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9 Přílohy 

Příloha A: Výzkumy přispívající k identifikaci faktorů podmiňujících vzdělanostní 

aspirace v ČR 

V následující části jsou popsány výzkumy, které jsou využívány jako datová základna pro 

výzkum vzdělanostních aspirací v České republice. V této kapitole je mou ambicí popsat 

dostupné výzkumy přispívající k identifikaci faktorů ovlivňujících vzdělanostní aspirace. 

Kapitola je rozčleněna na dvě části. První se zabývá mezinárodními výzkumy, do kterých 

přispívají i badatelé z České republiky. Z nichž nejvýznamnějším projektem je šetření 

PISA. Mezinárodní výzkumy přinášejí data, která jsou srovnatelná a jejich význam je 

důležitý pro odhalování strukturálních faktorů působících na vzdělanostní aspirace. 

Mezinárodní datové soubory se také podílejí na identifikaci vlivu socioekonomického 

statusu a jeho promítání se do aspirací. 

Na úrovni národního bádání je možné prozkoumat specifika daného států a hledat hlubší 

souvislosti. Výzkumy přinášejí odraz aktuální situace a její historický vývoj. Analýza 

národních dat je nápomocná při tvorbě vzdělávací politiky a implementaci změn do 

vzdělávacího systému.  

Příloha A.1: Mezinárodní výzkumy 

Význam mezinárodních výzkumů je zejména v jejich přínosu srovnatelných dat. Na těchto 

datech lze identifikovat vliv socioekonomického zázemí i strukturálních faktorů. 

V současnosti nejvýznamnějším projektem je PISA. 

OECD PISA  

Výzkum OECD Programme for International Student Assessment (PISA) začal v roce 

1997 a jeho cílem je získat data ze států po celém světě, která budou nápomocná při 

evaluaci vzdělávání. Testy jsou zaměřeny na studenty ve věku patnácti let a do programu 

je zapojeno přes 70 zemí. Od roku 2000 jsou šetření vedena každé tři roky a jsou zaměřena 

na výsledky žáků v klíčových oblastech: ve čtenářské gramotnosti, matematických 

schopnostech a přírodních vědách. Každý rok je zaměřeno bádání na jiný předmět. 

Unikátnost projektu spočívá v tom, že studenti poskytují informace o rodinném zázemí a 

vyjadřují se k fungování školy. Tyto data jsou nepostradatelná pro vyložení kontextu 

dosažených výsledků. PISA poskytuje velmi podrobná data ohledně socioekonomického 
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zázemí žáků a to pomocí indexu sociálního, ekonomického a kulturního statusu (ESCS). 

Tento index v sobě zahrnuje zaměstnání a vzdělání rodičů, kulturní vlastnictví a vzdělávací 

zdroje dostupné v domácnosti. V PISA projektu ovšem nepodávají informace učitelé škol. 

Některé země rozšířily dotazníky i o rodičovskou dimenzi.  

Výběr vzorku studentů je náhodný. PISA testy se vždy týkají studentů, kteří jsou narození 

ve stejném roce a v roce testování dosáhnou věkové hranice šestnácti let. V českém 

prostředí to znamená, že jsou testování žáci, z nichž někteří jsou již na střední škole, což 

při dalším zpracování může přinést určité limity v porovnatelnosti. 

Poslední šetření PISA proběhlo v roce 2012 a výsledky budou k dispozici na konci roku 

2013. PISA testy nevychází z žádného národního kurikula, jejich potenciálem je měřit i 

mimo vědomostí schopnosti žáků a logické uvažování. 

PISA také vydává elektronické příspěvky PISA in Focus, které zaměřené na určitý 

fenomén, který se objevil v šetřeních. Například jaké kariéry studenti očekávají, co 

studenti plánují po ukončení střední školy a jak působí vliv rodičů na výsledky žáků atd. 

(OECD, 1997). 

Česká republika byla do testování PISA zapojena v letech 2000, 2003, 2006, 2009 a 2012, 

národním projektovým manažerem je Jana Palečková. Česká republika kromě zapojení do 

šetření PISA rozšířila zkoumané charakteristiky v roce 2003 o projekt PISA-L (PISA 

longitudinal). Cílem PISA-L je získat vhled do oblastí dopadů schopností studentů a jejich 

zázemí na vzdělanostní aspirace, volbu střední školy a úspěšného přechodu k vyššímu 

vzdělávání.  Toto šetření probíhá na žácích a jejich rodičích, kteří se zapojili do šetření 

v roce 2003. Data jsou získávána zrcadlově od dětí a od rodičů, tak aby bylo možné 

srovnání mezigeneračního transferu (Sociologický ústav AV ČR, 2006). 

