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Abstrakt 

V bakalářské práci jsou popsány faktory, které se podílejí na tvorbě vzdělanostních 

aspirací po roce 1989. Faktory utváření vzdělanostních aspirací jsou zde identifikovány 

v kontextu proměn, kterými prošla Česká společnost v posledním čtvrtstoletí. Úvodní 

kapitoly jsou zaměřeny na historický kontext tvorby vzdělanostních aspirací. Faktory jsou 

zkoumány na třech úrovních: strukturální, individuální a kontextuální. Utvářející faktory 

jsou studovány pomocí dostupných studií z České republiky, pohled na jejich utváření je 

také obohacen o poznatky ze studií zahraničních. Práce dále obsahuje diskuzi nad poznatky 

a rešerši dostupných výzkumů, které přispívají k poznávání utvářejících faktorů 

vzdělanostních aspirací. 

 

Klíčová slova: 

Vzdělanostní aspirace, vzdělanostní nerovnosti, kulturní kapitál, transformace, přístup k 

terciárnímu vzdělávání, sociální mobilita 
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Abstract 

In the bachelor thesis are described factors, which take part in forming of educational 

aspirations after 1989. Forming factors of educational aspirations are identified in the 

context of changes, which were in the Czech society during the last 25 years. The opening 

chapters are focused on historical context of forming educational aspirations. Factors are 

examined on the three levels: structural, individual and contextual. Forming factors are 

studied by available researches from the Czech republic and the point of view of their 

forming is enriched by knowledge from foreign researches. The thesis contains discussion 

about findings  and the search of available studies, which contribute to aknowledgement of 

forming factors of educational aspirations. 

 

Keywords: 

Educational aspirations, educational inequalities, cultural capital, transformation, access to 

tertiary education, social mobility 
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0 Úvod 

Dosažené formální vzdělání je v dnešní společnosti stále ještě vnímáno jako účinná životní 

strategie vedoucí k vyšším výdělkům i postavení
1
. Školský systém nahradil alokační funkci 

rodiny, která dříve umisťovala své členy na pomyslném žebříčku sociálních pozic a 

pomocí přidělování diplomů studenty směřuje na různě prestižní pozice v sociálním 

prostoru. Jak v dnešní době probíhá tento alokační mechanismus, je centrem zájmu studií 

zaměřených na stratifikační procesy ve společnosti a mezigenerační reprodukci. V rámci 

výzkumů stratifikace se také poprvé objevil význam zkoumání vzdělanostních aspirací a 

odhalil se jejich predikční efekt. Vzdělanostní aspirace adolescentů jsou v centru zájmu 

badatelů od padesátých let minulého století a byly podány přesvědčivé důkazy o jejich 

vlastnosti předpovědět budoucí vzdělanostní a profesní dráhu
2
. To, že studenti, kteří 

očekávají dosažení vysoké školy, mají i lepší výsledky potvrzuje i šetření PISA (OECD, 

2012, s. 2). Mezi nejvýznamnější výzkumníky na poli vzdělanostních aspirací patří 

William H. Sewell, Otis D. Duncan, Peter Blau, Archibald O. Haller, Vimal P. Shah, 

Robert M. Hauser a Alejandro Portes. A tito autoři také stojí za vytvořením slavného 

sociálně-psychologického modelu, který přinesl významný průlom v chápání utváření 

vzdělanostních aspirací
3
. Tento model je jedním z nejčastěji citovaných modelů a jako 

první rozpracoval pomocí sociálně-psychologických proměnných vztah vzdělanostních 

aspirací a dosaženého vzdělání. 

Vzdělanostní aspirace jsou nejčastěji zkoumány v kontextu mezigeneračního přenosu 

vzdělání a reprodukce vzdělanostních nerovností ve společnosti. Nelze tedy jejich význam 

vnímat jen jako individuální plány jednotlivce na určitou vzdělanostní dráhu, ale v jejich 

širším dosahu, kterým je právě reprodukce vzdělanostních nerovností. Jejich výzkum také 

zpochybňuje fungování meritokratického systému, který přináší všem stejné šance na 

dosažení vzdělání, a tím šance na vzestupnou mobilitu. 

Mým cílem je v této práci identifikovat faktory, které utvářejí vzdělanostní aspirace 

v České republice po roce 1989. Pole zkoumání jsem ohraničila rokem Sametové revoluce, 

                                                           
1
 V České republice byla nezaměstnanost vysokoškoláků v prvním čtvrtletí roku 2013 2,5 %, vysokoškoláci 

nízkou nezaměstnanost vykazují stabilně. Výdělky vysokoškoláků jsou také průměrně nejvyšší (ČSÚ, 2013). 

V posledních letech se ovšem stále častěji objevuje nezaměstnanost absolventů vysokých škol, která je 

způsobena především rozšířením vysokého školství a nedostatečnou modernizací ekonomiky. V České 

republice přesto zatím stále převažuje pozitivní vliv vyššího vzdělání na zaměstnatelnost (Koucký, Zelenka, 

2011, s. 12). 
2
 Touto problematikou se zabývali např.: Marjoribanks, Crozier, Featherman, Hauser a další. 

3
 Sociálně-psychologickému modelu věnuji jeden oddíl v první kapitole. 
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neboť vycházím z předpokladu, že politické a ekonomické uspořádání proměňuje 

mechanismy a faktory, které  působí na tvorbu vzdělanostních aspirací. Tuto proměnu chci 

také ve svém textu zachytit. Práci zaměřuji především na faktory, které navyšují šance na 

získání vysokoškolského vzdělání. Také chci odhalit faktory, které mají potenciál 

vzdělanostní aspirace navýšit bez ohledu na askriptivní faktory. Postupuji metodou 

kompilační za pomoci studií a výzkumů, které byly vedeny v České republice. V textu si 

také vypomáhám zahraničními zdroji, a to zejména v oblastech, které nebyly v České 

republice více prozkoumány. 

Hlavní textová část je členěna do pěti kapitol. První kapitola krátce vysvětluje pojem 

aspirace a vzdělanostní aspirace v nejobecnější úrovni, také jsem do úvodní pasáže 

zahrnula oddíl věnující se nejvýznamnějšímu teoretickému modelu na poli zkoumání 

aspirací. Druhá kapitola shrnuje vztahy vzdělanostních a sociálních nerovností 

v socialistickém období. Kapitolu o tomto období jsem do práce začlenila kvůli kontextu 

minulosti, který se zákonitě projevuje na dnešní situaci. Na úrovni této části se zabývám 

zejména vývojem vzdělanostní mobility a vývojem nerovností v přístupu ke vzdělání. Třetí 

sekce je věnovaná procesu transformace v české společnosti, který byl započat po roce 

1989. Tento proces popisuji především z pohledu znovuobnovování souladu mezi 

vzděláním, sociálním statusem a odměnou. Také věnuji pozornost změně v přístupu 

k vyššímu vzdělání a faktorům, které reprodukují vzdělanostní nerovnosti. Čtvrtá kapitola 

je zaměřena na hodnotové orientace a životní strategie, které se uplatňují v české 

společnosti. Hodnoty a životní strategie nám vypovídají o tom, jak si stojí v dnešní době 

vzdělání, zdali je vnímáno jako prostředek k životnímu úspěchu a jakou má „cenu“ pro 

české obyvatele o něj usilovat. Pátá kapitola je rozčleněna do tří hlavních částí. V každé 

z nich se zaobírám jednou úrovní, na které se vytvářejí vzdělanostní aspirace. Jako první 

úrovni se věnuji dimenzi strukturální, na ni navazuju s individuálními aspekty tvorby 

aspirací a tuto kapitolu zakončuji prošetřením faktorů, které spadají do kontextuální 

úrovně. Práci uzavírám shrnutím poznatků, implikací do vzdělávací politiky a v příloze se 

věnuji dostupným datovým souborům pomáhajícím k hlubšímu poznání problematiky. 
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1 Vzdělanostní aspirace  

1.1 Vzdělanostní aspirace jako pojem 

Aspirace mohou být definovány jako touhy a cíle či očekávání. V aspiracích se také odráží 

výkonová oblast osobnosti. Do aspirací je tedy zahrnut vnitřní obraz výkonnosti osobnosti. 

Aspirace mají motivační potenciál a zahrnují sebehodnocení a sebevědomí. Mobilizují 

jedince a jeho úsilí k dosažení cíle, který mu přinese uspokojení (Smékal, 2004, s. 109). 

Vzdělanostní aspirace jsou tedy cíle, které si lidé kladou v oblasti dosahování vzdělání. 

Hartl a Hartlová definují aspirace jako vnímanou úroveň vlastního výkonu, který jedinec 

očekává na základě výkonu, který podal v předchozí podobné situaci. Dále jsou definovány 

úrovní a strukturou cílů, které si člověk vytyčuje a snaží se jich dosáhnout. Aspirace dle 

Hartla a Hartlové závisí na několika faktorech, kterými jsou: osobnostní dispozice, 

hodnotová orientace a aktuální situace. Tyto faktory působí na volbu strategie jednání. 

Jedinec porovnává dosažené výsledky se svým očekáváním a dle toho zhodnotí svůj výkon 

jako úspěch či selhání. Aspirační hladina se zvyšuje či snižuje s úspěchy nebo neúspěchy 

(Hartl, Hartlová, 2009, s. 58).  

Lze se také setkat s pojmem perspektivní orientace, ta je chápána jako relativně autonomní 

psychický předpoklad k aktivní strukturaci osobnosti. Její projevy jsou vloženy do zájmu o 

budoucnost a přijímání vzdálenějších cílů, jedinec má náhled na svoji budoucnost a aktivně 

ji ztvárňuje (Pavelková, 2002, s. 177). 

1.2 Aspirační úroveň 

S pojmem aspirace dále souvisí pojem aspirační úroveň. Úrovní aspirace se zabývali 

například Hoppe, Lewin nebo Nuttin. Nakonečný jako úroveň aspirace vnímá to, v co 

jedinci doufají, že se uskuteční (Nakonečný, 1996, s. 234). Aspirace má tedy nějaký obsah 

(na co jedinec aspiruje, např. na nějakou pozici) a také zahrnuje kvantitativní hlediska 

(např. dosáhnutí nějakého počtu atd.).  Aspirační úroveň je proměnlivá a je závislá na 

různých činitelích. Jedním z činitelů významně ovlivňujících úroveň aspirace je představa 

úspěchu, důležitý je také vztah ega k úkolu, jeho angažovanosti či neangažovanosti. H. 

Heckhausen jako hlavní principy proměn úrovně aspirace uvádí prožívání úspěchu a 

neúspěchu, které jsou vázány na subjektivní prožívání obtížnosti úkolu. Subjekt prožívá 

tím větší úspěch, čím je úkol subjektivně obtížnější, ale také větší neúspěch, když je úkol 

subjektivně snazší. Subjektivní hodnocení obtížnosti je proměnlivé v závislosti na 
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dosažených neúspěších či úspěších. Heckhausen také uvádí, že s úrovní aspirace je spojen 

určitý postoj k riziku, osoby s nižší úrovní aspirace si dle něj počínají obvykle riskantněji. 

A jako poslední princip zmiňuje situační faktory (důležitost úkolu, jeho reálnost atd.), které 

určují konkrétní úroveň aspirace (Nakonečný, 1996, s. 235). Lewin uvádí, že zážitek 

úspěchu či neúspěchu v jedné oblasti může ovlivnit úroveň aspirace i v jiné oblasti (Lewin, 

1935, s. 100). A také poukazuje na to, že výše aspirací je spojena s úrovní vlastního 

sebevědomí (Lewin, 1935, s. 251). Smékal aspirační úroveň ještě rozvádí o prvky potřeby 

vyhnutí se neúspěchu a potřeby prožitku úspěchu, které také hladinu aspirační úrovně 

ovlivňují (Smékal, 2004, s. 110). 

1.3 Wisconsinský model sociální stratifikace 

Petr Matějů označil sociálně-psychologický model stratifikace neboli Wisconsinský model 

za nejvlivnější teoretický model ve výzkumu sociálních nerovností vůbec.  Na tomto místě 

bakalářské práce se tímto model zaobírám, neboť právě sociálně-psychologický model 

stratifikace kladl důraz na sociálně-psychologické faktory, které formují vzdělanostní 

dráhu jedince, mezi které patří vzdělanostní aspirace. Model byl vypracován na základě 

Blau-Duncanova modelu stratifikačního procesu (Matějů, 2006a, s. 41–42). 

Wisconsinský model vychází z teze, že mezi sociálním původem, schopnostmi a 

dosaženým statusem je vztah, jenž lze vysvětlit skrze vložené proměnné, které jsou 

sociálně-psychologické. Model je založen na východisku, že významné sociální okolí a 

schopnosti determinují úroveň aspirací a aspirace mají zásadní roli v dosažení konečného 

vzdělání (Matějů, 2006a, s. 49). 

Wisconsinský model, za kterým stojí tým autorů v čele s Williamem Sewellem, vychází 

z dat sesbíraných v longitudinální studii maturantů ve státě Wisconsin. Výzkum započal 

v roce 1957 a běží do současnosti. Informace pocházejí jak od studentů, tak i od rodičů, 

sourozenců a partnerů. Portfolio dat obsahuje: socioekonomický status rodiny, postoj 

k vyššímu vzdělávání a plány, vnímaný vliv významného sociálního okolí, informace o 

schopnostech, dosažené vzdělání, povolání a další (Sewell, Hauser, Springer, Hauser, 

2001, s. 2). V prvních letech se výzkum zaměřoval na vliv komunity, sousedství, 

rodinného zázemí a na vzdělanostní aspirace, školní výsledky a gender. Autoři ve svém 

bádání navázali na poznatek, že aspirace jsou tvořeny především socioekonomickým 

zázemím a schopnostmi (Sewell, Hauser, Springer, Hauser, 2001, s. 8–10). Tým stavěl 

na předpokladu, že když vysvětlí vzdělanostní aspirace, objasní se jimi dosažené vzdělání. 
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Také došli k poznatku, že pro rozvoj vzdělanostních aspirací je důležitá zejména podpora 

od rodičů a pozitivní vliv má podpora jak od matky, tak od otce (Sewell, Hauser, Springer, 

Hauser, 2001, s.16–17). Samotný Wisconsinský model se začal vyvíjet od pozdních 

šedesátých let až do konečné podoby v letech osmdesátých. Nejzásadnějším zjištěním 

výzkumného týmu byla silná determinace dosaženého vzdělání aspiracemi, nezávisle na 

inteligenci a socioekonomickém statusu (Sewell, Hauser, Springer, Hauser, 2001, s. 19– 

20). 
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2 Vztah vzdělanostních a sociálních nerovností v období mezi lety 1948–

1989  

Pro pochopení problematiky vzdělanostních a sociálních nerovností současné doby je 

nutné také přihlédnout ke kontextu doby minulé. Nerovnosti se předávají skrze generace, a 

proto není možné je zkoumat jen optikou dnešní doby. Na vzdělanostní a sociální 

nerovnosti působí řada faktorů, jako jsou ekonomika, politická situace, kultura společnosti, 

demografický vývoj a další, z nichž se mnoho projevuje až s časovým odstupem. 

V kontextu vzdělanostních aspirací je důležité si všímat vzdělanostní struktury společnosti, 

která úzce souvisí se strukturou sociální. Tyto dvě struktury ovlivňují, jaké životní strategie 

budou lidé volit, mezi něž patří dosažení vyššího vzdělání. 

Dnešní situace je tedy významně ovlivněna předcházejícím obdobím socialismu, které 

přineslo specifický vývoj v oblasti vzdělanostních a s nimi spojených sociálních nerovností 

oproti ostatním evropským státům nepatřících do sovětského bloku. Komunistická vláda se 

pokoušela o narovnání existujících sociálních a vzdělanostních nerovností. Vzdělání se 

pojí s vyšším sociálním statutem, státní zásahy do vzdělávání a jeho zpřístupňování měly 

tedy přispívat k rovnosti v oblasti sociální. Tyto snahy byly reprezentovány snahou o 

smazání vlivu ekonomických zdrojů na proces vzdělávání. Školy byly financovány 

výhradně ze státních zdrojů a vzdělávání bylo bezplatné, byly i dokonce zrušeny školy 

soukromé (Simonová, 2011, s. 47). 

