotlivá škola. Teoretická příprava se uskutečňuje formou přednášek, seminářů, 

konzultací, cvičení a exkurzí, podstatnou složkou tohoto typu studia je také 

praktická příprava v oboru.

Vysoké školy se řídí zákonem o vysokých školách, jejich činnost dále 

upravují vnitřní předpisy, které na tento zákon navazují. Studijní program 

vysokých škol podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo na základě 

stanoviska Akreditační komise zřízené vládou, a dělí se na jednotlivé studijní 

obory podle svého zaměření. Na všech univerzitních vysokých školách je 

zavedeno třístupňové studium (bakalářské, magisterské a doktorské). Studium je 

omezeno tzv. standardní dobou studia, po jejím překročení je studentovi stanoven 

poplatek za toto delší studium, v rámci standardní doby je podle vysokoškolského 

zákona vzdělávání na veřejných vysokých školách bezplatné (s výjimkou 

poplatků jako například za studium v cizím jazyce, studium dalšího programu, 

apod.)

Školní systém v České republice nabízí díky své stratifikaci poměrně 

širokou škálu možností vzdělávání. Cesta vzdělání a studia je podmíněna 

rozsáhlou řadou faktorů, jež ji ovlivňují a jež mají za následek volbu a dosažené 

vzdělání každého jedince. Mezi tyto faktory spadá jednak dostupnost vzdělávání 

z finanční stránky, schopnosti, motivace a možnosti jedince samého, ale také jeho 

sociální původ a jiné další faktory. Otázkou je, jak se s těmito faktory sama škola 

vyrovná, zda je nějakým způsobem eliminuje, tedy potlačuje jejich případný vliv, 

nebo zda jim nechává spíše „volný průběh“. Mají tyto faktory tendenci 

ovlivňovat šance žáků na vzdělávání i v rámci jednotlivých institucí?
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2.3 Škola – nositelka nerovností?

Jak je možné vidět z tohoto přehledu a jak také potvrzují ve své práci Matějů 

a Straková, je český vzdělávací systém vysoce selektivní. „Z hlediska věku první 

selekce se zpravidla řadí hned za Rakousko a Německo s udávaným věkem 11 let, 

který vymezuje přechod žáků pátého ročníku na víceletá gymnázia. Tento údaj 

nicméně neukazuje skutečnost, že první přijímací zkoušky skládají české děti již 

v osmi letech, když se ucházejí o přijetí do jazykových škol. Kdybychom 

se odvinuli od této skutečnosti, neměla by Česká republika v porovnání věku 

první selekce konkurenci.“ (Matějů; Straková, 2003a, s. 627)

Vzhledem k tomu, že vzdělávání probíhá převážně v rámci školy, je 

pochopitelné, že vznikají diskuze, zda se samotná škola, jako vzdělávací 

instituce, podílí na reprodukci vzdělanostních nerovností. Názory na tuto 

problematiku se u sociologů zabývajících se daným tématem liší.19 Jako zástupce 

názoru, že škola je jen nástrojem vládnoucích tříd, bych uvedla francouzské 

sociology Baudelota a Estableta. Podle nich nevzniká nerovnost v důsledku 

odlišného sociálního prostředí, v němž žáci a studenti žijí, ale je produktem 

samotného vzdělávacího systému. Ten konstruuje takovou koncepci vědění, 

znalostí a inteligence, jež jisté žáky diskriminuje a jiné zvýhodňuje. (Keller; 

Tvrdý, 2008, s. 49)

Podobný názor zastává i Bourdieu. Podle něj škola děti z vyšších sociálních 

vrstev oceňuje, umožňuje jim dále studovat a dosáhnout stejnou, ne-li vyšší 

sociální pozici, jakou mají jejich rodiče. Děti z nižších sociálních vrstev naopak 

nefavorizuje. Zároveň se však Bourdieu domnívá, že zásadní nerovnosti mezi 

studenty nejsou původně dílem působení školy, nýbrž vznikají v mimoškolním 

prostředí. (Keller; Tvrdý, 2008, s. 48-51) K podobnému výsledku dochází 

i Robert Merton, který říká, že těm, kteří mají, je dáno, a těm, kteří nemají, je 

vzato. (Katrňák, 2004, s. 24)

Jako představitele druhé strany této diskuze by bylo možné jmenovat již 

zmiňované Blaua a Duncana nebo Sewella a Shaha, kteří vidí ve vzdělanostním 

systému spíše naději na zmírnění následků sociálních nerovností.

                                               
19 Pojetí nerovností na úrovni školy se vztahuje na evropský vzdělávací systém.
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S dalším pojetím nerovností na úrovni vzdělávacího systému přichází v roce 

1989 Jutta Allmendigerová. Tvrdí, že na vzdělávací systém je v rámci 

vzdělanostních nerovností nutné nahlížet ve dvou dimenzích. Tyto dvě dimenze 

označila jako standardizaci a stratifikaci. Standardizace popisuje, do jaké míry 

jsou takové aspekty, jako příprava učitelů, kurikulum, výstupní certifikáty či 

financování jednotné v různých regionech a oblastech dané země a nakolik záleží 

na jednotlivých školách. Jedná se tedy o míru, do jaké je poskytované vzdělání 

jednotné a uniformní v daném vzdělávacím systému. Stratifikace znamená 

členění vzdělávacího systému a odkazuje na jeho selektivitu, tedy na to, kdy jsou 

žáci rozřazováni do jednotlivých proudů studia a jaké má toto rozřazování 

důsledky pro jejich vzdělávací dráhu. Podle tohoto hlediska uvádí 

Allmendigerová jako příklad vysoce stratifikovaného vzdělávacího systému 

Německo, právě z důvodu poměrně krátké doby studia v rámci jednotlivých 

stupňů školy a častého přechodu žáka mezi těmito stupni. Oproti tomu jako téměř 

nestratifikované školství uvádí USA. Dle stratifikace se poté rozděluje vnitřní 

a vnější diferenciaci vzdělávacího systému. 20 (Matějů; Straková, 2010, s. 48)

Jestliže probíhá dělení žáků do skupin podle schopností pro všechny nebo 

velkou většinu předmětů (resp. část školního dne), jde o diferenciaci vnější, 

pokud se dělení probíhá pouze k určitým krátkodobým účelům (například pouze 

jen v některých předmětech), jde o diferenciaci vnitřní. Příkladem vnější 

diferenciace v českém vzdělávacím systému je existence škol s rozšířenou 

výukou některého z předmětů a víceletých gymnázií. Může se však také jednat 

o dělení žáků podle různých schopností v rámci „běžné“ školy. Vnější 

diferenciace na úrovni škol je považována za mnohem škodlivější než 

diferenciace na úrovni jedné instituce z toho důvodu, že v rámci této jedné 

instituce existuje větší teoretická možnost přechodu z jedné třídy do druhé.