Vybrané analýzy dat PISA v českém prostředí 

Data z projektu PISA byla zpracovávána především vědci okolo Sociologického ústavu 

Akademie věd ČR a pod záštitou MŠMT. 

Název studie Autoři 

Ekonomické, sociální a kulturní zdroje vzdělanostních 

nerovností a determinanty životního úspěchu: první fáze 

longitudinálního výzkumu 

Petr Matějů 
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Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní 

segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému 

Iva Šmídová, Klára 

Janoušková a Tomáš 

Katrňák 

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace žáků devátých tříd 

základních škol v České republice 

Tomáš Katrňák 

Kdo a proč končí v učňovských oborech? Arnošt Veselý 

Motivace, aspirace, učení: Hodnocení úrovně vzdělání v ČR a 

ohledem na krajovou diferenciaci 

Lubomír Martinec a kol. 

Motivace, aspirace, učení II: Hodnocení úrovně vzdělání v ČR 

a ohledem na krajovou diferenciaci 

Lubomír Martinec a kol. 

Představy o životním úspěchu a vzdělanostní aspirace Petr Matějů 

Přidaná hodnota víceletých gymnázií ve světle dostupných 

datových zdrojů 

Jana Straková 

Působení primárních a sekundárních faktorů sociálního původu 

při přechodu na vysokou školu v ČR: výsledky výzkumu 

PISA-L 

Natalie Simonová, Petr 

Soukup 

Rozdílné mechanismy – stejné nerovnosti. Změny 

v determinaci vzdělanostních aspirací mezi roky 1989 a 2003 

Petr Matějů, Michael L. 

Smith, Josef Basl 

Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání očima 

patnáctiletých žáků. Česká republika v mezinárodním srovnání 

Petr Matějů, Michael L. 

Smith, Petr Soukup, 

Josef Basl 

Víceletá gymnázia a jejich role v reprodukci vzdělanostních 

nerovností 

Petr Matějů, Jana 

Straková 

Vývoj diferenciace vzdělávacích výsledků na úrovni 

povinného vzdělávání 

Jana Straková 

Vzdělanostní aspirace ve srovnávací perspektivě. Role 

individuálních, kontextových a strukturních faktorů při 

formování vzdělanostních aspirací v zemích OECD 

Petr Matějů, Petr Soukup 

a Josef Basl 

 

ESS European Social Survey 

Projekt fungující od roku 2002 je financován Evropskou komisí a Evropskou nadací pro 

vědu, probíhá jednou za dva roky a zahrnuto je přes 30 států. Výzkum je založen na dvou 

modulech, přičemž první z nich zůstává relativně stejný v každém běhu a druhý modul 
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střídá více témat. Jádrový modul sleduje proměnu mnoha sociálních proměnných, za 

proměnné využitelné v analýzách faktorů vzdělanostních aspirací to jsou především: 

socioekonomické podmínky, sociální exkluze vzdělávání a stav vzdělanostní struktury a 

hodnotové orientace (Norwegian Social Science Data Services, 2012). Koordinátorem 

programu pro ČR je Klára Plecitá. Pro sběr dat jsou vyvinuty standardizované dokumenty. 

Prvním je kontaktní formulář sloužící k zachycení vývoje kontaktu s respondentem a 

pozorování okolí jeho bydliště, druhým je hlavní dotazník a třetí doplňkový dotazník je 

určen k zaznamenání standardizovaného rozhovoru (Plecitá, 2012, s. 172). 

V České republice byla data z výzkumu ESS použita pro analýzu Nerovnosti v přístupu 

k vyššímu a terciárnímu vzdělávání v České republice a ostatních evropských zemích pod 

záštitou MŠMT ČR. Projekt probíhal od roku 2007 pod záštitou Střediska vzdělávací 

politiky při Pedagogické fakultě UK.  Data byla použita k analýze stavu nerovností v ČR 

v přístupu na vysoké školy. Využity byly informace z ESS z let 2002/2003 a 2004/2005. 