Komunistická éra je doba trvající přes čtyřicet let a vývoj nerovností během ní nebyl 

pochopitelně konzistentní. V této kapitole se proto budu věnovat základním rysům vývoje 

vzdělanostních nerovností v ČSSR v průběhu trvání celé éry komunistického režimu. 

2.1 Teoretické koncepty vzdělanostních nerovností socialistických zemí 

Pro vysvětlení vzdělanostních nerovností byly navrženy dvě teorie, které jsou významné 

pro pochopení, proč se v tzv. socialistických státech nepodařilo dlouhodobě změnit hladinu 

nerovností v přístupu k vyššímu vzdělávání a proč nezanikly výhody spojené s vyšším 

vzdělanostním statusem. Obě tyto teorie, na rozdíl od ostatních teoretických přístupů 

k vysvětlení vzniku a reprodukce vzdělanostních nerovností, které jsou zaměřeny obecně, 

se zabývají specifikami socialistických států. Tyto teorie zachycují především to, že změny 

politického rázu nemají v dlouhodobém hledisku zásadní význam na zmenšení 

vzdělanostních nerovností, ale hlavní roli hraje především reprodukce sociálního a 
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kulturního kapitálu, kterým disponují určité skupiny obyvatelstva. První z nich je hypotéza 

socialistické transformace, kterou formuloval Petr Matějů a druhou je teorie udržovaného 

statusu od autorů Hanleyho a McKeevera (1997), kteří vycházeli z práce francouzského 

sociologa Pierra Bourdieua.  

2.1.1 Hypotéza socialistické transformace 

Hypotéza socialistické transformace nebo také tranzice či přechodu, též nazývána teorie 

negativní selekce objasňuje specifický vývoj socialistických společností, kdy nejdříve 

vzdělanostní nerovnosti klesaly během padesátých let díky zavedení kvótního systému a 

pak se začaly opět zvyšovat v období normalizace (Kreidl, 2008, s. 42). Prvotní pokles 

nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání a následné opětovné zvýšení hladiny nerovností 

se vysvětluje tím, že ve fázi, kdy nově nastolená komunistická elita opanovala zdroje a 

upevnila svá privilegia, měla poté možnost k zajištění vzdělanostních výhod pro své 

potomky bez ohledu na jejich skutečné nadání. K počátečnímu snížení nerovností došlo 

v důsledku zavedení kvót, těmi se mělo dosáhnout vytvoření nové elity. Tyto kvóty 

zároveň také negativně selektovaly členy elity předkomunistické (Simonová, 2011, s. 49). 

Z těchto zmíněných důvodů se vliv sociálního původu opět navyšoval během dalších let 

trvání socialistického režimu zpět na úroveň před rokem 1948 (Matějů, Řeháková, 

Simonová, 2003, s. 27). 

2.1.2 Teorie udržování statusu 

Autoři Hanley a McKeever stojí za koncepcí Teorie udržování statusu nebo také 

statusového přetrvání. Svoji teorii navrhli pro Maďarsko a postavili ji do opozice s teorií 

od Petra Matějů (Hanley, McKeever, 1997, s. 1–2). Vychází z předpokladu, že sociální 

třídy se snaží vylepšit své postavení a pokud mají k dispozici sociální a kulturní kapitál, 

jsou schopni ho využít a osvojit si metody, které povedou k jeho reprodukci (Hanley, 

McKeever, 1997, s. 3–4). Jejich teorie tvrdí, že děti z rodin odborníků a držitelů sociálního 

a kulturního kapitálu mají vyšší šance na vstup na vysokou školu za jakéhokoliv režimu 

(Hanley, McKeever, 1997, s. 14). Za socialismu tedy neklesaly nerovnosti v alokaci
4
 

vzdělání, protože intergenerační reprodukce sociálního kapitálu probíhala skrze reprodukci 

kulturního kapitálu, kterým disponuje určitá elitní skupina (Simonová, 2011, s. 49). Při 

aplikaci na Československo došli autoři k závěru, že k poklesům v padesátých letech došlo 

                                                           
4
 Alokace: distribuce významných prvků jako jsou vzdělání nebo mocenské pozice či možnosti (Linhart, 

Vodáková, Petrusek, 1996, s. 50). 
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především díky rozšíření vzdělávacích možností na středním stupni vzdělávání. Politická 

selekce se podle nich projevila až v době normalizace, kdy děti členů KSČ měly větší šanci 

se dostat na vybranou střední školu, ale již ne na vysokou školu. Hanley také došel 

k závěru, že kvótní zásahy do sociálního složení studentů jen nepatrně změnily jejich 

skutečné složení. Toto tvrzení ovšem bylo vyvráceno Kreidlem, který doložil, že kvótní 

systém snížil vliv zaměstnání rodičů i mezi lety 1948–1953 (Simonová, 2006, s. 67).  

2.2 Vývoj vzdělanostní mobility 

Dobu po nástupu komunistů charakterizuje velká expanze středního školství. 

V osmdesátých letech se ho účastnilo již 96 % žáků, kteří absolvovali základní školu. 

Ovšem poptávka byla hlavně po učňovských oborech, kam bylo přijato 60,2 % 

z celkového počtu absolventů základních škol (Simonová, 2006, s. 68).  

Expanze středního školství měla zásadní vliv na zmenšení sociálně-ekonomických výhod 

při vstupu na střední školu, ale struktura středního školství stále přispívala 

k mezigeneračnímu přenosu vzdělání. Děti z nižších vrstev se účastnily vzdělávání na 

učňovských oborech, zatímco vyšší vrstvy studovaly hlavně na středních odborných 

školách a gymnáziích. Děti z nízkostatusových rodin studovaly na akademických školách 

jen v 10 % případů. Z analýzy dat Třídní a sociální struktura v roce 1984, která se 

zaměřovala na vliv sociálního původu na dosažené vzdělání, se ukázalo, že efekt 

sociálního původu směrem k vyšším stupňům vzdělávání v Československu neklesal 

(Simonová, 2006, s. 69). Simonová jako výrazný faktor tohoto jevu uvádí princip tzv. 

„autoselekce“, který vyjadřuje mechanismus volby vzdělání podle volby budoucího 

zaměstnání, který je umocněn tím, že děti z nízkostatusových rodin špatně odhadují své 

možnosti a zároveň nemají dostatek informací o dalších alternativách. Dalším vlivem byla 

platová nivelizace, jejímž důsledkem bylo to, že vzdělání nemělo žádnou přidanou hodnotu 

kromě hodnoty kulturní. Dále významnou roli sehrála nejistota investic do vzdělání, 

nízkostatusové rodiny si tento risk nemohly dovolit. Proto, i přes rozšíření středního 

sektoru, se terciárního vzdělávání účastnily především děti z úřednických a odbornických 

rodin (Simonová, 2006, s. 70). 

Simonová sloučila data z výzkumů Transformace sociální struktury 1978, Transformace 

sociální struktury 1984, Transformace sociální struktury 1991, Stratifikace ve střední a 

východní Evropě 1993 a SIALS 1998, ze kterých použila proměnné vzdělání otce, matky, 

pohlaví respondenta a vzdělání respondenta. Na těchto datech provedla analýzu absolutní a 
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relativní mobility respondentů a došla k závěru, že lze potvrdit hypotézu socialistické 

transformace a také to, že došlo ke zlepšení situace žen. Na otázku, jestli socialistický 

režim snížil nerovnosti, odpovídá takto: do roku 1968 ano, poté se opět začaly zvětšovat 

nerovnosti mezi dětmi z více a méně vzdělaných rodin. V této době se také opět začal 

zesilovat vztah mezi vzděláním rodičů a potomků (Simonová, 2006, s. 79–91).      

V Čechách se u mužů, oproti ostatním socialistickým státům, vyskytovala mobilita 

sestupná. Tento jev se vysvětluje tím, že muži pracovali v těžkém průmyslu, kde jim 

stačilo učňovské vzdělání a tento sektor byl také velmi podporován. Po válce se nerovnosti 

v přístupu ke vzdělání zmenšily díky expanzi školství. V 70. letech opět vzrostly, což 

poukazuje na to, že efekty zásahů byly jen krátkodobé (Simonová, 2006, s. 75). Tento 

závěr potvrzuje i Tuček, v 70. letech se opět posílila mezigenerační reprodukce 

vysokoškoláků a v roce 1989 ještě zesílila sociální exkluze v přístupu k vyššímu 

vzdělávání (Tuček, 2008, s. 61). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.3 Vzdělanostní nerovnosti a socialistická vzdělávací politika  

Cílem vzdělávací politiky komunistického režimu byla transformace sociální struktury, ze 

které měla vzejít nová vrstva inteligence – vysokoškolsky vzdělaní jedinci z řad dělníků a 

rolníků. Snahy o změnu sociálního složení posluchačů byly realizovány skrze regulaci 

počtu studentů přijímaných na vysoké školy. Bylo také zavedeno centrální plánování míst 

ve školství podle potřeb ekonomiky, která ovšem vyžadovala nejvíce učňovské pozice 

(Simonová, 2011, s. 47). Vysoké školství, stejně jako všechny ostatní oblasti 

v socialistickém státě, bylo silně centralizované a propojené s potřebami pracovního trhu. 

Bylo řízeno byrokraticky, což vedlo k tomu, že získané tituly měly při přijímání na 

pracovní pozice větší váhu než skutečné schopnosti. Velmi omezené byly možnosti 

v oblasti humanitních oborů. Celkově vysokoškolský systém stagnoval a nebyl schopen 

plnit vzdělávací cíle a odpovídat na reálnou poptávku po terciárním vzdělání (Matějů, 

Řeháková, Simonová, 2003, s. 9–10). 

V roce 1948 byl zaveden tehdejším ministrem školství Zdeňkem Nejedlým Zákon o 

jednotné škole, který prodloužil docházku na devět let na základní škole a obsahoval 

v sobě snahu zabránění působení duálního systému na sociální rozvrstvení společnosti po 

stránce vnější organizace. V roce 1953 byl přijat revizním zákonem sovětský vzor 

školského zákona. Vzdělání nerespektovalo světové trendy vývoje a bylo plně podřízeno 

ideologických interpretacím (Kalous, Veselý, 2006, s. 18–19). 
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Byly zavedeny státní kurzy pro přípravu pracujících na vysoké školy, absolvování tohoto 

kurzu mělo sloužit jako náhrada maturity a přijímacích zkoušek na vysoké školy. 

Podmínkami pro vstup do tohoto jedno až dvouletého programu byl dělnický či rolnický 

původ, věk od 18 do 28 let, aktivní účast na veřejném a politickém životě, minimálně roční 

praxe v dělnické nebo rolnické profesi a jako na jednom z posledních míst se objevila 

způsobilost ke studiu (Urbášek, Pulec, 2012, s. 111). Tyto kurzy byly zahájeny v roce 1949 

a jejich frekventanti měli stejné výhody jako ostatní studenti. Plánem bylo dosáhnout tolika 

absolventů, kolik byl poloviční počet gymnazistů (Urbášek, Pulec, 2012, s. 113). Kurzy 

byly po dvou letech zrušeny, neboť nepřinášely očekávané úspěchy. O studium nebyl 

zájem, bylo náročné a nebyla k němu dostatečná motivace. I přes všechna tato opatření 

nerovnosti neklesly, byl oslaben vliv sociálního původu, ale nerovnost v alokaci vzdělání 

se přesto nesnížila. A to především na vyšších stupních vzdělávání (Simonová, 2011, s. 

47). 

2.4 Nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání do roku 1989 

Snaha zaplnit vysoké školy studenty z nižších vrstev byla nejvýraznější v padesátých 

letech (Simonová, 2006, s. 71). I přes nastavenou politiku, která zvýhodňovala 

nízkostatusové rodiny, nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání neklesly. 

Simonová to vysvětluje následujícími faktory. Byla to především zavedená platová 

nivelizace, která nemotivovala k tomu, aby nižší vrstvy studovaly. Platová nivelizace 

dostatečně neoceňovala dosažené vzdělání v rovině mezd, a tím pádem bylo další 

vzdělávání vnímáno jen jako riziko. Zároveň doba studia odkládala vstup do zaměstnání a 

s ním spojené výdělky. Na vyšší vzdělání nadále proto aspirovali hlavně potomci vrstev, 

které ve vzdělání vidí hodnotu jako takovou. Tito potomci disponovali potřebným 

kulturním i sociálním kapitálem. Dokázali si také díky němu najít cesty, jak obejít oficiální 

překážky (Simonová, 2011, s. 57). Vliv kulturních zdrojů, které představují aspirace, 

kulturní kapitál aj., se tedy socialistickému státu nepodařilo oslabit.  

Přijímací řízení bylo dozajisté ovlivněno mocenským postavením rodiny, také se 

v přijímacím procesu započítávaly body za rolnický či dělnický původ. Formuláře na 

posouzení sociálního původu však nebyly jednotné a daly se různými praktikami obcházet. 

Dále je také nutné zvážit to, že výkonová kritéria neplatila jednotně na všech oborech, ale 

obor od oboru se lišil. Například v technicky zaměřených oborech nebylo možné dát 

přednost sociálnímu původu před výkonovými kritérii. Vliv tohoto faktoru není tedy 
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možné změřit, protože probíhal v různé intenzitě a nejsou k němu dostupná data. Počet 

studentů vysokých škol se navýšil, ale tento vzrůst nebyl tak významný jako u přechodu na 

střední školu. V osmdesátých letech se tak začala vytvářet významná propast mezi oběma 

úrovněmi (Simonová, 2011, s. 59). Simonová shrnuje poznatky z výzkumu Transformace 

sociální struktury z roku 1978, který ukázal, že demokratizace vzdělávání se promítla ve 

zmenšení závislosti dosaženého vzdělání na sociálním původu (pohlaví, místo narození, 

vzdělání otce). Proces byl markantnější u žen a spíše na Slovensku než v českých zemích, 

ženám v padesátých letech narostly především šance na dosažení vzdělání 

vysokoškolského, mužům rostly šance na získání jen vzdělání středoškolského (Simonová, 

2006, s. 73–74).  
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3 Základní rysy transformace 

Za transformační období považujeme dobu po listopadové revoluci v roce 1989. Je to 

proces dlouhodobý, stále probíhající, jehož důsledky se vyhodnocují stále i dnes. 

Transformační procesy probíhaly a probíhají ve všech sférách společnosti. Zásadními jsou 

zejména změny politické a hospodářské, kterými Československo prošlo. Totalitní režim 

poznamenal nejméně dvě generace obyvatelstva, a je tedy významným determinantem 

dnešní situace. Společnost České republiky byla výrazně usměrňována všudypřítomnými 

státními zásahy a kontrolou veřejného i soukromého života. Po roce 1989 se začala česká 

společnost demokratizovat a přecházet k tržnímu hospodářství.  

Pro mou práci je zejména důležitý faktor demokratizace vzdělávání, ale také proměna 

ekonomiky k tržnímu principu, který připsal vzdělání novou hodnotu a ovlivnil růst 

vzdělanostních aspirací. Trh práce se začal proměňovat a vzrostl význam lidských zdrojů a 

jejich kvalifikačního vybavení. Nastupující generace si tohoto trendu byla vědoma a více 

se začala orientovat na zisk vzdělání (Frýdmanová, Janáček, Mareš, Sirovátka, 1998, s. 