Vnitřní diferenciací se tedy rozumí rozdělení žáků do skupin pro určité 

předměty, případně také rozdělování žáků uvnitř třídy. Žáci jsou tedy součástí 

heterogenní skupiny a odděleně vzdělávaní jsou pouze pro určitou (malou) část 
                                               
20 Popisem a dělbou diferencované vzdělávání se ve své publikaci „Úloha školy v rozvoji 
vzdělanosti“ přehledně zabývá Eliška Walterová. Z této publikace jsou použity následující informace 
ohledně rozdělení diferencovaného vzdělání.
Tímto tématem se dále zabývá například Jana Straková v článku „Přidaná hodnota studia na 
víceletých gymnáziích ve světle dostupných datových zdrojů.“ (Sociologický časopis, 2010, Vol. 46, 
No. 2, s. 187- 210) nebo Zdeněk Kalhous v knize „Školní didaktika“, který pracuje s obdobným 
pojetím významu a dělby diferencovaného vzdělávání.
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školního dne nebo pouze v některých předmětech. Jedná se například o práci 

ve skupinách rozdělených v rámci vyučovací hodiny, rozdělení domácích úkolů 

podle náročnost, apod.

Jak dále uvádí Walterová, většina výzkumníků zabývající se touto 

diferenciací ve vzdělávání dochází k závěru, že vnější diferenciace vzdělávání 

způsobuje větší nerovnosti ve výsledcích žáků a nepřináší významné zlepšení 

výsledků žádné skupině v porovnání s nediferencovaným vzděláváním žáků 

v heterogenních skupinách. Tento a také další důvody vedou ke snaze provádět 

toto vnější dělení žáků co nejpozději.

Argument, že selekce žáků, zejména uskutečňuje-li se v časném věku, je 

sociálně diskriminační a přispívá k reprodukci vzniku nerovností v pozdějších 

fázích životního cyklu, přiměl řadu zemí k tomu, že od diverzifikovaného 

systému přešly k systému jednotnému. Ve většině evropských zemí i zemí OECD 

nedochází v současné době k první selekci ve vzdělávacím systému dříve než 

ve 14 letech věku dětí. (Matějů; Straková, 2003a, s. 626)

Čím významnějším zdrojem sociálního vzestupu a životního úspěchu 

vysokoškolské vzdělání v dané společnosti je, tím větší důraz se klade na to, aby 

přístup k němu byl otevřený a spravedlivý. S tím je však spojena otázka, komu 

se kvalitního vysokoškolského vzdělání dostane a komu zůstane naopak 

odepřeno. V této době, kdy je poměrně široká nabídka vyšších odborných

a vysokých veřejných, soukromý a státních škol, se nejedná pouze o nerovnosti 

v přístupu k vysokému vzdělání obecně, ale především o dosažení vzdělání 

takového, které by zvýšilo naději na vzestupnou sociální mobilitu a také vyšší 

příjem a které by se realizovalo na kvalitních školách.

Faktory, které zde způsobují nerovnosti, jsou například financování 

jednotlivých vysokých škol, kritéria pro samotný vstup do terciárního vzdělávání

a podmínky přijímacího řízení, ale také silná determinace typem absolvované

střední školy a především, jak ukazují provedené výzkumy21, sociálním původem 

a sociálně ekonomickým statusem rodiny. Vlivem rodiny na vzdělávání potomků 

se budu zabývat v další části této práce.

                                               
21 Provedenými výzkumy v rámci nerovností ve vzdělávání se budu zabývat v poslední části této 
práce. Bližší informace k jednotlivým nerovnostem v rámci terciárního vzdělávání například v práci 
Petra Matějů „Vyšší vzdělání jen pro elitu?“ nebo „České vysoké školství“ Libora Prudkého.
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3. Rodina

Škola ve své úloze vzdělávání a výchovy dětí navazuje převážně na primární 

socializaci, která probíhá v rodině a v nejbližším okolí. Ačkoliv se podle 

Francoise de Singlyho vliv rodiny na socializaci dítěte neustále zmenšuje, není 

možné jí ubrat jednu z hlavních rolí. Stejně jako se mění význam školy 

a vzdělání, prochází i význam a podoba rodiny v průběhu let vývojem. S tím, jak 

se postupně vyvíjí význam rodiny a rodinné vztahy jako takové, se mění také 

úloha rodiny ve vztahu ke škole a naopak. Úlohy původně spadající 

do kompetence rodiny začala postupem času přebírat škola. De Singly dále 

poukazuje na úzký vztah moderní rodiny a školy. Tvrdí, že moderní rodinu není 

možné pochopit mimo dějiny školní docházky. Vlivem rozšíření školní docházky 

zaujímá dítě v této rodině také významnější místo. (De Singly, 1999, s. 20-36)

Vzhledem k tomu, že význam rodiny prošel společně s měnící 

se společností postupem času poměrně rozsáhlým vývojem, jen těžko by bylo 

možné najít jeho přesnou a obecně platnou definici, v různých dobách 

a na různých místech má tak význam rodiny trochu jinou podobu a je možné ho 

pojmout různými způsoby. V době 20. století v západních civilizacích bychom 

rodinu mohli popsat jako specifickou formu privátní instituce emociálně 

si blízkých lidí, tedy muže, ženy a jejich dětí, s uvolněnými vztahy ke generaci 

jejich rodičů a prarodičů a méně závislých na příbuzných. Tento model rodiny 

se označuje také jako nukleární. Od počátku 21. století se ovšem i tento 

„tradiční“ model nukleární rodiny mění. (Walterová, 2004a, s. 84) Tato podoba 

rodiny by se dala nazvat také jako vztahová, mezi jejími členy je kladen důraz 

na vzájemné vztahy. Je definována především emoční podporou, kterou svým 

členům poskytuje. (De Singly, 1999, s. 9-25)

3.1 Proměny rodiny

Pro význam této práce by bylo neúčelné zabývat se celkovým rozsáhlým

vývojem rodiny od jejích počátků. Proto zde uvedu alespoň významné okamžiky 

a body vývoje evropského pojetí rodiny.
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Pojetí rodiny pocházející z období středověku a starověku, bychom dnes 

označili spíše jako „domácnost“. Byla to skupina lidí, kteří bydleli pod jednou 

střechou a společně se podíleli na „rodinném“ hospodářství. Tato rodina byla 

patriarchální a zpravidla podléhala jedné hromadné autoritě. Počítali se do ní tedy 

nejen pokrevní příbuzní, ale také všichni „v domě“ (tedy také otroci, čeledíni, 

děvečky nebo služebnictvo). V pojetí vyšších vládnoucích vrstev byla rodina

systém širokého pokrevního příbuzenstva. (Možný, 1990, s. 17-18)