Studie popisují nerovnosti v přístupu ke vzdělávání, ale také sledují, jak se proměňují 

v čase a jak se mění rodinné zázemí studentů a jeho vliv na přechod k terciárnímu 

vzdělávání. Studie jsou stavěny jako srovnávací a zabývají se i dalšímu evropskými státy. 

EVS Europen values survey 

Longitudinální studie EVS získává od respondentů charakteristiky, jako jsou vzdělání a 

povolání otce/matky, jestli doma diskutovali politiku a jestli rádi četli noviny a knihy. 

První běh výzkumů byl realizován v roce 1981. Česká republika se zapojila k roku 1990 

(European Values Study, 199?).  

Projekt EUROSTUDENT 

Cílem projektu EUROSTUDENT je získat srovnatelná data o sociální dimenzi Evropského 

vyššího vzdělávání. Je to projekt dlouhodobý. Počátky bádání leží již v devadesátých 

letech a do současnosti proběhlo pět kol výzkumu s postupným zapojováním více a více 

zemí. Financování projektu je na jednotlivých zemích a na sponzorských organizacích, 

příspěvky také plynou z fondu Evropské komise. Nyní probíhá v pořadí pátý výzkumný 

projekt EUROSTUDENT V, který byl započat v dubnu 2012 a jeho ukončení je plánováno 

na květen 2015. V posledním běhu výzkumu bylo zapojeno kolem 200 000 studentů 

(EUROSTUDENT, 2012, s. 1–18). 
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Výzkumný záměr je popsání především socioekonomického zázemí a životních podmínek 

studentů. Kromě tohoto rozměru se také zaměřuje na mezinárodní dočasnou mobilitu 

studentů. Projekt si klade za cíl získávat data ze studentské perspektivy, porovnávat 

jednotlivé země a získávat příklady dobré praxe a poskytnou data pro tvorbu vzdělávacích 

politik a reformy vedoucí k efektivnějšímu terciárnímu sektoru. Také díky rozsáhlému 

mezinárodnímu srovnávání má EUROSTUDENT ambice na odhalování strukturálních 

faktorů. Výzkumné zprávy poskytují srovnání jednotlivých zemí. Hlavním koordinátorem 

projektu je Německá spolková republika, jednotlivé výzkumy na národní úrovni jsou 

řízeny národním koordinačním týmem, který má od hlavního koordinačního týmu podporu 

metodologickou a při vyhodnocování dat. 

Výzkum EUROSTUDENT IV byl zaměřen na osm klíčových oblastí, které jsou 

rozčleněny do tří oblastí. První oblast reprezentuje přístup k vyššímu vzdělávání. Do této 

oblasti spadají demografické charakteristiky studentů, cesty přístupu k vyššímu vzdělávání 

a socioekonomické zázemí studenta. Druhá oblast se věnuje studijním podmínkám, z nichž 

jsou zkoumány výdaje za studium, ubytování, příjem a podpora a zaměstnání. Poslední 

oblastí je šetření mobility, ve které jsou sbírána data ohledně mezinárodní mobility 

studentů a jazykové vybavenosti (EUROSTUDENT, 2009, s. 1–9). 

REFLEX 

Research into Employment and professional FLEXibility je mezinárodní výzkum EU 

zaměřený především na uplatnění absolventů. V jeho závěrečných zprávách, ale nalezneme 

i informace o středním vzdělání absolventů vysokých škol, sebehodnocení studentů a 

povolání jejich rodičů. Také byla zodpovězena otázka, jestli studenti aspirují na doktorské 

studium. Výzkum proběhl v roce 2010 a 2013. Reflex probíhá pod záštitou Střediska 

vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK. Za Českou republiku koordinuje Jan Koucký 

(Ryška, Zelenka, 2011, s. 3–6). 

IEA The International Association for Evaluation of Educational Achievement 

Je nezávislou mezinárodní, neziskovou organizací, založenou v roce 1958. Projekty IEA 

poskytují mezinárodní porovnání vzdělávacích systémů s identifikací jejich slabin a 

silných stránek. Získaná data jsou zacílena na pomoc při reformách vzdělávacích systémů. 