21). Česká společnost na tyto změny měla daleko kratší časový úsek než ostatní vyspělé 

země, které nebyly brzděny ve vývoji. Díky tomuto faktu jsou všechny změny, které se 

odehrávaly na počátku devadesátých let intenzivnější. Zároveň se měnily hodnoty, postoje 

a aspirace české populace, otevřely se nové příležitosti a volná soutěž na trhu. 

V období postkomunistické transformace se začal obnovovat vyšší soulad mezi vzděláním, 

schopnostmi, výkonem, pozicí a odměnou, který je základem stratifikačních systémů 

v moderních postindustriálních společnostech a také tvoří základ pro motivaci sociálního 

jednání. Během této transformace dochází k sociální změně, která vede k opětovnému 

provázání stratifikačního procesu s meritokratickými principy alokace a distribuce (Matějů, 

Řeháková, 1993, s. 2).  Při zkoumání této změny je třeba také vzít v potaz, jak říká Matějů, 

že: „Proměna sociálního statusu a zejména proměna charakteru sociální stratifikace jsou 

procesy do určité míry autonomní procesy, jejich temporalita je odlišná od temporality 

proměn v politickém a ekonomickém systému, kde čas mezi reglementací a očekávaným 

efektem je často mnohem kratší.“ (Matějů, Řeháková, 1993, s. 2)  
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3.1 Rozvoj školského systému a vzdělávání 

Polistopadové reformy vedly k tomu, že formální vzdělání je finančně návratné. Vzdělání 

se stalo prostředkem zlepšení společenské pozice a začalo být obecně vnímáno jako faktor 

životního úspěchu (Matějů, Kreidl, 2000, s. 23). Keller a Tvrdý (2008) ovšem upozorňují 

na fakt, že vzdělání, které bylo dříve zárukou vzestupné sociální mobility, dnes již tuto 

funkci nemá. Škola se dle nich stala jen jakousi pojišťovnou a ochranou před sociálním 

sestupem (Keller, Tvrdý, 2008, s. 24). Je tedy třeba brát optimistické výhledy 

transformačního období s určitou rezervou. Byla odstraněna ideologická kontrola a 

vzdělávací programy byly liberalizovány. I přes všechny změny se však vzdělanostní 

struktura proměňovala pomalu, a to mělo za důsledek, že se nesnižovaly vzdělanostní 

nerovnosti. Po roce 1989 strmě narostl počet zájemců o studium na vysoké škole, poptávce 

však nestíhala vyhovovat kapacita škol. Rozšiřovaní vysokého školství ovšem rostlo i tak 

poměrně rychle. Během dvaceti let se ztrojnásobil absolutní počet studujících, ale i podíl 

vstupujících do terciárního vzdělávání (Pabian, 2010, s. 15).  

Po roce 1989 nabylo na významu vzdělání, u kterého se obnovovala jeho tržní hodnota. 

Vzdělání začalo být v úzkém vztahu se socioekonomickým statusem. S rozvojem 

informační společnosti se vzdělání také stalo nezbytnou podmínkou pro úspěšné uplatnění 

na pracovním trhu. A stejně tak nabylo na významu pro život v rychle měnící se 

společnosti. Ve spojitosti s rostoucím významem vzdělání také došlo k rozšíření nabídky 

oborů vysokého školství a počtu přijímaných uchazečů. V 60. letech probíhala v západních 

zemích velká expanze vysokého školství a po revoluci tedy stál tento úkol i před Českou 

republikou. Vzdělání a rozvoj lidského kapitálu jsou považovány ve vyspělých 

společnostech za hlavní předpoklad ekonomického a sociálního rozvoje, v moderních 

společnostech mají tyto faktory podstatnější charakter než bohatství zdrojů. Tento rozvoj 

také přispíval k demokratizaci vzdělávání, která za komunistického režimu byla 

potlačována plánováním míst na vysokých školách a preferencí dělnických uchazečů 

(Čerych, Koucký, Matějů, 1998, s. 44). 

Transformací prošlo i školství, které se proměnilo zejména rozšířením středního 

vzdělávání a zvětšením zájmu o neučební obory a vysoké školy. Zvětšení zájmu se stalo 

zejména vlivem zvětšení vzdělanostních aspirací jak u dětí, tak u jejich rodičů (Čerych, 

Koucký, Matějů, 1998, s. 48). V roce 1990 byl přijat zákon, který umožnil demokratické 

řízení škol, vysoké školy se staly autonomními, a samy si začaly nakládat s poskytnutými 
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finančními prostředky, aniž by musely vzdělat předem stanovený počet studentů. České 

školství se však stále drželo unitárního systému a pomalý rozvoj bakalářských programů 

neumožňoval masovější rozšíření vyššího vzdělávání (Matějů, Řeháková, Simonová, 2003, 

s. 11). S uvolněním akademické sféry se také samozřejmě pojily strukturální změny, 

rozšířila se zejména nabídka humanitních oborů, které byly potlačované a naopak klesl 

podíl technických oborů (Čerych, Koucký, Matějů, 1998, s. 51).  

Od roku 1990 do roku 2008 se počet studentů na vysokých školách navýšil o 170 % a 

zároveň vznikly nové univerzity (Roskovec, 2009, s. 49). Nicméně transformace byla jen 

počátkem expanze školství a stále Česká republika zaostává za zbytkem zemí OECD. Také 

v České republice byla v porevolučních letech téměř minimální účast na dalším vzdělávání 

mezi lidmi, kteří ukončili formální vzdělávání, která v západním světě byla již běžnou 

(Čerych, Koucký, Matějů, 1998, s. 50). Tento trend se ovšem v posledních letech změnil. 

V české populaci se dalšího vzdělávání účastní sice menší procento osob než je průměr 

Evropské unie, ale na rozdíl od států Unie, u nás počet účastníků na dalším vzdělávání 

v posledních deseti letech rostl (Říhová, Salavová, 2012, s. 15). Během transformace se 

také zrušil zákaz soukromých škol, což mělo za důsledek jejich velkou expanzi a soukromé 

školy zabraly až 12 % nabídky škol (Čerych, Koucký, Matějů, 1998, s. 49, Roskovec, 

2009, s. 88). V roce 1996 do systému terciárního vzdělávání přibyly vyšší odborné školy 

(Čerych, Koucký, Matějů, 1998, s. 53). 

3.2 Změny v sociální mobilitě 

Sociální změny ve společnosti a obzvláště změny politického charakteru vyvolávají velké 

mobilitní pohyby. Procesem demokratizace české společnosti se tedy dalo také očekávat, 

že se nastartuje sociální mobilita
5
, a to jak individuální, tak i kolektivní. Vyšší sociální 

mobilitu vykazují ty systémy, které kladou důraz na meritokratické principy a také jsou 

díky tomu ekonomicky efektivnějšími. Během transformace se odstranily politické bariéry, 

které bránily v přístupu k určitým povoláním. Začala se uplatňovat jiná kritéria pro 

obsazování pozic a zároveň se změnila i struktura pracovních míst (Večerník, Burdová, 

1998, s. 157). Vytvářela se nová sociální struktura, jež nesla rysy jako: přetrvávání 

rovnostářství v některých oblastech, prohlubování statusové konzistence, polarizace 

sociální struktury, vznik nové „vyšší třídy“ (tou jsou myšleni podnikatelé, zejména ti, kteří 

                                                           
5
 Sociální mobilita vyjadřuje možnost změnit sociální status uvnitř sociální systému, na úrovni jednotlivce, 

tedy individuální mobilita, nebo celé skupiny – kolektivní mobilita (Linhart, Vodáková, Petrusek, 1996, s. 

638) 
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získali velký majetek během privatizace) a vznik chudé části obyvatel (Machonin, Gatnar, 

Tuček, 2000, s. 18–19). 

Postkomunistická transformace odstranila bariéry pro podnikatele. Růst podnikatelské 

skupiny byl základním kamenem proměny sociální struktury a tento prvek determinoval 

proměny sociální struktury významněji než modernizace ekonomiky (Večerník, Burdová, 

1998, s. 162). Přechod k tržnímu hospodářství zapříčinil vzrůst mobility o necelých 17 % 

(Večerník, Burdová, 1998, s. 163). 

Matějů prováděl longitudinální výzkum na vzorku 1 300 obyvatel ČR před revolucí i po a 

zkoumal, jak je spjata intergenerační mobilita s politickým a sociálním kapitálem získaným 

v totalitní době. Jak dochází ke konverzi kapitálu a jak jsou rozdílné mobilitní šance mezi 

těmi, kteří jím disponují a kteří ne. Ukázalo se, že 68 % případů bylo stabilních, 8 % prošlo 

sestupnou mobilitou a 10 % vykázalo vzestup (Matějů, Řeháková, 1993, s. 8). 

Největší cirkulace se projevila v transformačním období ve skupině vyšších odborníků, a 

to zejména u těch, kteří byli příslušníky komunistické strany. Tento atribut jim sice v roce 

1989 zvyšoval šance na mobilitní sestup, ale zároveň také velmi nevýrazně ovlivňoval 

šance na vzestup. Z tohoto tedy nelze vyvodit, že by pro členy KSČ bylo obtížnější 

společensky stoupat než pro nečleny (Matějů, Řeháková, 1993, s. 10). V prvních letech 

transformace bývalí členové nomenklatury častěji sociálně klesali, ale také častěji 

přecházeli do skupiny podnikatelů. Mobilitní pohyb směrem dolů tedy nebyl častější než 

vstup do podnikatelské třídy (Večerník, Burdová, 1998, s. 168). Tyto závěry přinášejí 

otázku, jestli je tento jev způsoben využitím nakumulovaného kapitálu nebo za ním stojí 

využití osobních dispozic určitých jedinců, kteří mají schopnost být ve vyšší sociální 

vrstvě za jakéhokoliv režimu (Matějů, Řeháková, 1993, s. 11). Pád komunistického režimu 

tedy znamenal pro jednu skupinu obyvatel šanci na vzestup, zatímco pro jinou to byla 

ztráta privilegií. 

Sestupy ani vzestupy v období po roce 1989 nebyly však nijak výrazné oproti 

předcházejícímu období. Nebyly zaznamenány větší šance na vzestup pro lidi 

s vysokoškolským vzděláním, ani na sestup pro lidi bez vzdělání. Optimistické odhady, 

které předpokládaly, že lidé s vyšším vzděláním budou stoupat, tedy selhaly. Ovšem tento 

jev byl během prvních let transformace způsoben pravděpodobně vlivem jiných kritérií, 

která ovlivňovala mobilitní pohyby, jako bylo například členství v komunistické straně 

(Večerník, Burdová, 1998, s. 164–165).  
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3.2.1 Krystalizace sociálně-ekonomického statusu 

Během období transformace došlo k růstu příjmových nerovností, došlo také k růstu 

průměrného příjmu. Zpevnila se vazba mezi vzděláním a příjmem a to téměř o 70 % oproti 

době před revolucí. Zesílila také korelace mezi vzděláním a zaměstnáním (indexem 

sociálně-ekonomického statusu zaměstnání). Tyto procesy byly zejména intenzivní 

v prvních letech po transformaci – do roku 1995 (Matějů, Kreidl, 2000, s. 25). Vliv 

vzdělání na příjmy se mezi lety 1988 a 1998 zdvojnásobil, v roce 1996 každý rok vzdělání 

přinesl 8% zvýšení platu. (Matějů, Řeháková, Simonová, 2003, s. 17). Návratnost 

terciárního vzdělání se tedy v průměru zvyšovala s každým rokem. 

V transformačních letech se měnila konzistence sociálně-ekonomického statusu. Matějů a 

Kreidl (2000) využili explorační faktorovou analýzu (metoda hlavních komponent) a 

analyzovali statusovou konzistenci. Zkoumali, jak se vyvíjel poměr mezi konzistentní a 

inkonzistentní složkou sociálně-ekonomického statusu. Došli k závěru, že konzistentní 

složka nabývala během transformace pomalu na síle a inkonzistentní slábla (Matějů, 

Kreidl, 2000, s. 27). Tento trend snižování inkonzistence sociálně-ekonomického statusu 

byl po roce 1989 trvalý, nicméně statusová inkonzistence stejně tak jako v jiných zemích 

zcela nevymizela (Matějů, Kreidl, 2000, s. 31).  

3.2.2 Reprodukce vzdělanostního statusu po roce 1989 

Po listopadové revoluci slábne vzdělanostní reprodukce pro všechny sociální třídy a stejně 

tak pro obě pohlaví, což je především díky rozšíření vzdělávacích příležitostí. Nicméně 

nedošlo ke změně dimenze sociálního původu, která způsobuje reprodukci vzdělanostních 

nerovností, přetrvával zejména vliv vzdělání rodičů a hlavně otce (Simonová, 2011, s. 

107). Celkové nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání byly v devadesátých 

letech zhruba stejné či mírně klesající jako v letech sedmdesátých a osmdesátých 

(Simonová, 2011, s. 108). 

Oproti těmto závěrům analýza, kterou provedli Matějů, Řeháková a Simonová, došla 

k závěru, že se nezměnil vliv vzdělání rodičů, ale došlo k výraznému růstu vlivu třídního 

zařazení otce. Toto mělo za následek, že se dramaticky snížily relativní šance dětí 

z dělnických rodin ve srovnání s potomky ostatních tříd. Čísla z této analýzy hovoří tak, že 

se poměr šancí dětí manuálních dělníků snížil z 0,37 na hodnotu 0,26, což znamená, že 
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mezi lety 1990–1999 byly šance dělnických dětí 3,8x nižší než šance dětí odborníků, 

přičemž tyto šance byly před rokem 1989 zhruba 2,7x nižší (Simonová, 2011, s. 108). 

Jinou analýzu k tomuto tématu provedli Simonová a Soukup, ve které prokázali, že se 

šance v přístupu k vysokoškolskému vzdělání mezikohortně zvyšovaly, což může být opět 

důsledek rozšíření školství. Dále také vypozorovali, že v České republice má při 

mezigenerační reprodukci vzdělání větší důležitost vzdělání otce než jeho EGP
6
. Šance pro 

potomky s otcem vysokoškolákem byly sedminásobné oproti potomkovi otce bez 

maturitního vzdělání v tranzici k vyššímu vzdělání. A tento vliv vzdělání otce byl také 

mezikohortně stabilní mezi lety 1955–2002 (Simonová, Soukup, 2009, s. 960–961). 

S těmito výsledky koresponduje další výzkum Katrňáka a Simonové (2011), kteří zkoumali 

vývoj vzdělanostní fluidity
7
 mezi lety 1990 a 2009 a jejich výsledky jsou následující: vliv 

socioekonomického původu na dosažené vzdělání rostl v letech po revoluci (až do roku 

2003), to samé se dá říci i o sociální homogenitě vzdělanostních skupin. Do budoucna 

ovšem očekávají, že potomci budou dosahovat vyšších vzdělanostních stupňů než jejich 

otcové (Katrňák, Simonová, 2011, s. 239). 

Výsledky těchto analýz se liší v pohledu na příčiny vzdělanostních nerovností, ale co je 

důležité, shodují se, že tyto nerovnosti stále přetrvávají a stále vycházejí z velké míry z 

askriptivních faktorů. Česká republika tedy zatím selhává v zajištění rovných šancí, je tedy 

velkou otázkou, na které faktory působit, aby se tyto šance vyrovnaly. Česká společnost 

vyznává meritokratický systém, tedy systém rovných šancí a příležitostí, nicméně tento 

systém zcela nefunguje, jak bylo popsáno výše a cesta k plně meritokratickému systému je 

ještě dlouhá. 