Samotná představa, že se společnost skládá z rodin, pochází z období 

klasicismu konce 17. století. Její definice je zaznamenána již ve Velké 

francouzské encyklopedii z doby osvícenství, kde se o rodině píše jako 

o občanské společnosti, která je nejpřirozenější a která tvoří základní výbavu 

a přirozený stav člověka. Zakládá se manželstvím, z něhož jsou pak rozeny děti, 

jež život rodiny prodlužují. (Možný, 1990, s. 17)

Přibližně do 18. století působila rodina jako posvátná instituce. Tento 

archetypální model spojený se životem vícegenerační rodinné domácnosti, 

poskytoval kulturní vzory pro život, zajišťoval materiální podmínky pro péči 

o děti majetkovými vazbami, vztahy a závazky v rozvětveném příbuzenství. Tato 

celá rodinná organizace měla především udržet domácí statky (rodinný majetek) 

v rodině. V industriální společnosti se tento typ rodiny mění na již zmiňovanou 

rodinu nukleární. (Walterová, 2004a, s. 84)

Moderní představa rodiny se od těchto „tradičních“ pojetí poměrně výrazně 

liší. Pro společnost naší kultury se zjednodušeně stala charakteristickou, 

přirozenou a převládající formou párová monogamní rodina, tedy domácnost 

tvořená mužem, ženou a jejich dětmi sdílející společné bydliště, tzv. nukleární 

rodina. Tato rodina je zaměřená na vztahy mezi jejími členy, mezi důvody 

partnerského soužití se čím dál tím více dostává partnerská láska, která nahrazuje 

původní smysl udržení rodinného majetku. Přesto podle De Singlyho  stále 

přetrvává také její (biologická a sociální) reprodukční funkce. Je jen překryta 

společenskými proměnami. (De Singly, 1999, s. 25)

V šedesátých letech 20. století se v západních zemích rozvíjí nový 

feministický pohled na rodinu. Poukazuje na nerovnosti mezi jednotlivými členy, 

jež stojí v samotném základu instituce rodiny, a boří idealizující pohled na rodinu 

jako na jednotku individuí s totožnými zájmy. Zároveň poukazuje na nová 
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a netradiční uspořádání soukromého života, která narušují dominantní obraz 

úplné nukleární rodiny. Od 60. let ovšem ženy usilují o možnost realizovat se 

přímo, vyžadují svou vlastní autonomii a také chtějí být „samy sebou“. Vstup 

do zaměstnání jim umožnil ekonomickou nezávislost a možnost budovat 

si profesionální identitu, nepodřizují již své vlastní zájmy zájmům rodiny 

v takové míře, jako tomu bylo dosud. Na konci 20. století se nukleární pojetí 

rodiny začíná rozpadat. (Radimská, 2003, s. 668-678)

V Evropě klesá počet sňatků a porodnost, zvyšuje se věk, v němž mladí 

vstupují do prvního manželství. Stoupá počet rodin, v nichž je jeden rodič vlastní 

a o dítě pečuje s novým partnerem, eventuálně postupně s dalšími partnery. Roste 

počet rozvodů a také počet párů, které spolu mají děti bez oficiálního sňatku.

Tyto změny v životním stylu jsou výrazné. Tradiční rodinné vztahy, 

hierarchizované autority a rodinné rituály ztrácejí svůj původní význam. 

Současně s trendem rozpadu nukleární rodiny a uvolnění rodinných svazků 

se mění styl domácností, v nichž vyrůstají děti ve věku školní docházky.

(Walterová, 2004a, s. 84-85)

3.2 Současné pojetí rodiny

Význam rodiny prochází v průběhu staletí velkým vývojem. Zatímco 

v tradiční rodině bylo cílem předat dětem materiální bohatství a z něj vyplývající

status rodiny a v moderní rodině první fáze bylo cílem předat další generaci 

morální hodnoty a vzory. Mění se vztahy a priority členů rodiny, dříve tradiční 

hodnoty (zakládání rodiny v poměrně brzkém věku, nízký počet rozvodů, apod.) 

nahrazují hodnoty moderní společnosti. Současná podoba rodiny byla během 

vývoje ovlivněna celou řada faktorů.

Celkově klesá hodnota vstupovat do manželského svazku – v ČR se počet 

sňatků v 80. letech pohyboval v rozmezí 80 - 90 000. Od roku 1991 stále klesá, 

v roce 1995 dosáhl hodnoty 54 000 a v roce 2011 přibližně 45 000. Ve spojení 

s tématem rozvodů se často hovoří o tom, že jejich počet s postupující dobou 

stále roste a s tím se také uvádí vysoké množství rozvádějících se párů, je to však 

dáno převážně nízkou sňatkovostí. Počet rozvodů jako takový se během 

posledních let výrazně nemění, mění se však jeho procentuální poměr vzhledem 
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k počtu sňatečnosti. V osmdesátých letech minulého století byl počet rozvodů

ročně průměrně 30 000, v roce 2011 je tato hodnota přibližně 28 000. (Matoušek, 

2003, str. 42; Statistická ročenka ČR 2011)

Hrubá míra sňatečnosti (počet sňatků připadajících na 1 000 obyvatel ve sledovaném časovém 
období)
Zdroj: www.demografie.info

*Úhrnná rozvodovost udává podíl manželství končících rozvodem (za předpokladu zachování 
intenzit rozvodovosti podle délky trvání manželství z daného roku po dalších zhruba třicet let)
Zdroj: ČSÚ,www.czsu.cz

Přestává být výjimkou, že mladé ženy upřednostňují kariéru 

před zakládáním rodiny, čímž se zvyšuje věk vstupu do manželství a porození
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prvního potomka, zvyšuje se ale také počet žen, které se rozhodnou věnovat svůj 

život pouze kariéře a nemít děti vůbec.

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz

Vlivem liberalizace rozvodů, díky níž lze manželství ukončovat a uzavírat 

v průběhu životní dráhy několikrát, narůstá počet rodin, v nichž se vystřídá série 

partnerů a změní se složení členů domácnosti, tzv. sériová monogamie (tedy více 

po sobě navázaných partnerských vztahů). Postavení ženy a muže se čím dál tím 

více vyrovnávají, ženy dosahují vyššího vzdělání, než tomu bylo dříve, živiteli 

jsou zpravidla oba rodiče. Profesní kariéra se dostává v hierarchii hodnot u části 

populace na vyšší stupeň než rodina a péče o dítě, což zapříčiňuje narušení 

rovnováhy v rodinách způsobené změnou společenského postavení jednoho nebo 

více rodičů. (Walterová, 2004a, s. 84-88)

Od poloviny 20. století nezíská polovina dětí zkušenost života v jedné 

domácnosti s oběma vlastními rodiči. Následky v podobě konfliktů a citových 

stresů působících úzkosti, agresivitu a násilí si poté děti přenášejí do školy.