IEA také rozvíjí síť badatelů v této oblasti po celém světě. IEA má v současnosti téměř 70 

členských zemí. Studie jsou zaměřeny především na výstupy vzdělávacích systémů. Testy 
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ve výzkumu jsou koncipovány jako výběr z několika odpovědí, některé úlohy vyžadují 

slovní odpověď nebo řešení. Na rozdíl od PISA výzkumů, IEA schraňuje data i od učitelů 

(IEA, 2011a, s. 2–5). 

IEA zaštiťuje projekty TIMSS a PIRLS.  Projekt TIMSS – Trends in International 

Mathematics and Science Study je projekt, který měří matematické znalosti a znalosti 

z přírodních věd. Také jsou získávána data o genderových rozdílech v dosahování 

výsledků v testech, jaké je rodinné zázemí studenta, jakou důležitost přikládají znalostem a 

jak je vybavena domácnost. Průzkum také zkoumá školní faktory a klima. Mimo záběr 

šetření nezůstávají ani učitelé. Česká republika se zapojila naposledy v roce 2007. Za 

Českou republiku vedou projekty Josef Basl a Petr Soukup (IEA, 2011b). 

Analýzy dat TIMSS v českém prostředí: Vývoj diferenciace vzdělávacích výsledků na 

úrovni povinného vzdělávání a Přidaná hodnota víceletých gymnázií ve světle dostupných 

datových zdrojů od Jany Strakové. 

Projekt PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study srovnává výsledky 

čtenářských dovedností. Projekt probíhá jednou za pět let. Získávána data poskytují 

informace o přístupu studentů ke čtení a jejich čtenářské zvyky, zároveň jsou zahrnuty i 

informace o národním kontextu. Opět se získávají data i o rodičích, a to především o času 

stráveném čtením s dětmi (IEA, 2011c). 

ISSP 

International social survey programme je každoroční projekt mezinárodní spolupráce na 

výzkumech, které se zabývají stěžejními tématy pro sociální výzkum. Shromažďuje 

výzkumy v přípravné fázi a koordinuje výzkumné cíle, do národních studií přidává také 

mezinárodní perspektivu. Zahrnuje různé oblasti výzkumu, za zmínku stojí pro výzkum 

vzdělanostních aspirací téma sociálních nerovností, které zahrnuje i oblast vzdělávání. 

Opakování výzkumných okruhů umožňuje porovnání v čase i mezi státy (ISSP 

International Social Survey Programme, 2010). 

Studie v ČR: Dlouhodobý vývoj v šancích na dosažení vysokoškolského vzdělání: Matějů, 

Blanka Řeháková, Natalie Simonová. 
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Příloha A.2: Národní výzkumy 

Sonda Maturant 

Sonda maturant je projekt, který je v kompetenci společnosti Scio. První šetření proběhlo 

v roce 1998, do kterého bylo zapojeno 70 000 žáků. Výzkum byl realizován jako přípravná 

fáze k zavedení státních maturit. Baterie testů se skládá ze všeobecných předpokladů, 

matematiky, českého a cizího jazyka. Druhé bádání mezi maturanty proběhlo v roce 2009. 

Výsledky z roku 1998 i 2009 poskytly porovnání vzdělanostní úrovně mezi typy škol i 

kraji. Srovnání mezi rokem 1998 a 2009 umožňuje porovnat vývoj jednotlivých škol, ale i 

změnu zájmu o nástup na vysoké školy (Scio, 2008–2011). 

Studie v ČR: Přechod mezi střední a vysokou školou ve světle Sondy Maturant a Uchazeč 

1998 – 1999: Matějů, Ivana Procházková, Pavla Burdová. 

Sociální portrét vysokoškolských studentů v ČR I–V 

Výzkumný projekt byl řešen v rámci programu výzkumu a vývoje MŠMT Výzkum pro 

státní správu. Řešitelem výzkumu bylo Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ) a 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt byl koncipován longitudinálně a 

proběhl v pěti kolech, a to v letech 1992, 1995, 1998, 2001 a 2005. Řešitelé postupně 

zvětšovali zkoumaný vzorek a přizpůsobovali výzkumné nástroje, tak aby data byla 

mezinárodně porovnatelná. CSVŠ se poté připojilo k mezinárodnímu výzkumu 

EUROSTUDENT a další výzkumy probíhají pod záštitou tohoto programu. Cíli projektu 

bylo prozkoumat sociální postavení studentů, z jakého pocházejí vzdělanostního zázemí, 

jejich aspirace a aspekty, které je vedly k volbě oboru. Také byla řešena otázka hodnocení 

kvality školy a školné. Do posledního výzkumu se dostala i otázka rovnosti žen. Sledování 

proměny sociální struktury studentů umožňuje poskytnout informace nutné pro tvorbu a 

realizaci studentské sociální politiky. V posledním největším kole výzkumu bylo 

zkoumáno již kolem 1 500 studentů, převážně z 2. a 4. ročníků a byly zahrnuty i soukromé 