3.2.3 Změny v aspiracích 

Ačkoliv po roce 1989 neklesal celkový vliv sociálního původu na vzdělanostní aspirace, 

došlo k nárůstu aspirací studentů na vysokoškolské vzdělání. Tento závěr je podpořen 

analýzou efektu sociálního původu na utváření aspirací. V roce 1989 byl efekt sociálního 

původu spíše přímý při tvorbě vzdělanostních aspirací u patnáctiletých žáků a 

socioekonomický status rodičů měl vliv nezprostředkovaný dalšími proměnnými. Toto se 

                                                           
6
 EGP: Erikson, Goldthorpe, Portocarero je třídní klasifikace zaměstnání vycházející z typu pracovní 

smlouvy, míry autonomie v zaměstnání a ekonomického statusu  
7
 Vzdělanostní fluidita neboli relativní vzdělanostní mobilita: vzdělanostní šance potomků dané vzděláním 

rodičů bez ohledu na strukturální změny (Simonová, Katrňák, 2011, s. 208). 
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po revoluci dramaticky změnilo a působení sociálního původu na vzdělanostní aspirace se 

začalo zprostředkovávat skrze schopnosti dítěte a vnímanou hodnotu vzdělání jako faktoru 

životního úspěchu jak z pohledu dětí, tak i rodičů. Význam vlivu přisuzování hodnoty 

vzdělání dětmi se od roku 1989 zdvojnásobil (Simonová, 2011, s. 110–111).  
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4 Hodnotové preference a životní strategie 

Na rozhodování o budoucí vzdělanostní dráze mají také nemalý vliv strategie životního 

úspěchu a vzorce úspěchu, které převládají ve společnosti. Hodnotové orientace a z nich 

plynoucí strategie mají motivační charakter. Hodnoty jsou neoddělitelnou součástí 

osobnosti každého člověka. Hodnoty se osvojují v rodině, ale také jsou reakcí na sociální 

skutečnost. V České republice se očekávaly změny v hodnotách a životních strategiích po 

rozpadu sovětského bloku vlivem znovuobnovování konzistence sociálně-ekonomického 

statusu. Vzorce životního úspěchu nebyly svázány s tradičně meritokratickými hodnotami, 

ale spíše s konexemi a politickým vlivem. Jak tento proces probíhal, a které strategie 

životního úspěchu se u nás prosadily v porovnání se socialistickým obdobím, zkoumal 

kromě jiných Petr Matějů. Vzdělanostní aspirace ve srovnání mezi lety 1989 a 2003 

vzrostly, což ukazuje na to, že vzdělání nabylo na atraktivitě po pádu komunistického 

režimu a stalo se uznávanou životní strategií jak dosáhnout úspěchu.  

4.1 Hodnotové preference 

Pod pojmem hodnotové preference si lze představit tradiční žebříček hodnot. Z určité 

baterie hodnot lidé vybírají a řadí hodnoty dle osobních preferencí. Pro tuto část bakalářské 

práce jsem se rozhodla podrobněji zabývat jen tím, jak si stojí vzdělání v žebříčku hodnot 

českých obyvatel. Hodnota přisuzovaná vzdělání je v silném vztahu nejen s vlastním 

dosaženým vzděláním, ale také se vzděláním rodičů. Změny v hodnotách jsou reakcí na 

situaci ve společnosti, reakcí na životní zkušenost. Zároveň i změna hodnot vede ke změně 

společnosti, je to proces oboustranný (Sak, Saková, 2006, s. 4). 

Z výzkumu Naše společnost realizovaného v roce 2005 vyplynulo, že z žebříčku hodnot 

vybralo 18 % dotazovaných na první místo „dosáhnout co nejvyššího vzdělání“. 

Respondenti vybírali ze sedmi hodnot a řadili je dle osobních preferencí
8
. V průměrném 

žebříčku hodnot se vzdělání umístilo na páté pozici (Horáková, 2005, s. 2). Nejvýše řadili 

vzdělání muži ve věku 15–19 let a to na druhé místo za dosažení úspěchu v zaměstnání. U 

žen v této věkové kohortě bylo dosažení „co nejvyššího vzdělání“ až na místě třetím, ale 

také mezi ženami jsou to nejmladší ženy, které vidí ve vzdělání vyšší hodnotu než starší 

věkové kohorty. S přibývajícím věkem klesá významnost jak vzdělání, tak především 

                                                           
8
 Jako ostatní hodnoty v dotazníku figurovaly: mít stálého partnera, mít děti, dosáhnout úspěchu 

v zaměstnání, vdát se/oženit se (být vdaný/ženatý), věnovat se svým zálibám, žít pestrým společenským 

životem (Horáková, 2005, s. 2). 
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úspěchů v zaměstnání, které obsazovaly nejvyšší příčky u mladších kohort. Tyto hodnoty 

jsou postupně nahrazovány hodnotami orientovanými na rodinu a vztahy (Horáková, 2005, 

s. 3). Pro krátké srovnání uvedu výzkum, který byl realizován za komunistického režimu a 

zaměřoval se na hodnoty studentů UK. Baterie nabídky sice obsahovala více položek, ale 

na předních příčkách se umístily v podstatě shodné položky jako ve srovnatelné kohortě ve 

výzkumu Horákové. V šetření studentů UK na prvních příčkách byly hodnoty: mít dobrého 

životního partnera, být zdravý, mít dobrou práci, mít dobré znalosti, hodně vědět, mít a 

vychovávat děti, žít v klidu a jistotě, rozumět lidem a světu kolem sebe (Čermáková, 

Stehlíková, Mevaldová, 1983, s. 42). V datech z výzkumu Naše společnost, který 

zpracovala Horáková, se ve věkové kohortě 20–29 let shodně s tímto výzkumem umístila 

na prvním místě hodnota životního partnera, položky dotazníků se přesně neshodují a i 

jejich rozsah je rozlišný, nicméně položky na předních příčkách se s lehkými posuny 

v pořadí shodují.  

Jaké jsou hodnotové žebříčky mládeže zkoumali Sak a Saková. Realizovali studii, která se 

zaměřila na hodnoty mládeže ve věku 15–19 let, na pěti stupňové škále s nejvyšší 

hodnotou pět, studenti označili význam vzdělání čtyřkou. V komparaci s populací přisuzují 

studenti vzdělání vyšší hodnotu, pro zbytek populace mimo školy platí hodnota 3,8 (Sak, 

Saková, 2006, s. 6). Což není žádným překvapivým faktem. Zajímavým poznatkem ze 

studie je vývoj přisuzované hodnoty vzdělání pro věkovou skupinu 15–30 let. V roce 1997 

byl význam pod hodnotou čtyři, v roce 2000 význam narostl na čtyřku a mezi lety 2002 a 

2005 se ustálil velmi blízko čtyřce, tedy opět poklesl (Sak, Saková, 2006, s. 12).  

Nezdá se tedy, že by se hodnotová struktura výrazně změnila. Že nedošlo k velké změně 

v hodnotových strukturách po rozpadu Sovětského svazu, dokládá i Prudký srovnávající 

rok 1989 a 2009 (Prudký, 2010, s. 41). Ačkoliv se v souvislosti s turbulentními změnami 

ve společnosti očekávaly velké změny hodnotových struktur, nestalo se tak a převážila 

hodnotová kontinuita. 

4.2 Životní strategie 

Jak se proměnily životní strategie vedoucí k úspěchu, porovnával Matějů pomocí dat 

z výzkumu Rodina ´89 a PISA-L, kde jsou data sesbírána jak pro děti a jejich představy, 

tak také pro jejich rodiče. Rodiče v roce 1989 viděli jako atributy životního úspěchu: mít 

vlastní názor, ochotu pracovat, vysokoškolské vzdělání, schopnost vydělat peníze, 

jazykovou vybavenost, schopnost prosadit se, vydělat peníze a podávat vysoký pracovní 
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výkon, také u nich figurovaly atributy jako politická angažovanost a soběstačnost. Jak již 

bylo řečeno v úvodu kapitoly, mezi lety 1989 a 2003 narostl význam vzdělání a jazykové 

vybavenosti pro životní úspěch, naopak oslabila politická angažovanost a soběstačnost 

jako elementy životního úspěchu. Také klesl význam připisovaný práci (Matějů, 2006b s. 

154). 

Žáci se v roce 1989 od svých rodičů  představami diametrálně nelišili. Téměř třetina žáků 

považovala za velmi důležité dobře pracovat (31 %), jako další elementy vedoucí 

k životnímu úspěchu viděli schopnost s každým dobře vyjít (28 %), za velmi důležité 

označili vzdělání jen z 20 % a 44 % ho považovalo dokonce za zcela nedůležité, v tomto 

duchu se vyjádřili i z 62 % k „něco umět“. V roce 2003 se proměnil vztah především ke 

vzdělání, kdy za velmi důležité jej považovali žáci z 66 % a zcela nedůležité jen z 6 % 

(Matějů, 2006b, s. 155).  

Z toho jaký význam přikládali jednotlivci výše uvedeným atributům, Matějů načrtl čtyři 

základní strategie životního úspěchu, které se uplatňovaly v roce 1989. Obsahují v různé 

míře tyto složky a jejich korelace. Tyto strategie nejdříve popíši z hlediska rodičů. Za první 

strategii označil orientaci na peníze, která zahrnuje krom zaměření na peníze, také konexe, 

schopnost prosadit se a politickou orientaci. Druhou orientací je orientace na vzdělání, ta 

v sobě obsahuje orientaci na vyšší vzdělání a na jazykovou vybavenost. Třetí strategie je 

zaměření na práci, jenž v sobě nese prvky práce, vlastního názoru a soběstačnosti. Strategie 

nenápadnosti je posledním typem strategie a skládá se ze soběstačnosti, nenápadnosti a 

neprosazování se. V roce 2003 Matějů zkoumal, jak se tyto prvky v jednotlivých 

strategiích proměnily. Zaměření na peníze v roce 1989 neobsahovalo vzdělání, v roce 2003 

se však pozitivní korelační vztah mezi těmito prvky objevil. Životní strategie zaměřená na 

vzdělání byla v roce 1989 i 2003 oddělená od faktoru peněz i od ostatních strategií. U 

strategie „práce“ se oslabil vliv faktoru soběstačnosti. Čtvrtá strategie „nenápadnost“ byla 

v roce 1989 pozitivně korelovaná se vzděláním, v roce 2003 se tento vztah obrátil a 

korelace nabyla záporných čísel. V průběhu let se neměnily jen prvky v jednotlivých 

strategiích životního úspěchu, ale také preference jednotlivých sociálních tříd při výběru 

těchto strategií. Významnou proměnou je zejména růst atraktivnosti vzdělání jako strategie 

životního úspěchu pro všechny sociální třídy, s vyšší třídou roste atraktivnost vzdělání 

(Matějů, 2006b, s. 156). 
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Strategie v roce 1989, na které byly dotazovány děti, byly poměrně podobné těm 

rodičovským. Vyskytovala se orientace na vzdělání, na práci (která ovšem byla podle dětí 

spjatá s politikou), na peníze a poslední strategie byla úspěch založený na znalostech a 

schopnostech (Matějů, 2006b, s. 157). V roce 2003 se do strategie zaměřené na peníze 

dostal atribut konexí, napojení se na politiku a umění prosadit se. Vzdělání zůstalo jako 

samostatná strategie stejně jako u rodičů. Dvě kategorie strategií se proměnily a vyskytly 

se strategie zaměřené na nenápadnost a soběstačnost, které v sobě zahrnují atribut ochoty 

podávat pracovní výkon (Matějů, 2006b, s. 158). 

Ačkoliv strategie zaměřené na životní úspěch u dětí i rodičů jsou podobné i mezi 

generacemi. Matějů odmítá, že by to byl efekt čistého mezigeneračního přenosu a kloní se 

k variantě, že podobnost byla vytvarována podobnou sociální zkušeností (Matějů, 2006b, s. 

159). 
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5 Mechanismy utváření vzdělanostních aspirací 

V předchozích kapitolách byly popsány základy a kontext vzdělanostních nerovností, z 

nichž jsou odvozovány mechanismy, které se uplatňují při utváření vzdělanostních 

aspirací. Jedním z nejsilnějších predikátorů budoucí vzdělanostní dráhy dospívajících jsou 

vzdělanostní aspirace, předpovídají nejen jejich vzdělanostní, ale i kariérní dráhy. 

Jednotlivci si dle svých aspirací volí školy, na které docházejí, a jejich výše je kritická pro 

dosažení aspirovaného vzdělanostního stupně. Pro dosažení terciárního stupně jsou tedy 

kruciálním faktorem právě zvýšené aspirace. V této stěžejní kapitole se budu tedy věnovat 

tomu, které faktory na vzdělanostní aspirace působí a jak se aspirace utváří. Faktory 

působící na vzdělanostní aspirace jsem inspirována výzkumem Matějů, Soukupa a Basla 

(2007), rozčlenila do tří úrovní. Ačkoliv sami věnují největší pozornost strukturálním 

mechanismům, jejich pojetí je unikátní komplexitou, ve které je brán zřetel i na ostatní 

úrovně tvorby vzdělanostních aspirací. 

Vzdělanostní aspirace se utvářejí nejen na individuální úrovni, ale také v úrovni 

kontextuální a strukturální. Na individuální rovině jsou hlavními faktory tvorby aspirací: 

socioekonomický status rodičů, schopnosti a hodnoty sdílené v rodině. Kontextuální úrovní 

je míněna kvalita a typ školy (míra diferenciace školy) a konečně strukturální úroveň 

reprezentuje struktura vzdělávacího systému v dané zemi, jak je prostupná, do jaké míry je 

stratifikovaná, jaká je orientace na odborné vzdělávání a jak je provázána s pracovním 

trhem (Matějů, Soukup, Basl, 2007, s. 8).  

5.1 Strukturální úroveň utváření vzdělanostních aspirací 

Strukturální úroveň zahrnuje strukturu vzdělávacího systému jako takovou, jeho míru 

stratifikace a zdali je nastaven spíše akademicky nebo je zaměřen na učňovské obory, jak 

je prostupný, standardizovaný a jak je napojen na trh práce. Strukturální efekty lze 

posoudit jen v mezinárodní analýze různých vzdělávacích soustav. Srovnáním se odhalí 

relevantní strukturální charakteristiky rozlišných vzdělávacích systémů (Matějů, Soukup, 

Basl, 2007, s. 12). Stratifikací vzdělávacího systému je také myšlena odlišnost jednotlivých 

škol v jejich náročnosti. Podle toho, na jak náročné škole student studuje, má pak otevřeny 

či zavřeny další vzdělávací dráhy. Vzdělávací systém tak plní i alokační funkci ˗ směřování 

jedinců na určité místo v žebříčku společnosti. Nastavení systému podle odbornosti 

indikuje, jak jsou studijní programy nastaveny na konkrétní povolání. Jestliže je vzdělávací 

systém vysoce odborný, je také hodně stratifikovaný, protože školy, které připravují na 
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vyšší vzdělávání, fungují zároveň s praktickými obory. Takovýto duální systém funguje u 

nás v České republice. Standardizace systému označuje zapojení státu a jeho kontrolních 

mechanismů, které zajišťují srovnatelnost mezi školami (Matějů, Smith, Soukup, Basl, 

2010, s. 252–253). 

Kerckoff (1977) provedl jako jeden z prvních srovnávací analýzu k odhalení strukturálních 

faktorů na tvorbu vzdělanostních aspirací na třináctiletých chlapcích v USA a ve Velké 

Británii. Dospěl k závěru, že sociální původ a schopnosti přispěly k vysvětlení 

vzdělanostních aspirací výrazněji mezi britskými chlapci než mezi jejich americkými 

vrstevníky. Z těchto závěrů vyvodil, že sociálně-psychologické faktory nemohou vysvětlit 

celou varianci vzdělanostních aspirací. Britští chlapci jsou více ovlivněni strukturálním 

nátlakem, který je vede k většímu realismu. Tedy k tomu, že volili méně v souladu se 

svými přáními a více brali v potaz budoucí příjmy plynoucí z povolání a svoje schopnosti. 