Nukleární rodina, vzhledem ke škole, zajišťovala primární socializaci, škola 

poté socializaci sekundární. V kompetenci této rodiny byla dominantní materiální 

péče o děti, výživa, zdraví, ošacení, starost o jejich výchovu citovou i mravní. 

Škola na to navazovala vzděláváním, kognitivním a intelektuálním rozvojem 
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osobnosti dětí, zajišťovala předávání kulturního dědictví, společenských norem 

a vzorců chování. Zodpovědnost za dodržování mravních norem byla převážně 

v kompetenci rodiny, škola je pouze kontrolovala, nepřebírala zodpovědnost 

za případné přestupky. (Walterová, 2004a, s. 84-85)

Současní rodiče projevují zájem o školu převážně zejména v případě 

problémů dítěte, které signalizuje škola. Jejich zájem o dítě v roli žáka 

se omezuje převážně na „občasné kontroly“ přípravy dítěte do školy 

a registrování známek.

3.3 Rodina jako základní stavební kámen nerovností

Je to především sociální faktor, co ovlivňuje životní dráhu jedince. Nic jej 

nepoznamenává tak, jako prostředí, do kterého se narodí a v němž vyrůstá. 

V tradičních společnostech, kdy se majetek a moc předávaly v rámci rodiny 

z generace na generaci a kdy o těchto transmisích rozhodovali pouze rodiče,

jakožto vlastníci ekonomického kapitálu, hrála rodina hlavní roli v reprodukci 

sociálních nerovností. Vzhledem k takto jasnému předávání majetku a jeho 

poměrně striktním pravidlům daných společností, ale také rodinou samou

(předávání záviselo na pohlaví potomka, pořadí jeho narození a také na ochotě 

respektovat sňatkovou strategii rodičů), byla role rodiny v reprodukci sociálních 

nerovností poměrně jasná.  To, jak člověk v této tradiční společnosti žil, jaký měl 

majetek a moc a kam v této společnosti patřil, záviselo na typu rodiny, v níž 

vyrostl, přesněji tedy na tom, jak velkým sociálně-ekonomickým kapitálem ho 

jeho rodiče vybavili. (Katrňák, 2004, s. 20)

Kapitál bychom mohli definovat jako dovednosti, schopnosti, ale také 

například hmotné statky, kterými jedinec či společnost disponuje. Podle toho 

se kapitál dále dělí na kulturní, sociální, či ekonomický.22 Množství či druh 

kapitálu, kterým člověk disponuje, poté udává jeho status. Ten opět rozlišujeme 

podle toho, jakým kapitálem je tento status určen. Například sociálně-

ekonomický kapitál bychom tak z dnešního pohledu mohli definovat jako 

                                               
22 Blíže k rozdělení a významu kapitálu viz předchozí kapitola „Vývoj koncepcí vzdělanostních 
nerovností“ - Bourdieu
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konstrukci souhrnných ukazatelů, které ovlivňují stratifikaci společnosti, jakožto 

její charakteristický znak, a způsobují společenské nerovnosti.

V moderní společnosti zůstává i nadále socioekonomický kapitál důležitou 

proměnou. Jeho vliv na nerovnosti ve vzdělávání dětí dokazují ve svých pracích 

mnozí sociologové.23 Jeho význam se od doby tradiční společnosti ale změnil.

Jeho dnešní pojetí zahrnuje kromě majetku a moci ještě další důležité proměnné 

jako například dosažené vzdělání a prestiž. (Možný, 2008, s. 95)

V tradičních společnostech byla úlohou muže schopnost začlenit rodinu 

do širší společnosti. V té době bylo v podstatě možné status muže a jeho rodiny 

považovat za shodný. Stačilo stratifikačně zařadit muže a byla zařazena celá jeho 

rodina. Zrovnoprávnění postavení muže a ženy a nástup žen do zaměstnání 

v šedesátých sedmdesátých letech změnil pojetí ztotožnění statusu muže se 

statusem rodiny a učinil ho neudržitelným. (Možný, 2008, s. 96) V moderní 

společnosti, kdy do rodiny finančně přispívají žena i muž často rovným dílem, je 

sociální pozice rodiny ovlivněna oběma jejími členy, což potom dále determinuje 

postavení dětí, které z této rodiny pochází.

Sociální stratifikace, neboli rozvrstvení společnosti, je jednou ze základních

sociálních struktur, a je výrazem nerovnoměrného rozdělení vzácných statků,

materiální i nemateriální povahy, především bohatství, moci a prestiže. Tyto 

nerovnosti se nazývají sociální nebo také distribuční. Typ a charakter stratifikace 

významně ovlivňují život všech členů společnosti. Přístup těchto členů 

společnosti ke statkům, které daná společnost považuje za vzácné, následně 

určují jejich status - tedy pozici v této společenské struktuře. V rámci statusů se 

rozlišují statusy připsané, které jsou určeny nezávisle na naší vůli jako například 

pohlaví, věk, etnická příslušnost a statusy získané jako vzdělání a zaměstnání, 

které si alespoň do určité míry můžeme zvolit. (Šanderová, 2000, s. 9-25)

Různé podmínky a možnosti spojené s jednotlivými statusy vedou k tomu, 

že si lidé ve společnosti nejsou rovni. Tyto nerovnosti dělí Šanderová na dva 

základní typy.  Prvním typem, který především ovlivňuje sociální stratifikaci

v moderních kapitalistických společnostech, jsou nerovnosti sociálně 

ekonomické. Ty jsou spojené především se zaměstnáním, tedy se zdrojem příjmu, 

                                               
23 Více viz kapitola „Vývoj koncepcí vzdělanostních nerovností“
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plynou ze společenské dělby práce a zasahují do ekonomické oblasti, do sféry 

produkce a směny zboží a služeb. Druhým typem jsou nerovnosti sociokulturní –

nerovnosti v životním stylu, nerovnosti mezi muži a ženami, představiteli 

různých ras a etnik a částečně také nerovnosti generační - jakožto důsledek 

symbolického hodnocení společnosti.

Tyto nerovnosti na úrovni kulturního, sociálního a ekonomického kapitálu 

od sebe odlišují nejen jednotlivce jako příslušníky různých tříd, ale také celé 

rodiny. Hodnoty těchto kapitálů, jichž rodiče dosáhli, se pomocí sociální 

distribuce přenášejí na děti a utvářejí tak sociální pozici celé rodiny.