školy. Tento vzorek je reprezentativní z hlediska lokality i oboru. Výzkumné šetření 

probíhalo pomocí sběru dotazníků, některé prvky jako vnímání rovnosti byly zkoumány 

ovšem i rozhovory. Data byla zpracována pomocí data programu Software Package 

Statistical Solution. Součástí zpráv z projektu jsou také komparace dosavadních šetření 

(Menclová, Baštová, 2005, s. 5–8, Menclová, Kronrádová, Baštová, 2003, s. 5–6). 
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Třídní struktura a sociální mobilita 2009 

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity pod vedením Tomáše Katrňáka 

uskutečnila výzkum na 3000 respondentech s názvem Třídní struktura a sociální mobilita 

2009. Hlavním cíle projektu bylo identifikovat postavení populace České republiky na 

pracovním trhu, a jaká je reprodukce či změna tohoto postavení. Výzkum zdánlivě nemá 

mnoho společného se vzdělanostními aspiracemi. Zjišťuje však i vzdělanostní úroveň 

obyvatelstva, kulturní aktivity respondentů a jejich rodičů, když byli ve školním věku, 

velikost knihovny a to i opět u rodičů, jaké mají respondenti aspirace na vzdělání svých 

dětí. V dotazníku se objevila i otázka na aspekty, které determinovaly výběr vzdělání 

(Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2009). 

Transformace sociální struktury TSS 1991 

Dalším z výzkumů, který nám přináší informace o mezigeneračním přenosu vzdělávání, je 

projekt Transformace sociální struktury – TSS 1991, Československo. Výzkum byl 

realizován tehdejším Sociologickým ústavem československých akademických věd, 

Ústavem sociálně a politických věd FSV UK, Sociologickým ústavem SAV, Institutem 

výzkumu pro veřejné mínění, Výzkumným ústavem sociálního rozvoje (Bratislava), 

Ústavem pro sociální analýzy (Bratislava) a agenturou STEM. Vedoucími projektu byli 

Petr Matějů a Petr Machonin (Sociologický ústav AV ČR, 1991). 

Studie v ČR: Dlouhodobý vývoj v šancích na dosažení vysokoškolského vzdělání: Matějů, 

Blanka Řehálová, Natalie Simonová 

 „Distinkce a hodnoty 2008“ – výzkum sociální diferenciace a hodnotových struktur  

Výzkum proběhl v rámci projektu Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování 

sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR zadaným 

MŠMT. Šetření, které proběhlo na vzorku 30–34letých respondentů a jejich rodičů. 

Výzkum je zaměřen na téma reprodukce sociálního statusu a přenosu hodnot v rámci 

rodiny. Byl měřen socioekonomický status, kulturní kapitál, kompetence, podobnost 

hodnot s rodiči, hodnotové orientace, životní styl a další a dotazníky byly designovány, tak 

aby byly porovnatelné s výsledky z výzkumu Rodina ´89. Výběr byl kvótní (Šafr, 

Vojtíšková, Tuček, Bayer, 2008, s. 1–3). 
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Rodina ´89 

Výzkum, který vnikl jako společný projekt Oddělení pro výzkum sociální struktury a 

Oddělení pro výzkum životního způsobu. Cílem projektu bylo prošetřit otázky a hypotézy 

o roli životního stylu a životních strategií v procesu „životní reprodukce“ v prostředí 