Je to v důsledku toho, že anglické školství klade na schopnosti velký důraz. Anglický 

vzdělávací systém také nutí vybrat si vzdělávací dráhu v nízkém věku a toto rozhodnutí je 

pak víceméně nevratné. Naopak američtí chlapci studují v prostředí, které klade důraz na 

změnu vzdělávací dráhy a méně vnímali své reálné schopnostmi i původ (Kerckhoff, 1977, 

s. 570). Britští chlapci tedy, co týká volby vzdělání potažmo vzdělanostních aspirací, jsou 

více ovlivněni strukturálním nátlakem. Jejich rozhodnutí vydat se určitou vzdělávací 

dráhou je v Británii oproti USA více vnímáno jako nevratné (Matějů, Soukup, Basl, 2007, 

s. 12). Kerckhoff těmito závěry upozornil na důležitost zkoumání struktury vzdělávacího 

systému, která také ovlivňuje volby vzdělanostních drah. 

Buchmann a Park (2005) se v souladu s Kerckhoffovými výsledky zaměřili na systémy 

s různou mírou stratifikace. Jako vysoce stratifikované systémy jsou viděny, ty které nutí 

studenty rozhodovat se o svém zaměření a volbě školy v nízkém věku. Tyto systémy 

deklarují, jaké budou vzdělanostní dráhy jejích účastníků a do jakých zaměstnaneckých 

sfér budou směřování. Studenti, kteří jsou vystaveni stratifikovanému systému, méně 

očekávají získání vysokého statusu a jsou více ovlivňováni socioekonomickým statusem 

rodičů při stejných naměřených schopnostech (Buchmann, Park, 2005, s. 1). 

Pro ověření v českém prostředí Matějů, Soukup a Basl analyzovali OECD data a dospěli 

k závěru, že čím více je stratifikován systém sekundárního vzdělávání, tím je silnější efekt 

socioekonomického zázemí a vzdělání rodičů na vzdělanostní aspirace. Dosáhli tedy 

podobných výsledků jako autoři zmínění výše. Tento efekt byl významný i po 
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prozkoumání měřitelných schopností (Matějů, Soukup, Basl, 2007, s. 35). Ale oproti 

Kerckhoffovým závěrům, tento kolektiv autorů došel k názoru, že nemohou potvrdit, že 

více stratifikované systémy zesilují realismus vzdělanostních aspirací, kdy žáci jsou vedeni 

k tomu více zvažovat svoje šance na úspěch v různých typech škol podle schopností 

(Kerckhoff), protože na individuální úrovni analýzy efektu schopností, se ukázal být vliv 

schopností stejný napříč zeměmi s různou stratifikační úrovní. Ovšem efekt sociálního 

původu se ukázal být významně silnějším ve více stratifikovaných vzdělávacích systémech 

(Matějů, Soukup, Basl, 2007, s. 35). Česká republika a Německo jsou zeměmi s typicky 

extrémně vysokou determinací aspirací sociálním původem a navštěvovanou školou, tyto 

země, jak napovídá předchozí text, mají silně stratifikovaný školský systém.  

Míru sociální podmíněnosti zásadně ovlivňuje věk selekce. Čím jsou děti mladší, tím spíše 

rozhodují o jejich vzdělanostní dráze rodiče a rodiče s vyšším socioekonomickým statusem 

ve větší míře mají zájem na tom, aby jejich děti odcházely po prvním stupni na gymnázia 

(Matějů, Straková, 2003, s. 627). V mezinárodním srovnání je český vzdělávací systém 

nadprůměrně stratifikovaný a selektivní (Basl, 2006 s. 1). Selektivita školy je také 

podporována vnímáním ve společnosti, kdy jsou více oceňovány profese, které zhodnocují 

intelektuální kapitál a na manuální profese je nahlíženo „shora“ (Havlík, Koťa, 2011, s. 

102). Analýza rozdílů mezi školami a uvnitř škol, která byla publikována ve výsledcích 

PISA 2009, ukázala, že v České republice jsou velké rozdíly mezi školami, ale uvnitř spíše 

malé, což naznačuje, že žáci s podobným či stejným zázemím se shromaždují ve stejných 

typech škol, což činí český vzdělávací systém velmi selektivním (Palečková, Tomášek, 

Basl, 2010, s. 31).  

Z těchto závěrů je zjevné, že v našich podmínkách jsou vzdělanostní aspirace vysoce 

determinovány socioekonomickým statusem, kterým se budu zabývat na individuální 

úrovni tvorby vzdělanostních aspirací. Nicméně v této chvíli je také důležité se zamyslet 

nad tím, jestli je opačný typ systému, tedy otevřený systém, tou pravou cestou. Otevřený 

systém, který od sebe neodděluje děti různých schopností, je méně ekonomicky efektivní a 

podporuje průměrnost, jeho efektivita v rozvoji nadaných žáků pokulhává. Jak rozvíjet 

talenty a zároveň oslabit stratifikaci systému je otázka, která stále čeká na své řešení. 

5.1.1 Role gymnázií ve stratifikaci systému 

Efekty sociální podmíněnosti vzdělanostních aspirací jsou ještě zvýšeny existencí 

„elitních“ škol s velmi přísnými kritérii vstupu, je nutno o něj soutěžit (akademická 
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gymnázia). Výrazná stratifikace českého vzdělávacího systému je dána nejen selekcí v 11 

letech na osmiletá gymnázia, ale již dříve při vstupu na jazykové školy v osmi letech. 

Kdyby se zahrnoval tento faktor do srovnávacích dat ze zemí OECD, obsadili bychom 

první příčku míry selektivity (Matějů, Straková, 2003, s. 626). Spojené státy americké a 

Švédko reprezentují opačný pól (jsou to země s nejnižší determinací aspirací 

socioekonomickým původem), systém sekundárního vzdělávání je formálně 

nediferencovaný a terciární vzdělávání je mnohem více otevřené než v ostatních zemích 

(Matějů, Soukup, Basl, 2007, s. 35). V méně stratifikovaných systémech ovlivňují více 

vzdělanostní aspirace postoje rodičů a vrstevníků (Matějů, Smith, Soukup, Basl 2010, s. 

253). 

Selekce na gymnázia v jedenácti letech je v české společnosti vnímána jako příležitost pro 

nadané studenty rozvíjet své schopnosti, ovšem více než skutečné schopnosti se na 

gymnazijních dětech odráží efekty sociální a ekonomické pozice rodiny a jejich kulturního 

kapitálu (Matějů, Straková, 2003, s. 630). Žáci víceletých gymnázií aspirují na studium 

vysoké školy častěji než absolventi základních škol, a to i po kontrole vlivu výchozí rodiny 

43 % ku 91 %. Jejich aspirace jsou také mnohem méně závislé jak na statusu výchozí 

rodiny, tak na studijních předpokladech. I studenti se špatnými výsledky je mají vysoké. 

Na vysoké školy se hlásí prakticky všichni absolventi a 95 % z nich je i přijato, ze všech 

absolventů středních škol jsou nejúspěšnější, nejčastěji dokončují a obvykle nastupují na 

obor, o který měli skutečně zájem (Burdová et al., 2012, s. 28). Z dostupných analýz 

ovšem není jasné, jestli se vzdělanostní aspirace formovaly během studia na víceletém 

gymnáziu, nebo je právě k tomuto studiu motivovaly (Matějů, Straková, 2003, s. 643). 

Vzdělanostní aspirace žáků gymnázií jsou sice méně závislé na socioekonomických 

vlivech, ale z tohoto efektu těží pouze malá skupina žáků, neboť zastoupení žáků z rodin 

s nižším socioekonomickým statusem je velmi malé (Matějů, Straková, 2003, s. 648). 

5.2 Individuální úroveň 

Na individuální rovině tvorby aspirací se vyskytují aspekty, které jsou sociálně-

psychologického rázu. Faktory působící na této úrovni byly středem zájmu již od počátku 

zkoumání vzdělanostních aspirací. Patří sem zejména individuální charakteristiky žáků, 

atributy jejich rodin a významné sociálního okolí. V České republice se ukázala být 

statisticky nevýznamnou velikost bydliště, proto se jí nebudu v této kapitole zabývat. Další 

kategorií, kterou nezahrnuji do svého textu je etnicita, která je v českém prostředí velmi 
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specifickým tématem. Jednotlivé faktory jsem rozčlenila do podkapitol pro větší 

přehlednost a demonstrování výčtu aspektů působících na vzdělanostní aspirace, nicméně 

nelze na ně nahlížet jako na samostatné jednotky, jsou spolu provázány a tak je potřeba je 

chápat. Vliv sociálního původu se odráží prakticky ve všech faktorech, které zde popisuji. 

5.2.1 Mentální schopnosti 

Vzdělanostní aspirace se tvoří na základě vlastního obrazu schopností a výsledků. Ačkoliv 

tento faktor působí v menší míře, než by bylo očekávatelné v „otevřeně“ nastaveném 

vzdělávacím systému. Proč v takové míře působí sociální původ v České republice je 

osvětlováno v kapitole zabývající se strukturální úrovní. Na této úrovni se budu zabývat 

samotným vlivem mentálních schopností na výši aspirací. Výše mentálních schopností je 

částečně závislá na sociálním původu, vzdělání rodičů a zároveň má zásadní vliv při 

dosažení vzdělanostního stupně.  

Průcha uvádí poznatky Jenkse, který pomocí empirického výzkumu došel k závěru, že 

inteligence je formována ze 45 % geneticky, z 35 % vlivem prostředí a zbývajících 20 % je 

vysvětleno vzájemných působením genotypu a prostředí (Průcha, 2009, s. 121). 

V České republice byl na začátku devadesátých let vliv sociálního původu zhruba stejný 

jako vliv IQ. Nezpochybnitelnou roli ve vazbě IQ a vzdělanostních aspirací 

zprostředkovává vzdělání rodičů. Vzdělanostní aspirace významně rostou s rostoucí 

krystalickou inteligencí
9
 ve všech typech rodin, a to více u chlapců než u dívek. Zároveň 

s rostoucí inteligencí se tento rozdíl mezi chlapci a dívkami stírá (Matějů, Řeháková, 1992, 

s. 624). Chlapci na to, aby vyjádřili vzdělanostní aspirace na dosažení vzdělání s maturitou, 

potřebují mnohem vyšší IQ než dívky (Matějů, Řeháková, 1992, s. 630).  

Chlapecké aspirace jsou mohutněji determinovány výší vlastního IQ. Tomuto bodu 

utváření vzdělanostních aspirací se budu věnovat více v kapitole gender. 

Téměř 90 % těch, kteří dosáhli v testech obecných studijních schopností vysokých 

výsledků, aspirují na vysokou školu. Naopak ti, kteří měli nejhorší výsledky, z 60 % 

pokračovat nechtějí. Se zhoršujícími výsledky v testech žáci více uvažují o studiu na vyšší 

odborné škole, mezi nejhoršími žáky uvažuje o vyšší odborné škole 15 % z nich (Matějů, 

Procházková, Burdová, 2006, s. 316). 

                                                           
9
 Krystalická inteligence: inteligence založená na kognitivních procesech, je získaná učením, obsahuje v sobě 

vědomosti a schopnost je využívat (Hartl, Hartlová 2004, s. 234-235).  
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U nadprůměrně inteligentních žáků je přímý vliv sociálního původu na vzdělanostní 

aspirace silnější v případě dosažení maturity než v  případě dosažení vysokoškolského 

stupně. To souvisí zřejmě s tím, že vysoká motivace u patnáctiletých vychází z odhadu 

vlastních mentálních schopností a z toho, že mají jasně vydefinované životní plány 

(Matějů, Řeháková, 1992, s. 630). Tyto závěry tedy naznačují, že při nadprůměrné 

inteligenci se vliv sociálního původu na vzdělanostní aspirace na vyšší vzdělání oslabuje, 

ovšem tato skupina studentů není příliš velká, a tak i nadále většina žáků s podobnou 

inteligencí bude mít diferenciované aspirace podle původu. Vliv socioekonomického 

statusu na mentální schopnosti spolu s hodnotou přikládanou vzdělání dětmi se mezi lety 

1989 a 2003 ve vysvětlení vzdělanostních aspirací proměnil. Zatímco v roce 1989 podíl 

celkového vlivu na mentální schopnosti byl 19,7 %, v roce 2003 byl již 51,8 % (Matějů, 

Smith, Basl, 2010, s. 243). 

5.2.2 Vliv genderu na vzdělanostní aspirace 

Vzdělání je často vnímáno jako jeden z možných nástrojů emancipace žen. Škola je 

mobilitní nástroj, který má potenciál srovnávací funkce mezi ženami a muži, přesto 

genderové stereotypy zatím stále spíše reprodukuje. Ačkoliv ženy dosahují často vyššího 

vzdělání, jsou stále umisťovány na pomyslném hierarchickém žebříčku níže, jejich 

vzdělání není tak „hodnotné“ jako vzdělání mužů, a ani není stejně platově ohodnoceno. 

V této části se budu věnovat tomu, jaký má gender vliv na vzdělanostní aspirace.  

V České republice jsou rozdíly ve školních výsledcích dívek a chlapců jedny z nejvyšších 

v rámci zemí OECD (Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010, s. 36). Genderové nerovnosti 

obsahují rozdíly v přístupu ke vzdělávání, stereotypy v odlišném směřování vzdělávací 

dráhy a skryté či otevřené znevýhodňování dívek nebo chlapců při přijímaní na školu 

(Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010, s. 40). Genderové nerovnosti jsou také ovlivněny 

samotným vnímáním chlapců a dívek, jak zhodnocují svoje šance. Toto vnímání je 

utvářeno internacionalizovanými normami, jež panují v dané společnosti.  Nerovnosti mezi 

chlapci a dívkami jsou ve vzdělávacím systému dvojí: první variantou je rovný přístup ke 

vzdělání a druhou jsou nerovnosti ve studijních výsledcích. Český vzdělávací systém je 

deklarovaný jako otevřený, nicméně ani to nezaručuje, že se neprojeví nerovnosti 

genderové. Genderové nerovnosti se projevují také v úrovni výsledků v různých studijních 

oblastech. Chlapci typicky dosahují lepších výsledků v matematice a přírodních vědách, 

zatímco dívky v humanitních oborech (Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010, s. 41). 
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Mechanismy reprodukce genderových struktur ve vzdělávacích systémech popisují studie 

socializační funkce školy. Genderová socializace probíhá na dvou úrovních, na formálním 

(obsah učiva) a neformálním kurikulu např. poměr mužů a žen mezi učiteli a genderové 

stereotypy v chování učitelů (Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010, s. 42). Reprodukce 

pomocí skrytého kurikula se projevuje tzv. pygmalionským efektem, který vystihuje 

očekávání splnit určitou roli. Také funguje princip tzv. etiketizace, kdy žák přijme určité 

označení a chová se dle něj (Havlík, Koťa, 2011, s. 85). Princip genderové socializace 

popisuje například Sandra Bem. Vychází z principu, že v kultuře existují určité genderové 

vzorce, které si jedinci během socializace osvojují. A jimi je i určena pozice v sociální 

struktuře, na kterou je společnost připravuje. Díky tomu dochází k sebenaplňujícímu 

proroctví a tyto vzorce aktéři dále aplikují na svoje jednání (Bem, 1993, s. 134). Vzorce, 

které přijímají, pomáhají dětem chovat se podle konvenčních očekávání (která jsou 

kulturně podmíněna) v souladu se svým genderem a odmítají projevy jednání, které se 

s touto představou neslučují (Bem, 1993, s. 138).  

Vzdělanostní aspirace u chlapců jsou spíše utvářeny jejich schopnostmi, u dívek je více 

formuje vliv rodičů. Avšak rodiny, které disponují vyšším sociálním statusem, více vyvíjejí 

tlak na dosažení vyššího vzdělání u chlapců než u dívek (Simonová, Soukup, 2010, s. 303). 

Od dívek se očekává naplnění role poslušnosti a pilnosti, což v důsledku vede k tomu, že 

dosahují lepších studijních výsledků i v oblastech, kde jsou jim naměřeny nižší schopnosti. 