Významem a dělbou stratifikačního systému, který představuje významnou 

oblast sociologie, se do dnešní doby zabývalo veliké množství sociologů.24

Jadwiga Šanderová představuje ve své publikaci základní sociální vrstvy, jež 

vychází ze syntézy pojetí sociální stratifikace významných sociologů. Tyto 

skupiny společnosti se vytvořily právě nerovnou distribucí finančního příjmu, 

majetku, moci, prestiže a vzdělání. (Šanderová, 2000, s. 132-134)

Na základě distribuční nerovností se společnost diferencuje do jednotlivých 

tříd a vrstev. Sociální třídou je míněna sociální kategorie členů společnosti 

zaujímajících podobné postavení z hlediska jednotlivých forem moci, privilegia 

a prestiže, tedy kategorie osob sdílejících podobný socioekonomický status. Je 

pro ni typická určitá míra sociální uzavřenosti, sociální vrstva bývá oproti tomu

definovaná spíše jako kategorie osob, pro niž je typická spíše 

otevřenost.(Šanderová, 2000, s. 72-73, 134-135)

Bez ohledu na jednotlivé konceptualizace lze stratifikační systém moderní 

společnosti převést na model o třech hierarchicky uspořádaných segmentech. 

Jsou jimi vyšší třída nebo také vrstva, střední třída a nižší (respektive dělnická) 

třída. Základní teoretické přístupy se pak liší především tím, kam umisťují 

hranice těchto tří základních segmentů a jaký volí jejich základní definiční znak.

U lidí, kteří sdílejí stejnou třídní pozici, můžeme očekávat také obdobné 

životní výsledky. Mají podobné ekonomické podmínky, a proto u nich najdeme 

podobné vzorce jednání. Třídy nejsou prázdnými, vnějšími podmínkami 

                                               
24 Mezi nejvýznamnější představitele zabývající se sociální stratifikací patří například Karl Marx, 
Max Weber, Talcott Parsons, Gerhard E. Lenski, Erik O. Wright a další.
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vytvořené „boxy“, ale mají specifický kulturní obsah. Podle Tomáše Katrňáka 

a Petra Fučíka sociální třídy předurčují životní dráhu, formují mentalitu člověka 

a jeho vnímání, vymezují kódy chování a určují životní vyhlídky, sociální 

a ekonomické bariéry. (Katrňák; Fučík, 2010, s. 87)

Vyšší vrstvy zahrnují velkopodnikatele, vysoce postavené politiky, špičkové 

odborníky a vrcholový management. Nižší vrstvy tvoří představitelé 

nekvalifikované a nejhůře placené práce. Ostatní profese vymezují střed. Podle 

třídního přístupu se stratifikační systém dělí na jednotlivé sociální třídy, pro něž 

je typická jistá míra uzavřenosti. Předpokladem existence třídní subkultury je 

alespoň dvougenerační sdílení třídního postavení. (Tamtéž)

3.4 Třídně zakotvené rozdíly v chování rodiny

U příslušníků jednotlivých vrstev bylo výzkumy zjištěno, že existují jisté 

způsoby chování, které jsou pro každou z nich typické, nebo alespoň častější. 

Bylo takto dokázáno, že například lidé z vyšších společenských tříd se žení 

a vdávají později než páry z nižších tříd. Velký vliv na to má samozřejmě delší 

školní docházka, u nejvyšší společenské vrstvy je to vesměs vysoká škola, 

a vysoká úroveň antikoncepce, která vylučuje rané sňatky z důvodu otěhotnění 

nevěsty. Dále například zkoumané otěhotnění ženy před dvacátým rokem věku je 

více než dvakrát pravděpodobnější u nižších tříd nežli u vyšších. Souvisí to 

s rozdíly v třídní podmíněnosti užívání antikoncepce i s tím, že věk počátku 

pohlavního života je u nižších tříd nižší. Počet dětí v rodině také silně závisí 

na příslušnosti k sociální třídě, což je částečně podmíněno i historicky. Čím vyšší 

je vzdělání matky, tím má méně dětí. (Možný, 2008, s. 99-103)

V třídních rozdílech v chování je také možné vymezit určité „stereotypy“ 

v péči o děti. Rozdílný přístup rodičů a dětí ke škole a vzdělávání podle 

sociálních tříd zaznamenala celá řada studií. Jejich zjištění obecně ukázala, 

že rodiče z vyšších tříd jsou aktivnější jak v péči o domácí přípravu dítěte 

do školy, tak v důrazu na rozvíjení vědomostí a znalostí dětí než rodiče z nižších 

tříd. Lépe společensky postavení rodiče se do školy s dětmi více a systematičtěji 

připravují, více dbají na rozvoj verbálních schopností a dovedností dětí, častěji 

děti přihlašují do knihoven a nejrůznějších zájmových kroužků a více se zajímají 
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o prostředí školy, kterou dítě navštěvuje. Hůře společensky postavení rodiče toto 

všechno s dětmi také dělají, ovšem ne v takové míře, ne s takovou intenzitou a ne 

s takovou důsledností. V těchto třech ohledech se od rodičů z vyšších tříd liší. 

(Katrňák, 2004, s. 145) Jak dokazuje následující graf, se také liší volnočasové 

aktivity u dětí podle typu rodiny.

Volnočasové aktivity dětí podle typu rodiny (průměrná intenzita), N=325

Průměrná frekvence: 1 – „Nikdy“; 6 – „Více než 2 hodiny denně“

Zdroj: Rodiče a výchova 2010

V zemích jako je Francie, Británie nebo Spojené státy, byl dokázán vysoký 

vliv třídní příslušnosti na vzdělanostní šance. Například na začátku 60. let 

minulého století ve Francii měli synové manažerů osmdesátkrát větší 

pravděpodobnost dostat se na univerzitu než synové zemědělců, čtyřicetkrát vyšší 

pravděpodobnost než synové dělníků a dvakrát vyšší pravděpodobnost než 

synové úředníků. Obdobně tomu bylo také ve Velké Británii o několik let 

později. Zde měly děti z dělnické třídy o více jak polovinu menší šanci studovat 

vysokou školu než děti z nižší střední třídy a ty měly ještě třikrát menší šanci 

dostat se na vysokou školu než děti z vyšší střední třídy. (Katrňák, 2004, s. 17-

18)

Ačkoliv v České republice není vliv třídní příslušnosti na vzdělanostní šance

v 90. letech tak vysoký, stále zde existují jisté rozdíly. Nejvíce potomků otců 
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se základním vzděláním a otců vyučených končí s výučním listem a nejvíce 

potomků středoškoláků získává středoškolské vzdělání. Ti, kteří mají otce 

vysokoškoláka, dosahovali šestkrát častěji vysokoškolského vzdělání než ti, 

jejichž otec byl vyučen. (Katrňák, 2004, s. 22-26)