Československa, kde byly narušeny výkonové principy v dosahování statusu a také byly 

narušeny stratifikační procesy (Matějů, Tuček, Rezler, 1991, s. 1). Jedním ze stěžejních 

témat byla reprodukce nerovností skrze kulturní kapitál. Projekt jako takový příliš 

nevyhovoval tehdejším ideologickým nárokům a jeho realizace byla umožněna jen díky 

nepřiznání skutečných cílů (Matějů, Tuček, Rezler, 1991, s. 1). Výzkum byl koncipován 

jako longitudinální, který by mohl osvětlit procesy v transformačním období a dlouhodobé 

změny v reprodukci nerovností. Východiska, která stála na začátku projektu, byla 

přeformulována po převratu, který přerušil práci na vyhodnocování dat. Po převratu se 

výzkumníci vrátili k datům, ale již s jinou perspektivou zkoumání, nebylo již cílem popsat 

současnou situaci, ale založit na souboru longitudinální výzkum, který bude moci 

reflektovat vývoj v souvislosti s politickými změnami (Matějů, Tuček, Rezler, 1991, s. 2). 

Studium na vysoké škole  

Výzkum provedený na reprezentativním vzorku studentů z prvních ročníků, šetření 

proběhlo dotazníkovou metodou. Dotazník zjišťoval, zdali studenti nastupují ke studiu na 

vysoké škole ihned po maturitě, jaký je obor studia, rozložení studentů dle pohlaví, z jaké 

školy přicházejí. Také byly zodpovězeny otázky ohledně zaměstnání a vzdělání rodičů, 

rovněž byl zjišťován socioekonomický status rodiny. Dotazník obsahoval i otázky mířící 

na motivaci ke studiu a naplnění aspirací (Simonová, Basl, 2005, s. 219–220). Výzkum 

proběhl poprvé v roce 2004 a pak se opakoval ještě dvakrát v letech 2006 a 2008 na vzorku 

stejných studentů. 

Rodiče a výchova 2010 

Výzkum vedený na oddělení Studia sociální struktury Sociologického ústavu Akademie 

věd ČR. Výzkum byl zaměřen na porovnání dvou typů rodin, podle dosaženého vzdělání, 

v kontrastu proti sobě stály „rodina vysokoškoláků“ a rodina, kde jsou oba rodiče nanejvýš 

vyučeni „dělnická rodina“. Metodou zkoumání byly standardizované hovory tváří v tvář a 

online dotazování. Soubor činil 325 respondentů. Děti v rodinách byly ve věku 6–15 let. 
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Dotazování bylo zaměřeno na volný čas dítěte, prospěch a jaké mají rodiče aspirace 

ohledně jeho vzdělání (Špaček, Šafr, Vojtíšková, 2010, s. 2). 

Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině 

Kvalitativní studie Tomáše Katrňáka (2004). Zabývá se mechanismy reprodukce 

v dělnické rodině. Jaké jsou její hodnoty, postoje a jaké jsou zdroje odlišného jednání 

dělníků a vysokoškoláků. Analýza je provedena pomocí rozhovorů. 

Volba vzdělání a anticipace šancí na pracovním trhu z genderové perspektivy  

Výzkum vedený Lucií Jarkovskou, Kateřinou Liškovou a Ivou Šmídovou se uskutečnil 

v roce 2006–2008. Výzkumná data pocházejí z hloubkových polostrukturovaných 

rozhovorů vedených s žáky a s rodiči a z focus groups na školách. Také byly získány 

informace od expertů kariérového poradenství a školních psychologů (Jarkovská, Lišková, 

Šmídová, 2010, s. 10–12). Projekt byl veden pod záštitou Masarykovy univerzity. A jeho 

analýzy přispěly ke genderové problematice vzdělanostních aspirací. 

Jak se rodiny rozhodují o středním vzdělání. Jsou děti z víceletých gymnázií normální 

puberťáci? První výsledky z focus group 

 Kvalitativní studie od Kateřiny Vojtíškové. Vojtíšková vedla rozhovory s matkami dětí o 

rozhodnutí o další vzdělávací dráhy jejich dětí. Jeden rozhovor vedla autorka i s dětmi. 

Diskuze měla a cíl odhalit, jaké faktory, hrají roli při rozhodování. Diskuze byly zacíleny 

na odhalování vlivu kulturního kapitálu (Vojtíšková, 2007). Vojtíšková také vedla další 

kvalitativní studie na podobné téma: Skupinové diskuse s matkami žáků základních škol a 

studenty víceletých gymnázií a žáky 9. tříd ZDŠ a Děti a jejich rodiče, žáci a jejich učitelé, 

rodina a škola: Případové studie dvou osmých tříd základních škol v Praze (2009). 

 

 

 