Naopak od chlapců se vyžaduje chování odpovídající maskulinní roli. Toto očekávání 

vyúsťuje v to, že jsou napomínáni a často vystavováni negativním reakcím ze strany 

vyučujících. Tyto aspekty u nich vytváří vzdor vůči vzdělávacím institucím a v konečném 

důsledku i snížení vzdělanostních aspirací (Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010, s. 43). 

Avšak dívčí úspěchy jsou spíše podceňovány a jsou připisovány především tomu, že plní 

poslušně rozkazy a tvrdě pracují, oproti tomu chlapcům je připisováno logické myšlení a 

kreativita (Acker, 1990, s. 96). Jarkovská a Lišková (2008, s. 697) dodávají, že negativně 

působí také stereotypní uvažování učitelů o oblasti dospívání chlapců a dívek. Dívky jsou 

považovány za vyspělejší v mladším věku, a tak jejich výsledky, které jsou v porovnání 

s chlapci lepší, jsou devalvovány předpokladem, že je chlapci dříve či později ve studijní 

oblasti předeženou.  

Také bylo dokázáno, že učitelé ve školách upřednostňují dívky a věnují jim více pozornosti 

než chlapcům, ovšem také byly nalezeny důkazy, že tento trend lze potírat výcvikem 

učitelů (Acker, 1990, s. 96). Smetáčková prezentovala výsledky kvalitativní analýzy, kde 
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upozorňuje na rozdíly v přístupu k chlapcům a dívkám, tento přístup pak následně 

reprodukuje genderové sociální identity. Dále také uvádí, že chlapci mají (nebo si 

vytvářejí) při realizaci vzdělanostních aspirací více svobody rozhodování (Smetáčková et 

al., 2005, s. 227). Dívky jsou více závislé na ocenění zvnějšku, jsou více vedeny k tomu, 

aby naslouchaly druhým a řídily se podle nich. To má za důsledek, že se více snaží toto 

ocenění získat. Naopak chlapci jsou více zaměřeni na vlastní zhodnocení svých aktivit. 

Jestliže mají pocit, že odvedli dobrou práci, negativní posudek druhých na ně nemá takový 

vliv (Smetáčková, 2006, s. 33). V souvislosti s aspiracemi dcer má dnes zejména velký 

význam status matek. Dcery vzdělanějších a zajištěnějších matek méně často vnímají svět 

tradicionalisticky. A v důsledku toho mají vyšší aspirace (Šmídová, Janoušková, Katrňák, 

2010, s. 45). Genderově nerovný přístup na základních školách se dále promítá do volby 

dalšího vzdělávání, kdy dívky častěji směřuji do typicky „ženských“ oborů a chlapci do 

oborů, kde typicky převažují muži (Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010, s. 43). 

V České republice se z historického hlediska aspirace vyvíjí ve prospěch dívek, studie 

ukazují posun ve vzdělanostních aspiracích studentek směrem k vyššímu vzdělání. Nemalý 

vliv na to také měly státní zásahy se snahou o narovnání rovných příležitostí během 

komunismu. Výzkumy PISA 2003 a PISA-L, které analyzovali Šmídová, Janoušková a 

Katrňák potvrzují trend, že dívky mají vzdělanostní aspirace výrazně vyšší než chlapci.  

Dívky sice mají o polovinu vyšší vzdělanostní aspirace, ale faktory, které byly zahrnuty do 

analýzy, na ně působí s obdobnou intenzitou jako na chlapce (analýze byly podrobeny 

faktory socioekonomického statusu rodičů, věk žáka, bydliště, vzdělání a podpora rodičů, 

vzdělávací zdroje v rodině a matematické schopnosti), přičemž byl prokázán pozitivní vliv 

na vzdělanostní aspirace u každé z těchto proměnných (Šmídová, Janoušková, Katrňák, 

2010, s. 54).  

Význam, který přikládají rodiče vzdělání, má také vliv na volbu školy s maturitou či bez 

maturity. Jestliže rodiče přikládají velký význam vzdělání, pro dívky se šance na studium 

maturitního oboru zvyšují 10x, ovšem u chlapců jsou to až 129x vyšší šance. Nadprůměrné 

výsledky v matematickém testu zvýšily šance studia střední školy s maturitou pro dívky 

55x a pro chlapce 73x. Dívky také mají statisticky vyšší šance studovat maturitní obor a to 

7,7x (Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010, s. 56). Kladně působí i vyšší vzdělání rodičů. 

Vyšší vzdělání rodičů pozitivně ovlivňuje obě pohlaví a platí, že v českých podmínkách 

vyšší matčino vzdělání má významnější vliv než otcovo (Šmídová, Janoušková, Katrňák, 

2010, s. 54). Tato analýza, která byla provedena na českých datech, není tedy schopna 
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vysvětlit, odkud se berou vyšší dívčí aspirace a spíše potvrzuje koncept, který odmítá 

rozdílné působení stratifikačních a kognitivních faktorů na podobu vzdělanostních aspirací 

chlapců a dívek. Autoři dospěli k závěru, že pohlavní kategorie není diferencující pro 

faktory kognitivní a sociálně stratifikační (Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010, s. 59–62). 

Důvody vidí autoři v rozdílné úrovni psycho-sociálního vývoje. Dívky jsou připraveny 

k samostatné práci v mladším věku než chlapci, což ovšem neznamená, že by se lišily 

rozumové schopnosti, ty jsou u obou pohlaví vyrovnané. Dalším možným výkladem je, že 

vzdělanostní aspirace jsou utvářeny úspěšností ve formálním systému hodnocení, kde 

dívky dosahují lepších výsledků. Jiným vysvětlením je to, že v kontextu České republiky 

jsou jako typicky maskulinní povolání vnímána ty, která jsou vyučována v učňovských 

oborech. Proto chlapci neaspirují na vyšší vzdělání, neboť k naplnění genderové role jim 

stačí vyučení (Šmídová, Janoušková, Katrňák, 2010, s. 45). 

Ovšem když došlo na volbu střední školy, objevily se kategorie, které genderovému 

rozdílu podléhají. Autoři se tedy dále zaměřili na zkoumání genderové segregace. Volba 

vzdělávací dráhy se orientuje podle některých tradičních genderových os. Autoři se 

přiklonili k názoru, že v oblasti aspirací nepůsobí měřené tradiční genderové socializační 

faktory, ale v oblasti jednání, při volbě školy se jejich působení prokázalo (Šmídová, 

Janoušková, Katrňák, 2010, s. 58). Z dívek 87 % navštěvuje školu, která má maturitní 

ukončení, u chlapců je to jen 66 % (Šmídová, Janoušková, Katňák, 2010, s. 55). 

5.2.3 Významné sociální okolí 

Významné sociální okolí poprvé zkoumali autoři sociálně-psychologického přístupu ke 

zkoumání aspirací – W. H. Sewell, W. P. Shah, A. O. Haller, A. Portes. Významné sociální 

okolí zahrnuje rodinu a osoby, se kterými tráví dítě svá raná léta, ale také osoby ze 

školního prostředí, kde ve vyšším věku tráví většinu svého času (Simonová, Soukup, 2010, 

s. 300). Je tedy nepochybný vliv těchto osob na zformování vzdělanostních aspirací. V této 

kapitole jsou dva oddíly. Jeden věnující se vrstevnickému působení a druhý je zacílený na 

rodiče. Záměrně se nezabývám vlivem učitelů na formování vzdělanostních aspirací, který 

se ukázal být oproti vrstevníkům a rodičům zanedbatelný (Hlaďo, 2012, s. 70). 

5.2.3.1 Vrstevníci 

Krom rodiny a učitelů také žáci interagují s vrstevníky. Ukázalo se, že členové různých 

vrstevnických skupin mají spoustu společných znaků, jako jsou rasa, věk, pohlaví, rodinné 
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zázemí a různé problémy s chováním, ale také se podobají, co týká školních výkonů a 

úspěchů. Také se musí vzít v potaz, že adolescenti berou členy své vrstevnické skupiny 

jako zdroj informací o další možné vzdělávací dráze. Fakt, že spolu členové vrstevnické 

skupiny tráví mnoho času, může být považován za zdroj těchto podobností. Různé 

mechanismy vedou k tomu, že členství ve skupině vede k podobnosti členů. Na jednu 

stranu studenti, kteří mají podobnou školní výkonnost a podobný náhled na svou 

budoucnost, se budou také spíše sdružovat, a tím tvořit skupinu s podobnými 

charakteristikami. A z druhé strany členové s podobnými charakteristikami se navzájem 

ovlivňují (Kiuru, Nurmi, Aunola, Salmela-Aro 2009, s. 524). 

Rabušicová v souladu s jinými sociology (Willis, McLeod) rozděluje studenty do dvou 

subkultur, jednou skupinou jsou žáci s pozitivní orientací ke školním hodnotám a druhou 

jsou žáci s negativní orientací. Studenti s pozitivní orientací na školní hodnoty jsou 

ovlivňováni jak hodnotami školy, tak i skupinovými normami. Naopak studenti s negativní 

orientací se primárně ztotožňují pouze se skupinou žáků se stejným nastavením. A 

k tomuto rozdělení často přispívá sama škola zdůrazňováním studijních rozdílů 

(Rabušicová, s. 63, 1991). 

Jak působí vrstevníci při volbě vzdělávací dráhy, zkoumali empiricky finští autoři. 

Zaměřili se na vliv vrstevnické skupiny s podobnými charakteristikami při přechodu na 

střední školy a na učňovské obory po ukončení povinné školní docházky. Ukázalo se, že 

žáci v obecných školách sdíleli stejné vzdělanostní dráhy i po ukončení základní školy se 

svými vrstevníky (Kiuru, Nurmi, Aunola, Salmela-Aro, 2009, s. 521). Tento závěr 

finských autorů ukazuje, jak je vrstevnická skupina zásadní v tvorbě vzdělanostních 

aspirací a jakou vrstevnické skupiny hrají roli v tom, jak adolescenti smýšlejí a plánují 

svoji budoucnost (Kiuru, Nurmi, Aunola, Salmela-Aro, 2009, s. 522). V souladu 

s působením dalších faktorů jako je vyšší socioekonomický status a dalšími faktory se 

ukázalo, že členové jedné skupiny měli podobné vzdělanostní trajektorie při přechodu ze 

základní školy, ale také byli podobní, co se týká širšího smyslu akademické orientace. Měli 

podobné výsledky, sdíleli očekávání ohledně vstupu na střední školu či školu pouze 

s vyučením a také jestli na ní nakonec nastoupili. Ukázalo se, že skupiny, jejíž členové 

měli typicky vysoký socioekonomický status a pocházeli z úplné rodiny, měli spíše vyšší 

akademickou orientaci (Kiuru, Nurmi, Aunola, Salmela-Aro, 2009, s. 537–539). 
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Z českého prostředí ještě nebyla tato perspektiva prozkoumána žádným empirickým 

výzkumem, nicméně vzhledem k tomu, že vliv vrstevníků na vzdělanostní dráhu 

kombinuje další faktory (socioekonomický status, vliv rodičů atd.), které prozkoumány 

byly, je vysoce pravděpodobné, že variance vlivu vrstevníků byla částečně vyčerpána 

právě ostatními faktory.  

5.2.3.2 Rodičovské zapojení do vzdělávacích aktivit a jejich aspirace 

Na formování vzdělanostních aspirací mají také nesporně vliv rodiče dětí. Rodiče jsou 

nejvýznamnějšími osobami v životě dětí, a to zejména v mladším věku. V zahraničí se 

objevují diskuze a návrhy, jak zvýšit vzdělanostní aspirace dětí skrze zvýšení aspirací a 

větší zapojení do školních aktivit u rodičů
10

. Rodiče jsou často viděni jako ti, kteří mají 

nejvýznamnější vliv na formování aspirací dětí. Předávají klíčové komponenty učebního 

procesu, studijních návyků a očekávání úspěchu (Gil-Flores, Padilla-Carmona, Suárez-

Ortega, 2011, s. 348). Rodiče také byli dětmi označeni za „nejvýznamnější faktor“ při 

rozhodování o střední škole (Hlaďo, 2010, s. 68). Také děti uváděly, že od rodičů získaly 

nejužitečnější informace ohledně další vzdělávací dráhy a kariérního rozhodování. Tyto 

informace děti shledaly užitečnějšími, než byly rady od výchovných poradců, učitelů či 

kamarádů (Hlaďo, 2010, s. 69). 

Mezi zapojením rodičů a akademickým úspěchem dětí je prokazatelná vazba, která byla 

opakovaně zjištěna bez ohledu na věk, etnikum, pohlaví, socioekonomický status nebo 

školní prospěch. Ze studií není však zjevně jasné, zdali úspěch dětí podněcuje zapojení 

rodičů, či zapojení rodičů podmiňuje úspěch dětí (Englund, Luckner, Whaley, Egeland, 

2004, s. 723).  

Jestliže rodiče mají vysoké aspirace na vzdělání svých dětí, zvyšují tím i vzdělanostní 

aspirace svých dětí (Jacob, 2010, s. 3). Existuje vysoká míra shody mezi aspiracemi rodičů 

a dětí. V analýze Tomáše Katrňáka 68 % dětí, jejichž rodiče aspirovali na vysokou školu, 

tyto aspirace sdílely (Katrňák, 2006, s. 179). Vyšší rodičovské aspirace mají viditelný 

pozitivní efekt na studentův akademický růst. Tento efekt je konzistentní při kontrole ze 

strany dětí, tak i rodičů. Významný vliv tohoto faktoru je vysvětlován tím, že se projevuje 

v mnoha dalších aktivitách, ze kterých mohou děti těžit ve studijní oblasti (Fan, 2001, s. 

                                                           
10

 Například Joseph Rowntree Foundation vydala zprávu o možnostech navýšení rodičovských aspirací, skrze 

komunikaci školy s rodiči, více na: http://www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/england-education-aspirations-

summary.pdf.  

http://www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/england-education-aspirations-summary.pdf
http://www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/england-education-aspirations-summary.pdf
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57). Zapojení rodičů se projevuje skrze komunikaci s dětmi o škole, pomoc dětem s úkoly, 

ale jeho projevy jsou také vloženy do přesvědčení, očekávání a aspirací na dosažení 

vyššího vzdělávání svých dětí. Jestliže rodiče očekávají, že jejich dítě bude pokračovat 

v akademické dráze, jsou spíše zapojeni do jeho školních aktivit a povzbuzují ho 

v přípravě na vysokou školu. Také více angažovaně řeší finanční stránku docházky na 

vysokou školu (Jacob, 2010, s. 12). Islandští vědci se zaměřili na vliv přiměřené 

rodičovské kontroly a času, který rodiče věnují svým dětem a jejich projevovanou péči. 

Ukázalo se, že všechny tyto faktory pozitivně působí na akademické úspěchy dospívajících 

dívek a chlapců. Efekty těchto faktorů působí ve stejné míře na chlapce i na dívky a 

projevují se především skrze větší úsilí věnované školní přípravě (Kristjánsson, 

Sigfúsdóttir, 2009, s. 491). 

Míra rodičovských aspirací je také spojena se vzděláním rodičů. Rodiče s vyšším 

vzdělanostním statusem očekávají dosažení tohoto statusu od svých dětí (Jacob, 2010, s. 

14). Rodiče s nižším sociálním statusem mají tendence spíše nechávat zodpovědnost za 

vzdělání svých potomků na škole, zatímco rodiče s vyšším statusem se více angažují do 

vzdělání dětí, vidí ho více jako kooperaci školy a rodiny. Ve vzdělání dětí se také stále více 

zapojují matky než otcové (Räty, Kasanen, Laine, 2009, s. 278). Vzorek rodičů, který 

zkoumala Monica Jacob, téměř celý vyjádřil aspirace na pokračování svých dětí na 

vysokou školu, bez ohledu na to, jestli sami rodiče mají vyšší vzdělání či ne. Nicméně 

ukázalo se, že rodiče, kteří nedosáhli na vyšší vzdělání, nemají dostatečné informace, jak 

podpořit svoje děti, co je potřeba, jak ze stránky studijní, tak i finanční (Jacob, 2010, s. 82). 