3.5 Intergenerační mobilita

Jako přechod mezi jednotlivými třídami či vrstvami se označuje pojem 

sociální mobilita. Pokud se jedná o přechod jedince mezi skupinami na stejné 

úrovni, jde o mobilitu horizontální. Vertikální sociální mobilita je poté označení 

přechodu individua z jedné vrstvy či třídy do druhé. Liší-li se status dětí 

od statusu jejich rodičů, tj. pokud děti obsadily vyšší či nižší status, hovoří 

se o intergenerační sociální mobilitě. Je-li jejich status vyšší než status rodičů, jde 

o vzestupnou mobilitu, je-li nižší, jedná se o mobilitu sestupnou. (Šanderová, 

2000, s. 138-141)

Pokud nějaká společnost vykazuje vysokou intergenerační mobilitu, značí 

to, že jsou třídní nerovnosti v dané společnosti nízké, a proto také snadno 

překonatelné. Pokud však potomci končí ve stejných třídních pozicích jako jejich 

rodiče, je sociální cirkulace nulová a bariéry mezi sociálními třídami jsou vysoké 

a obtížně překonatelné. Intergenerační sociální mobilita se dělí na absolutní 

a relativní. Absolutní mobilita je koncept zachycující všechny sociální pohyby 

ve společnosti, bez ohledu na to, zdali jsou jejich příčiny strukturální nebo 

sociální. Relativní sociální mobilita odkazuje k šancím daným sociálním 

původem dosáhnout určité pozice. Jedná se o ekonomické, sociální a kulturní 

rozdíly mezi rodinami, které musejí potomci z těchto rodin překonávat. (Katrňák; 

Fučík, 2010, s. 87-88)

3.6 Reprodukce společnosti

Jak jsem již uvedla v kapitole „Škola – nositelka nerovností?“, mnozí 

sociologové a vědci se liší v názorech, zdali je to právě škola, kdo vytváří 

a reprodukuje sociální nerovnosti. Tyto debaty jsou předmětem diskuze 

zabývající se celkovou reprodukcí společnosti a jejími příčinami, což velice úzce 
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souvisí také s reprodukcí vzdělanostních nerovností, popisovanou též v této 

předcházející kapitole. Podle toho, jaký aspekt jednotliví autoři zdůrazňují, je 

Katrňák na základě teorií a provedených výzkumů jiných autorů (uvádí 

například: Giroux, Reid, Nash) rozděluje na představitele sociální a kulturní 

reprodukce. (Katrňák, 2004, s. 35)25

Z hlediska kapitálů se představitelé sociální reprodukce zaměřují spíše 

na nerovnosti dané ekonomickým kapitálem, představitelé kulturní reprodukce 

spíše na nerovnosti dané kulturním kapitálem.26 Ti, kteří hovoří o sociální 

reprodukci, popisují rozdíly mezi sociálními vrstvami a skupinami, které 

přetrvávají v čase. Autoři zastávají spíše kulturní reprodukci, popisují kulturní 

prostředí jednotlivých vrstev a skupin a analyzují faktory, které přispívají k jeho 

přetrvávání z jedné generace na druhou.

S konceptem sociální reprodukce pracuje například Melvin Kohn, podle 

něhož je příčinou reprodukce sociálního postavení podobnost mezi rodinnými 

hodnotami a typem povolání rodičů. Ten na základě několika studií, které 

provedl v padesátých a šedesátých letech v USA, tvrdí, že důvodem této 

reprodukce je, že hodnoty, jež rodiče vyznávají, formují jejich chování a jejich 

přístup k dětem. Zdrojem těchto hodnot je typ práce, který rodiče, jakožto 

příslušníci různých sociálních tříd, vykonávají. Při výkonu této práce si tyto 

hodnoty osvojují. Tvrdí například, že dělnické matky kladou důraz 

na přizpůsobení se dětí. Vedou je k upravenosti a čistotě a očekávají, že budou 

poslouchat dospělé. Matky ze střední třídy naopak zdůrazňují osobnostní rozvoj 

dítěte. Oceňují jeho samotné rozhodování a nepodléhání vnějšímu sociálnímu 

tlaku. Poslušnost a upravenost pro ně nejsou tak důležité.27

Zastáncem kulturní reprodukce je například Paul Willis. Ten ve své práci 

publikované na základě výzkumu ze sedmdesátých let ve Velké Británii 

poukazuje na to, že jedinec v prostoru přenosu nerovností z jedné generace 

na druhou není pasivní bytostí. Na základě studie, při níž pracoval s dvanácti 

chlapci pocházejícími z dělnické třídy, tvrdí, že prostředí, v němž tito chlapci 

                                               
25 Informace z této kapitoly vycházejí z díla Odsouzeni k manuální práce Tomáše Katrňáka
26 Blíže jsem se tématem kapitálu, a jeho vysvětlením zabývala již v kapitole „Škola – nositelka 
nerovností“ u Bourdieuho
27 Více informací o studii viz Melvin Kohn: Class and Konformity: A study in Values. With 
Reassessment. Citováno podle Katrňák, 2004, s. 39-41
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vyrostli, hodnoty, které vyznávají, ovlivňují vzdělání, které získají, a povolání, 

které budou vykonávat. Jejich postoj ke škole, jejich vnímání a interpretace 

vzdělávacího systému, tak podle Willise ovlivňuje jejich dráhu směrem 

k dělnickým profesím.28

Mezi tyto dva proudy by bylo možné zařadit Pierra  Bourdieho, který 

se svojí teorií kapitálů zdůrazňuje jak roli rodinného zázemí, tak roli školy.

Na tento dvojí přístup k distribuci společnosti by bylo možné aplikovat také již 

zmiňovanou Kerckhoffovu teorii socializačního a alokačního modelu. V tomto 

případě by socializační model, který chápe jedince jako svobodného uvnitř 

sociálního systému, představoval kulturní reprodukci. Alokační přístup, 

zdůrazňují sílu vlivu sociální struktury, by bylo možné přirovnat spíše 

k reprodukci sociální.

                                               
28 Více informací o výzkumu viz Paul Willis: Leasing to Labour: How Working Class Kids Get 
Working Class jobs. Citováno podle Katrňák, 2004, s. 48.
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4. Vzdělanostní reprodukce v české společnosti

Problematikou vzdělanostní reprodukce se na území České republiky zabývá 

řada sociologů a pedagogů již od poloviny 20. století, na základě jejich bádání 

byla již také provedena řada výzkumů, jejichž počet s přelomem století stále 

roste. V této závěrečné kapitole představím dva výzkumy provedené v rámci 

české společnosti zaměřující se na rozdíly vzdělanostní reprodukce podle 

příslušnosti k různým sociálním třídám.

4.1 Reprodukce na úrovni dělnické třídy29

Jedním významným příkladem provedeného výzkumu na téma vzdělanostní 

reprodukce v české společnosti je práce českého sociologa Tomáše Katrňáka, 

který se převážně v letech 1999-2002 zabýval výzkumem českých dělnických 

rodin. Zaměřil se, jak sám říká, na osud dělnických dětí ve vzdělanostním 

systému, na to, jak dělnická třída poznamenává dráhu dětí, které v ní vyrůstají.

Na základě nestandardizovaných rozhovorů s dělníky pocházejících z Brna

a vysokoškoláky mapoval zkušenosti těchto dvou sociálních skupin se školou 

a vzdělanostním systémem. Dělníkem chápe člověka, který je vyučený, živí 

se manuální nezemědělskou prací a je zaměstnancem, tedy nepodniká. Rodiče 

všech dotazovaných dělníků byli také dělníci, byli vyučení, vykonávali manuální 

práci a nepodnikali. Cílem tohoto výzkumu bylo pochopit proces vzdělanostní 

reprodukce z jedné generace na druhou. Vycházel z předpokladu, že dělníci 

nemají pouze stejné postavení ve společnosti, vymezené socioekonomickými 

charakteristikami, jako je povolání, vzdělání a ekonomický příjem, ale že 

je spojuje i něco dalšího – jako podobnou mentalitu, způsob uvažování 

a dispozice jednat určitým způsobem.

Podle dosažených výsledků dělí vztah rodičů ke škole na dva typy. Vztah 

dělnických rodičů popisuje jako volný vztah, vztah rodičů vysokoškoláků jako 

soudržný. Dělničtí rodiče investují mnohem méně času, energie a úsilí 

do vzdělání svého potomka než vysokoškolští rodiče. Dělníci školu pro dítě příliš 

nevybírají. Podle jejich názoru do školy chodí dítě, které samo nejlépe ví, co má 

                                               
29 K výkladu tohoto výzkumu jsem čerpala z knihy Tomáše Katrňáka Odsouzeni k manuální práci, 
která byla publikována na základě provedeného výzkumu
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dělat, jak se má připravovat a co po něm škola vyžaduje. Na přípravu dítěte 

do školy nekladou takový důraz. Katrňák přirovnává situaci dítěte ve škole 

ke „korkovým zátkám hozených do vody“. Plavou, nepotopí se, nikdo je ovšem 

nevede, neurčuje směr, ani cíl cesty. Jejich vlastní aspirace a aspirace jejich dětí 

jsou nízké. Za tímto volným vztahem mezi dělnickou rodinou a školou se skrývá 

orientace dělníků na práci a peníze, tedy na materiální stránku života.

Vysokoškolsky vzdělaní rodiče, jejichž vztah popisuje Katrňák jako 

soudržný, se naproti tomu snaží pro dítě vybírat školu podle kvality vzdělávacího 

prostředí. Jde jim o to, aby jejich dítě chodilo do školy, která mu poskytne 

základy, o něž se bude moci ve své další vzdělávací dráze opřít. To, jestli se bude 

jejich dítěti ve škole dařit nebo ne, nenechávají pouze na něm, případně na škole, 

ale považují to za výsledek své práce, cítí za to zodpovědnost. O svém potomkovi 

předpokládají, že je nadaný, a proto má-li zájem a do školy se připravuje, měl 

by tam také dobře prospívat. Tito rodiče kladou důraz na školní přípravu dítěte 

a na rozvoj jeho zájmu o učivo a vzdělávání. Jsou průvodci svých dětí na cestě 

vzdělanostním systémem, ukazují jim směr a cíl cesty, jejich aspirace 

na vzdělávání potomků jsou vysoké. Tento vztah vysokoškoláků a ke škole je 

podmíněn jejich orientací na vzdělání a status – na společenské symboly svázané 

s prestiží.

4.2 Rodiče a výchova 2010

Podobným tématem se zabýval i výzkum s názvem Rodiče a výchova 2010 

autorů Ondřeje Špačka, Jiřího Šafra a Kateřiny Vojtíškové. Jeho cílem bylo 

zjistit, jaké jsou rozdíly v hodnotách, vzdělanostních aspiracích, kulturním 

kapitálu rodičů a v trávení volného času dětí u dvou typů rodin dle dosaženého 

vzdělání rodičů: v rodinách vysokoškoláků a v rodinách, kde jsou oba rodiče 

nanejvýše vyučení, v rodinách dělnických (krom tradičních dělníků ve výrobě 

se jedná o tzv. rutinní nemanuální pracovníky ve službách a obchodě i drobné 

řemeslníky). Zkoumání bylo provedeno metodou řízených standardizovaných 

osobních rozhovorů a počítačového online dotazování respondentů, kterými byli 

rodiče z rodin, kde je alespoň jedno dítě ve věku povinné školní docházky, 

tj. přibližně 6 – 16 let.
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Na základě tohoto šetření odlišují autoři z hlediska přístupu ke škole dva 

základní typy dělnických rodin. Jedná se o ambiciózní“ rodiny, v nichž rodiče 

aspirují na vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělaní svých dětí. Naproti tomu 

přibližně dvojnásobný počet rodin lze označit jako „statické“ dělnické rodiny, 

v nichž rodiče očekávají od svých potomků nanejvýše středoškolské vzdělání 

s maturitou.

Děti z „ambiciózní“ dělnické rodiny se vyznačují lepším prospěchem, více 

čtou, chodí častěji do knihovny. Jsou na tom podobně jako děti vysokoškoláků. 

Vyrůstají v rodinách vybavených kulturním kapitálem, byť jeho objem je 

nepatrně menší než u vysokoškolských rodin. Jejich rodiče čtou více knihy, chodí 

do knihovny, mají doma více knížek, a ačkoliv kulturní participace není obecně 

příliš rozšířena, v porovnání s rodinami „statickými“ častěji navštěvují divadla, 

koncerty či výstavy.  Je pro ně typičtější aktivnější přístup, častěji diskutují 

s dítětem o jeho budoucích plánech.

Naproti tomu děti ze „statické“ dělnické rodiny se vyznačují horším 

prospěchem i vlastním nižším kulturním kapitálem: čtou méně než jejich 

vrstevníci z ostatních skupin. Častěji vůbec nechodí na žádný kroužek a mají také 

více kázeňských problémů. Pro tyto rodiče je příznačný pasivní výchovný styl, 

nekladou důraz na to, co dítě dělá, nechávají mu volnost, očekávají, že se o jeho 

vzdělanostní dráhu postará škola.
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Závěr

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala tématem vzdělanostní reprodukce. 