V České republice se aspiracemi rodičů a jejich přeměnou do chování zabýval 

v kvalitativním výzkumu Tomáš Katrňák. Jeho výzkum je v souladu s výše popsanými 

zahraničními závěry, které stavěly na kvantitativních datech. Jeho kvalitativní analýza, ale 

také přinesla poznatky, které z kvantitativních dat nejsou viditelné. Jedním z těchto 

poznatků je obohacení teze, že zájem rodičů zvyšuje aspirace dětí. Rodiče, kteří mají 

vysokou školu, vedou děti k získání stejného vzdělanostního statusu prostřednictvím toho, 

že působí na to, aby se dětem ve škole líbilo (Katrňák, 2004, s. 132). Velmi dbají na výběr 

školy, nehraje roli její prostorová blízkost, ale především to, jestli škola připravuje na 

případné vysokoškolské studium (Katrňák, 2004, s. 134). Pokud se dětem ve škole nelíbí, 

rodiče s nimi diskutují a snaží se ovlivnit jejich zájem o školu. V případě, že se dětem 

nedaří, prohlubují domácí přípravu. Dbají na kulturní hodnoty a vzdělání představují jako 

cestu ke spokojenému životu (Katrňák, 2004, s. 137–138). Rodiče s vysokoškolským 
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vzděláním jsou přesvědčeni, že jejich dítě je chytré a talentované, jestliže dítě těmto 

očekáváním nevyhovuje svými známkami, rodiče vidí chybu v nedostatečné domácí 

přípravě (Katrňák, 2004, s. 140). 

Trhlíková a Úlovcová se zabývaly předčasnými odchody mladistvých ze vzdělávání a také 

se zaměřily na otázku, jak jsou tito mladiství motivováni k návratu do školy a dokončení 

vzdělání. Kromě jiných faktorů sehrály roli v tomto rozhodování rodičovské aspirace, které 

navyšovaly šanci na dokončení středního vzdělání až 17x (Trhlíková, Úlovcová, 2010, s. 

171). 

Rodičovské působení se také projevuje v rovině volby výchovného stylu. Se stoupající 

vzdělanostní úrovní rodiny se více vyskytuje v rodině „demokratický“ a „autoritativní“ styl 

výchovy. Jsou to způsoby výchovy, které nad dítětem dozírají. Na rozdíl od „lhostejné“ 

výchovy, která rezignuje na výchovu i komunikaci s dítětem. „Demokratický“ a 

„autoritativní“ styl je také pozitivně spjat s vyšším dosaženým vzdělanostním statusem 

v dospělosti (Vávra, Čížek, Šmídová, 2010, s. 79–80). Tyto poznatky korespondují 

s kvalitativní analýzou Tomáše Katrňáka v dělnických rodinách, kde lhostejný styl 

výchovy nazývá stylem „plouvoucích zátek“ (Katrňák, 2004, s. 108). 

5.2.4 Vliv sociálního původu 

Socioekonomický status referenční rodiny je dalším z faktorů působících na vzdělanostní 

aspirace. Je to faktor, který působí velmi silně a do jisté míry i vyčerpává varianci 

působení ostatních faktorů na determinaci vzdělanostních aspirací, neboť jeho působení 

silně ovlivňuje další faktory z variance vzdělanostních aspirací (rodiče s vysokoškolským 

vzděláním mají pravděpodobněji vyšší příjmy a pravděpodobněji více investují do rozvoje 

svých dětí atd.). Toho, že vysokoškoláci mají lepší sociální zázemí, si všímali už i 

Bourdieu s Passeronem (Bourdieu, Passeron, 1990, s. 76).  

Na výši socioekonomického původu rodiny působí negativně vyšší počet sourozenců. 

Ovšem při tvorbě vzdělanostních aspirací hraje starší sourozenec, který dosáhl 

vysokoškolského vzdělání a působí jako dobrý vzor pozitivní roli (Šafr, 2010, s. 13). 

V socioekonomickém statusu (SES) je zahrnuto vzdělání rodiče s vyšším dosaženým 

stupněm, povolání rodiče s vyšším profesním statusem a celkový příjem domácnosti 

(Matějů, Smith, Basl, 2010, s. 239). Takto vydefinovaným socioekonomickým statusem se 

zabývali Matějů, Smith a Basl a zkoumali jeho přímé i nepřímé působení na utváření 
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vzdělanostních aspirací. Nepřímý vliv SES navyšuje vzdělanostní aspirace skrze představy 

rodičů, které mají o vzdělání svého potomka. SES také posiluje školní výsledky žáka, a ty 

mají také přímé a nepřímé efekty na zvyšování aspirací. Nepřímým efektem je přisuzování 

vyššího významu vzdělávání (Matějů, Smith, Basl, 2010, s. 239). Autoři se zaměřili na 

změnu vlivu SES na vzdělanostní aspirace v době od listopadové revoluce. V roce 2003 se 

ukázalo, že přímý vliv SES na aspirace poklesl (Matějů, Smith, Basl, 2010, s. 241, 

Katrňák, 2006, s. 163). Zároveň se ale navýšily nepřímé efekty SES, a to zejména působení 

na schopnosti dětí a jejich představy o životním úspěchu a představy rodičů. V roce 1989 

byl přímý vliv SES na utváření aspirací 72 % z celkového efektu působení, dalších 18 % 

bylo zprostředkováno přes schopnosti. Oproti tomu v roce 2003 přímý efekt klesl na 45 % 

a zprostředkovaný vliv naopak narostl na 48 % (Matějů, Smith, Basl, 2010, s. 242). 

Nepřímý vliv se zvýšil nárůstem významu, který žáci přisuzovali vzdělání a narostlo 

procento vlivu charakteristik žáků, tedy jejich schopností a vnímaného významu vzdělání 

(Matějů, Smith, Basl, 2010, s. 243). Ačkoliv tento výzkum ukázal na pokles přímého vlivu 

SES na utváření aspirací. Jeho závěry nejsou tak optimistické, jak by se mohlo zdát, díky 

tomu, že působení přímých vlivů na sebe převzaly efekty nepřímé. Působení 

socioekonomické statusu se tedy začalo více zprostředkovávat skrze hodnotu přikládanou 

vzdělání. Ale jeho celkové působení na vzdělanostní aspirace se oslabilo jen málo. 

Simonová a Soukup zkoumali působení sociálního původu při přechodu na vysokou školu 

a vzdělanostní aspirace označili jako jeden z prvků sekundární linie působení sociálního 

původu, která je nezávislé na studijních schopnostech. Primární vlivy (inteligence, 

materiální podmínky, které ovlivňují výkonnost) jsou silnější, ale jsou výrazně posilovány 

efekty sekundárními. Sekundární vlivy jsou aspekty, které determinují rozhodování 

studentů ohledně jejich další vzdělávací dráhy (např. hodnota přikládaná vzdělání, sociální 

okolí, aspirace). Působení sekundárních efektů bylo prokázáno porovnáním naměřeného 

IQ a výsledků v testech v tranzici k dalšímu vzdělávání. A ukázalo se, že vztah IQ  a 

přechodu byl slabší než v případě vztahu s výsledky testů. Tento moment tedy 

dokumentuje důležitou roli vyšších vzdělanostních aspirací, kdy žáci, kteří se rozhodli 

ambiciózněji, také spíše uspěli (Simonová, Soukup, 2010, s. 300). Zprostředkování 

vzdělanostních aspirací sociálním původem má nejsilnější působení ve skupině žáků 

s průměrnými výsledky. Žáci, kteří mají výborné výsledky, mají vyšší šance na přechod 

k vyššímu vzdělání bez ohledu na determinaci sociálním původem (Simonová, Soukup, 

2010, s. 301). Odkazuje to tedy k výše uvedenému, že primární efekty působení sociálního 
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původu jsou stále silnější. Jestliže bychom ovšem zvažovali žáka z průměrné rodiny a 

nebrali se v potaz výkyvy ani jedním směrem. Sekundární efekty by při přechodu 

k vyššímu vzdělání nabyly stejné síly jako efekty primární. 

Mladí lidé z rodin s vyšším socioekonomickým statusem mají stabilnější aspirace dokončit 

bakalářský stupeň. Jejich aspirace jsou stálé během celého studia (Johnson, Reynolds, 

2013, s. 831). Studenti také těží z vyššího SES i v pozdějším věku, nejen při tranzici 

k vyššímu vzdělání, ale také při jeho dokončení. A v případě, že nenastoupí na vysokou 

školu hned po dokončení středního vzdělání, i tak jejich aspirace na vyšší vzdělání 

přetrvávají (Johnson, Reynolds, 2013, s. 832). 

5.2.4.1 Vzdělání a povolání rodičů 

Vzdělání rodičů je jednou z nejpodstatnějších složek socioekonomického statusu a jeho 

působení na vzdělanostní aspirace dětí. Spolu s povoláním vyčerpává téměř celou varianci 

působení socioekonomického statusu. Tyto dvě charakteristiky výrazně ovlivňují další 

faktory, které působí na formování vzdělanostních aspirací, jako je zapojení rodiče do 

vzdělávání a čas investovaný do rozvoje aspirací. Zároveň také platí, že pokud je jedna ze 

složek socioekonomického původu vysoká, budou pravděpodobně vyšší i ty zbývající. 

Jestli dítě nakonec získá terciární vzdělání je v České republice závislé především na 

povolání otce a matky, přičemž vliv povolání matky převládá (Koucký, 2009, s. 49). 

K převládajícímu vlivu matky by se dalo spekulovat o možných důvodech, které by mohly 

zahrnovat více času, který matky tráví s dětmi a také narůstající počet rodin jen s matkou. 

Koucký rozčlenil svůj výzkumný soubor na čtyři skupiny podle statusu zaměstnání rodičů. 

Na tomto vzorku prokázal, že děti otců s nejvyšším statusem mají oproti čtvrtině dětí 

z nejnižší statusové skupiny čtyřnásobně větší šanci na dokončení terciárního vzdělání. 

Povolání matky z nejvyšší statusové skupiny tuto šanci zvyšuje pětkrát (Koucký, 2009, s. 

49). Když se podíváme na šance dětí při přechodu na vysokou školu podle vzdělání rodičů, 

ukazuje se, že uchazeči o studium na vysoké škole s vysokoškolsky vzdělaným otcem mají 

1,34x vyšší šanci na přijetí, vysokoškolské vzdělání matky tuto šanci navyšuje 1,41x. Tyto 

údaje platí pro přijímací řízení, jak je známe v dnešní formě, tedy založené především na 

znalostech (Konečný, Basl, Mysliveček, 2010, s. 287).  

Dosažení terciárního vzdělání začalo být ovlivňováno vysokoškolským vzděláním rodičů 

až v posledních letech. Vliv vzdělání matky neměl význam ještě v 80. letech a otcovo 
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vzdělání začalo nabývat na síle až v letech devadesátých (Koucký, 2009, s. 49). Tato 

skutečnost se dá vysvětlit především silným narušením přijímání na vysoké školy během 

komunistického režimu, kdy byly upřednostňovány děti z jiných než nejvyšších 

statusových rodin. 

Katrňák na souboru patnáctiletých žáků zjišťoval, jak navyšuje vzdělání rodičů šance na 

vyšší vzdělanostní aspirace. Z jeho analýzy mu vzešla pravděpodobnost 2,05x vyšší na 

vzdělanostní aspirace pro děti, jejichž matka má vysokoškolské vzdělání oproti dětem, 

jejichž matka nemá maturitu a 1,61x vyšší šance pro děti s vysokoškolsky vzdělaným 

otcem (Katrňák, 2006, s. 183). Z výzkumu Sonda Maturant vzešla procentuální data 

aspirací žáků v maturitním ročníku. S vysokoškolsky vzdělaným rodičem aspirují studenti 

na studium na vysoké škole z téměř 80 %, dalších několik procent aspiruje na vyšší 

odbornou školu a jen 15 % nemá zájem o pokračování studia (Matějů, Procházková, 

Burdová, 2006, s. 320). 

Ve skupině studentů se stejnými výsledky ve výkonnostních testech aspirují na 

vysokoškolské vzdělání opět nejvíce potomci vysokoškolsky vzdělaných rodičů. Tento 

efekt se projevuje především ve skupině žáků s průměrnými a slabšími výsledky, skupina 

žáků s nejlepšími výsledky je relativně homogenní z hlediska aspirací (Matějů, 

Procházková, Burdová, 2006, s. 321) Nelze tedy říci, že děti vysokoškoláků mají vyšší 

aspirace, protože jejich rodiče jsou nadanější a děti toto nadání zdědily. 

5.2.5 Vliv úplné rodiny 

Dalším faktorem, jenž zvyšuje šance na vyšší vzdělanostní aspirace, je úplná rodina. 

Ukazuje se, že děti, které vyrůstají v rodině pouze s jedním rodičem, dosahují nižších 

stupňů vzdělání, častěji mají negativní postoj ke škole a i jejich rodiče vykazují o jejich 

výsledky menší zájem. Tyto děti jsou také více ohroženy předčasným odchodem ze školy a 

mají nižší vzdělanostní i pracovní aspirace (Garg, Melanson, Levin, 2007, s. 1111).  Ke 

stejnému výsledku také dospěli autoři, kteří srovnávali děti z neúplných rodin ve Velké 

Británii a v Hong Kongu (Wang, Ngai, 2011, s. 135). Autoři poukazují na studie, které 

dokumentují, že v rodinách s jedním rodičem jsou slabší vazby mezi rodičem a dítětem a je 

tam vyšší hladina konfliktnosti, nižší soudržnost a také méně sdílených aktivit. Všechny 

tyto aspekty mají vliv na vzdělanostní úspěchy. Dalším vysvětlením, které autoři přinášejí 

je spojitost s nižším socioekonomickým statusem, kterým jsou ohroženy spíše rodiny 

s jedním živitelem, nejčastěji ženou (Garg, Melanson, Levin, 2007, s. 1111). Významnou 
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roli také hraje zapojení rodičů, kdy rodina s jedním rodičem, který je samoživitel nemá 

tolik času jako rodič z úplné rodiny. Děti, které pocházejí z neúplné rodiny, jsou také 

častěji více závislé na vazbách se svými vrstevníky, kteří pak ovlivňují utváření jejich 

vzdělanostních aspirací (Garg, Melanson, Levin, 2007, s. 1112). V českém prostředí se 

touto tématikou zabývaly Trhlíková a Úlovcová. Zaměřily se na předčasné odchody ze 

vzdělávacího systému mladistvých a potvrdily, že ve srovnání s běžnou populací, tito 

mladiství častěji vyrůstali v neúplné rodině. Z rodin, které sledovaly, činil podíl neúplných 

rodin 40 %, přičemž v roce 2001, z kterého byla sebrána data, v běžné populaci bylo 24 % 

neúplných rodin (Trhlíková, Úlovcová, 2010, s. 157). Jak jsou popsány výše vlivy neúplné 

rodiny, je zjevné, že je to faktor, který v sobě kumuluje mnoho jiných faktorů, které se 

vyskytují pravděpodobněji v neúplné rodině než v rodině kompletní. Tomáš Katrňák ve 

své analýze zaměřené primárně na socioekonomické faktory došel k výsledku, že úplná 

rodina navyšuje šance na vyšší aspirace o 66 % (Katrňák, 2006, s. 183). 

5.2.6 Kulturní kapitál v rodině 

Koncepce kulturního kapitálu a jeho reprodukce skrze vzdělání je dnes již klasickou teorií. 