Z tohoto úhlu pohledu jsem postupně rozebrala tři hlavní témata, kterými bylo 

vzdělávání, školský systém v České republice a rodina. Tuto teoretickou část 

jsem ve čtvrté kapitole doplnila příkladem dvou provedených výzkumů na téma 

reprodukce vzdělání z generace na generaci v rámci různých sociálních vrstev. 

Konstrukce této práce byla vytvořena tak, aby na základě teoretického výkladu 

bylo možné odpovědět otázku, kterou jsem si zvolila jako klíčovou: má sociální 

postavení rodičů vliv na vzdělávání jejich dětí?

V první části jsem se zabývala vzděláváním. Vysvětlila jsem jeho význam, 

vymezila jeho vztah k pojmům vzdělání a výchova a popsala vývoj smyslu 

a významu vzdělání na území evropských států. Na to jsem následně navázala 

vysvětlením významu nerovností přístupu ve vzdělávání, vysvětlením samotného 

pojmu nerovnost a jeho nejčastějšími použitími a vlastním vývojem koncepcí 

vzdělanostních nerovností. Z toho důvodu, že vzdělávání jedince probíhá 

převážně v rámci školy, jsem se ve druhé části zaměřila na podobu školského 

systému v České republice. Představila jsem jednotlivé stupně tohoto poměrně 

silně diferencovaného systému a popsala jejich současnou podobu. Zabývala 

jsem se otázkou, zda je možné, aby sama škola jako vzdělávací instituce 

způsobovala či reprodukovala vzdělanostní nerovnosti, které jsou velmi úzce 

spjaty s nerovnostmi sociálními. I zde jsem uvedla představitele obou stran této 

diskuze. Třetím tématem mé práce byla problematika rodiny. Nastínila jsem 

vývoj jejích funkcí a podoby v minulosti a její pojetí v současnosti. V rámci toho 

jsem také představila rodinu jako základní stavební kámen nerovnosti.

Na základě vysvětlení významu sociálních tříd a vrstev jsem upozornila 

na to, že u jejich příslušníků existují příklady jistého „stereotypního“ chování, 

které je pro danou skupinu lidí možné označit za typické. V této kapitole 

s názvem „Třídně zakotvené rozdíly v chování rodiny“ jsem uvedla příklady 

tohoto chování a jednání, které vyplývají právě z třídní příslušnosti. Posledními 

dvěma tématy této části jsou integrační mobilita, kde jsem se zabývala 

přechodem mezi jednotlivými sociálními vrstvami, a reprodukce společnosti. 
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V rámci reprodukce jsem vysvětlila rozdíl mezi kulturní a sociální reprodukcí, 

jakožto jejími dvěma proudy, a představila autory zastávající tyto teorie.

Tento teoretický výklad jednotlivých témat jsem ve čtvrté kapitole doplnila 

představením dvou výzkumů na téma vzdělanostní reprodukce, které byly 

provedeny v české společnosti. Jako první jsem zvolila výzkum Tomáše Katrňák 

publikovaný v knize Odsouzeni k manuální práci. Katrňák se zabýval 

zkoumáním přenosu vzdělání z generace na generaci v rámci dělnické třídy. 

Formou polostrukturovaného rozhovoru tak zjistil, jaký je přístup dělnických 

rodičů ke vzdělávání jejich dětí, jaké mají aspirace na získání vzdělání a jak 

vzdělávání těchto dětí v rámci rodiny probíhá. Výpovědi respondentů 

a respondentek z dělnické třídy pak porovnal s výpověďmi vysokoškolsky 

vzdělaných rodičů. Na základě dosažených výsledků rozdělil vztah dělnických 

rodičů ke škole, který pojmenoval jako volný, a vztah vysokoškoláků ke škole, 

jež označil za soudržný.

Druhým výzkumem na téma vzdělanostní reprodukce je výzkum z roku 

2010, zabývající se taktéž dělnickými rodinami a rodinami vysokoškoláků. Tato 

studie nese název Rodiče a výchova 2010 a jejími autory jsou Ondřej Špaček, Jiří 

Šafr a Kateřina Vojtíšková. Ti obdobně za kvantitativního výzkumu dospěli 

k závěrům, na jejichž základě oddělili dva typy dělnických rodin. Jedním z nich 

je rodina ambiciózní, která má ke škole a vzdělávání dětí podobný přístup jako 

rodina vysokoškoláků. Typem druhým je dělnická rodina statická, u které 

nacházíme nízké vzdělanostní ambice i malý důraz na školní přípravu dětí.

Tyto dva výzkumy dospěly k podobným závěrům, jež slouží jako vhodný 

příklad pro praktické doplnění zde uvedených teorií a přístupů i českých 

i světových sociologů.

Takto rozvržená koncepce práce, výklad jednotlivých témat, přístupů a teorií 

rozdělených do třech klíčových částí (vzdělávání, škola, rodina) byly vhodným 

postupem pro dosažení odpovědi na otázku, kterou jsem si zvolila jako téma své 

práce. Studiem množství odborné literatury, seznamování se s jednotlivými 

teoriemi, jejich autory a obdobími, do kterých spadají, mi poskytlo podrobný 

přehled, na jehož základě se jasně ukázal vliv sociálního postavení rodičů 

na vzdělávání jejich dětí. Jednotlivé sociální třídy s sebou bezpodmínečně nesou 

rozdíly v chování, jednání i přístupu, ale také rozdíly v možnostech. Tyto rozdíly 
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reprodukující se z generace na generaci pomocí kulturního, sociálního 

či ekonomického kapitálu, kterým každá rodina disponuje, si s sebou žáci 

pocházejících z různých vrstev přenášejí do vzdělávacího systému. Jeho 

diferenciace a s tím související množství tranzic, které žák musí překonávat, 

mohou dále zapříčiňovat zvětšující se rozestup mezi jednotlivými třídami. Děti 

vyrůstající v jedné vrstvě si s sebou nesou výrazné předpoklady pro to, že si výší 

získaného vzdělání, které bude pravděpodobně dosti podobné úrovni dosaženého 

vzdělání rodičů, zajistí pozici v té samé či velmi podobné sociální vrstvě, jejímiž 

příslušníky byli také jejich rodiče.

Cílem této práce bylo nastínění problematiky vzdělanostní reprodukce 

v české společnosti, která se v dnešní době stále rozvíjí a na jejíž téma probíhá 

řada výzkumů a studií za účelem zlepšení situace na úrovni českého vzdělávacího 

systému a zmírnění nerovností v přístupu ke vzdělávání a následně dosaženému 

vzdělání.
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