Bourdieu vnímá kulturní kapitál jako prostředek diferenciace sociálního prostoru spolu 

s kapitálem ekonomickým, míra jejich vlastnictví zakládá distinkci mezi osobami v tomto 

prostoru (Bourdieu, 1998, s. 13–14). Bourdieu (2002, s. 84) pro kontext vzdělanostních 

aspirací přináší důležitý poznatek o tom, že škola vystavuje děti nebezpečí vyloučení při 

nedostatku kulturního kapitálu ve výchozí rodině. Čím menší je kulturní kapitál, tím více 

jsou děti alokovány na méně výhodné pozice a více jsou nadány vlastnostmi, jako je odpor 

ke škole. Takovéto vlastnosti poté vedou k „autoeliminaci“ ze školství. Což se domnívám, 

že je právě následkem nedostatečných aspirací, které byly omezeny nevyhověním školní 

struktuře. V pojetí Bourdieua tedy slouží kulturní kapitál jako prostředek kulturní exkluze. 

V rámci kulturního kapitálu se také dá hovořit o lingvistickém kapitálu, který je dle 

Bourdieua (1990, s. 73) hlavním nástrojem při hodnocení ve škole. Dá se tedy opět 

předpokládat, že děti, které mají osvojení jazykový kapitál střední třídy shodný 

s jazykovou úrovní vyžadovanou školou, jsou vnímány jako nadanější. Což jestliže jsou 

děti dobře hodnoceny, má opět vliv na jejich vlastní sebehodnocení a utváření vyšších 

vzdělanostních aspirací. 

Kulturní kapitál je tradičně dělen dle konceptu Pierra Bourdieua na tři typy. Na vtělený 

kapitál, který je vytvářen během socializačního procesu a je reprezentován především 
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postoji a preferencemi. Na institucionalizovaný kapitál, jenž je zastupován diplomy a 

konečně na objektivizovaný kapitál, který je představován hmotnými statky. Také poslední 

typ kulturního kapitálu je nejčastěji využíván k empirickému zkoumání, kdy je obvykle 

vymezen jako velikost knihovny a přítomnost počítače v domácnosti. 

Přenosem tří typů kapitálu se zabýval unikátní výzkum, který ukázal, že rodiče 

s institucionalizovaným kapitálem, velmi investují do přenosu tohoto kapitálu. Rodiče 

často věnující se intelektuálním aktivitám (vtělený kapitál) také tuto zálibu vštěpovali 

svým dětem. A konečně rodiče též přenesli na své děti i schopnost ocenit umělecká díla 

(objektivizovaný kulturní kapitál). Přenos kapitálů byl navzájem propojený, 

institucionalizovaný se přenášel i přes objektivizovaný a vtělený a naopak. Výsledky 

výzkumu také poukazují na lehké oslabování transmise kapitálu (Kraaykamp, Van Eijck, 

2010, s. 225–226). 

Dá se tedy říci, že pro měření vlivu kapitálu, lze vybrat jen jednu složku, protože 

pravděpodobně i ty ostatní budou na vysoké úrovni. 

Martinec (2007, s. 56–59) sledoval materiální podmínky (tedy objektivizovaný kulturní 

kapitál) patnáctiletých žáků ve vztahu k dosaženému vzdělání. Jako klíčové vybavení se 

ukázala být přítomnost počítače s internetovým připojením. Dále se zabýval velikostí 

knihovny a vlastnictvím uměleckých předmětů. Data z výzkumu PISA ukázala, že žáci 

uvádí nižší podíly knih a uměleckých děl v domácnosti než v předchozích šetřeních. 

Kulturně nejvíce vybavenou domácnost mají děti rodičů s vyšším statusem zaměstnání, 

z větších měst a skupinu nejlépe vybavených žáků vedou gymnazisté. 

Zajímavým dodatkem k působení kulturního kapitálu je rozlišné působení kulturního 

kapitálu projevovaného přes čtenářské klima v rodině spolu s podporováním dětského 

kognitivního rozvoje a kulturního kapitálu vloženého do návštěv divadel a výstav. Ukázalo 

se, že působení skrze čtenářské klima přispělo větší měrou k dosažení vyššího statusu 

v dospělosti (Šafr, 2010, s. 13). Do kulturního kapitálu lze zahrnout i mimoškolní čas 

trávený dětmi v zájmových kroužcích a jiné aktivity s rodiči, které mají také nesporný 

pozitivní vliv na rozvoj vzdělanostních aspirací. 

Nejvyšším kulturním kapitálem disponují dle výše popsaného opět především rodiny 

s vyšším vzdělanostním statusem. Kulturní kapitál se tedy dá považovat za jednu 



48 
 

z utvářejících komponent vzdělanostních aspirací, ale zároveň je v těsném vztahu 

s ostatními faktory. 

5.3 Kontextuální úroveň tvorby aspirací 

Při popisu utváření vzdělanostních aspirací je také nutné vzít v potaz faktory kontextuální. 

Za kontextuální faktory jsou označovány faktory týkající se typu školy a její kvality. Jak 

ukázaly výzkumy, typ školy má nezanedbatelnou moc diferencovat rozdíly v aspiracích 

jednotlivých žáků při stejných schopnostech. V České republice je zejména podstatné si 

všímat gymnázií, jak popíši níže, která mají zásadní roli při formování vysokých 

vzdělanostních aspirací a šancí při přechodu k vyššímu vzdělávání.  

Vzdělanostní aspirace neovlivňují jen sociálně-psychologické faktory a vlivy uspořádání 

vzdělávacího systému, tedy vlivy strukturální, ale také svůj nezanedbatelný vliv má škola, 

kterou žák navštěvuje (Simonová, Soukup, 2010, s. 307). Typ střední školy, kterou žák 

navštěvuje, má stejnou sílu při tvoření vzdělanostních aspirací jako měřitelné studijní 

schopnosti (Matějů, Procházková, Burdová, 2006, s. 317). Nejvyšší aspirace vykazují 

studenti gymnázií a to třikrát až čtyřikrát vyšší oproti ostatním typům středních škol se 

zakončením maturitou (Simonová, Soukup, 2010, s. 313). Typ střední školy je vlivný 

zejména v oblasti umocnění ostatních efektů působících na vzdělanostní aspirace (sociální 

původ atd.). Za hlavní vysvětlení tohoto jevu považuji sdružování studentů podobného 

socioekonomického zázemí a podobných aspirací. Jak je popsáno v kapitole o 

vrstevnickém působení, studenti mají tendence se rozhodovat stejně jako referenční 

skupina. Vysoké studijní aspirace gymnazistů nejsou ničím překvapivým také vzhledem 

k faktu, že gymnázia již ze své podstaty působí jako příprava na vysokou školu a studenti 

(rodiče) vyjádřili očekávání přechodu k vyššímu vzdělávání již při rozhodování o střední 

škole. 

Simonová a Soukup analyzovali, jak se měnily aspirace žáků mezi patnáctým a 

devatenáctým rokem a žáci učilišť v tomto srovnání vykázali snížení aspirací, 76 % z těch, 

kteří aspirovali na vysokou školu v patnácti letech, tyto aspirace již v devatenácti letech 

neměli. Oproti učňům gymnazisté pokud aspirace na vysokou školu v patnácti letech 

neměli, v devatenácti již z 90 % aspirovali. Studenti středních odborných škol také 

vykázali růst aspirací, i když jen mírný (Simonová, Soukup, 2010, s. 316). 
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Tato analýza je alarmující především v tom, že při stejných studijních schopnostech i 

sociálním původu, typ střední školy zásadně rozlišuje šance při přechodu na vysokou 

školu. Studenti gymnázií mají vyšší šance při přijímaní na vysoké škole, i když vykazují 

podprůměrné studijní schopnosti. Dle analýzy Katrňáka, jsou právě studijní schopnosti 

druhým nejvlivnějším faktorem podmiňujícím vzdělanostní aspirace (Katrňák, 2006, s. 

188). Když se zafixuje proměnná vzdělanostní aspirace, vytvoří se zásadní rozdíl mezi 

absolventy učilišť a studenty ostatních škol. Nelze tedy vysvětlit propastný rozdíl v šancích 

při přechodu na vysokou školu jen zvýšenými aspiracemi gymnazistů, ale právě i zásadním 

vlivem typu školy. Rozdíl mezi gymnazisty a absolventy středních odborných škol také 

existuje, ale po fixaci aspirací je téměř neznatelný (Simonová, Soukup, 2010, s. 316). 

Na kontextuální úrovni je kromě typu školy také třeba akcentovat její kvalitu, která také 

ovlivňuje rozvoj vzdělanostních aspirací. Jestliže kvalita školy je nízká a studenti získávají 

negativní zkušenosti se školstvím, podlamují se jejich vzdělanostní aspirace, které jsou 

v důsledku negativních zkušeností nižší (Berzin, 2010, s. 113–114). Co se týká klimatu ve 

škole, Česká republika vychází s jedním s nejhorších výsledků v rámci zemí OECD. Pouze 

necelá polovina žáků uvedla, že se učitel zajímá o jejich studijní pokroky, jen necelá třetina 

se může obrátit na učitele s žádostí o pomoc. Naopak kázeň ve třídě je relativně 

srovnatelná s průměrem zemí OECD. Náročnost ze strany učitele opět dosahuje mezi 

zeměmi OECD jedny z nejhorších výsledků, žáci uváděli, že učitelé nejsou příliš nároční 

(ÚIV, 2002, s. 40). 

Jako kontextuální faktor také působí existence skrytého kurikula. Určitý typ školy s sebou 

nese také kromě oficiálních vyučovaných obsahů i skryté kurikulum, které je odlišné pro 

každou školu. Skryté kurikulum má socializační prvky a díky němu se reprodukuje kultura. 

Havlík a Koťa definují skryté kurikulum jako obsahy, které si žáci osvojí, ale nejsou 

součástí oficiálního kurikula. Zahrnují se sem aktivity mimo vyučovací hodiny, osvojené 

návyky a způsoby řešení, sociální normy a rovněž postoje, které vědomě či nevědomě 

předávají učitelé (Havlík, Koťa, 2002, s. 114). Skryté kurikulum tedy obsahuje očekávání, 

která jsou vyjádřena v samotném uspořádání školy a ve způsobu komunikace učitelů 

směrem k žákům. Lze se tedy domnívat, že tyto obsahy, které se předávají, vedou 

k utváření aspirací. Na gymnáziích je obecně očekáván přechod na vysokou školu, výuka 

je koncipována jako příprava na další studium. Žáci tedy studují v prostředí, které 

„podsouvá“ myšlenku na studium vysoké školy. 
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7 Shrnutí a diskuze 

Vzdělanostní aspirace se dostaly do centra zájmu jakožto jedna z proměnných v reprodukci 

vzdělanostních nerovností.  Dlouhodobě řešenou otázkou je, jestli vzdělávací systém 

pomáhá k překonávání vzdělanostních nerovností, nebo je naopak jen reprodukuje a 

dochází k mezigeneračnímu přenosu vzdělanostního statusu a s ním spojených vyšších či 

nižších vzdělanostních aspirací. Česká republika se po roce 1989 přihlásila 

k meritokratickému fungování vzdělávacího systému, toto uspořádání je ovšem třeba 

diskutovat, neboť lze sice hlásat systém, který zhodnocuje schopnosti a je nezávislý na 

askriptivních faktorech, ale je tomu tak doopravdy? Současné výzkumy dokazují, že 

nikoliv. Nelze tedy přivírat oči nad tímto problémem, ale je potřeba identifikovat oblasti, 

kde systém selhává a pokoušet se o nápravu. A vzdělanostní aspirace jsou právě jedním 

z témat, kde meritokratický systém selhává. Vzdělanostní aspirace se ukázaly být jedním z 

predikátorů dosaženého vzdělání, jestliže je však jejich utváření silně podmíněno 

askriptivními faktory jako je sociální původ jedince, nelze hovořit o meritokracii. Jedinci 

vstoupivší do vzdělávacího systému nemají stejné výchozí podmínky. Obecně rozšířená 

představa, že vzdělání je vstupenkou k lepší zaměstnanecké pozici a společenskému 

postavení pro každého, kdo disponuje schopnostmi a inteligencí, v tomto momentu 

nefunguje. Význam zkoumání aspirací je také nepochybný v oblasti efektivního využití 

lidského kapitálu a souvisejícím rozvojem ekonomiky. Jestliže studenti nadaní ke studiu 

univerzit toto studium nezvažují, představují ztracené talenty. 

Nejprve jsem se v textu zabývala obdobím před rokem 1989, které zanechalo výraznou 

stopu na dnešní situaci. Důležitými faktory, které jsem identifikovala v tomto období, jsou 

především rozšíření středního školství, díky němuž nerovnosti nakrátko poklesly a sociální 

uzavírání vysokého školství, které na rozdíl od středního sektoru stagnovalo a nadále tam 

vstupovali jen příslušníci z rodin s vyšším vzdělanostním statusem. Nezanedbatelným 

poznatkem je také to, že zásahy do školství, které nejsou provázeny tržní hodnotou 

vzdělání, nezvyšují aspirace jedinců z nižších vzdělanostních vrstev. 

Tento nastolený trend se ani příliš nezměnil v letech po revoluci, terciární sektor nestíhal 

poptávce a přístup se nadále uzavíral příslušníkům nižších vzdělanostních vrstev, ačkoliv 

jejich aspirace se navýšily. S proměnou aspirací směrem k navyšování souvisí zejména 

prohloubení konzistence složek socioekonomického statusu. Také jak jsem popsala 

analýzu Petra Matějů o strategiích vedoucích k životnícímu úspěchu (2006b), vzdělání se 



51 
 

stalo atraktivním pro všechny skupiny obyvatel. Zdálo by se tedy, že navýšením aspirací 

mezi všemi vrstvami, by měly nerovnosti poklesnout, ovšem díky současné omezené 

kapacitě vysokých škol se tak nestalo. Až současnější studie ukazují, že trend by se měl 

začít obracet (Katrňák, Simonová, 2011). Pro navýšení vzdělanostních aspirací mezi 

obyvateli, je tedy potřeba jak ekonomická návratnost vzdělání, tak také rozšíření vysokého 

školství. 

Tématikou tvorby aspirací jsem se zabývala na třech rovinách, na strukturální, individuální 

a kontextuální. Stát se pokouší překonat sociální rozdíly v přístupu k vyššímu vzdělávání 

systémem sociálních dávek a stipendií. Tyto podpory se ovšem zdají být poskytnuté pozdě, 

vzhledem k tomu, že vzdělanostní aspirace se zakládají mnohem dříve než při přestupu na 

vysokou školu. Je třeba vzít v potaz, že někteří žáci si dveře k vyššímu vzdělání zavírají 

mnohem dříve, a to při rozhodování v posledních ročníku základní školy, kdy studenti 

s nízkými aspiracemi odcházejí rovnou do učebních oborů. Zde narážíme na oblast 

utváření vzdělanostních aspirací, kterou jsem se zabývala v oddíle o strukturální úrovni. 

Strukturální působení na aspirace jsem identifikovala jako míru stratifikace systému a jeho 

prostupnosti. Jestliže je systém vysoce stratifikovaný, je třeba činit rozhodnutí o vzdělávací 

dráze již v nízkém věku a více se projevuje vliv socioekonomického statusu rodiny. Na 

této úrovni je asi nejvíce diskutovaným tématem zrušení víceletých gymnázií, která jsou 

viděna jako „přípravka“ na vysokou školu pro děti z lépe situovaných rodin. Žáci 

z víceletých gymnázií v drtivé většině na vysoké školy aspirují a také se na ně dostávají. 

Kritika, kterou přednesla Jana Straková, je založena na studii, jež nepotvrdila, že víceletá 

gymnázia mají přidanou hodnotu při rozvoji schopností dětí. Na víceletých gymnáziích 

zároveň studují i žáci s podprůměrnými výsledky (Straková, 2010, s. 205–206). Návrh na 

odstranění gymnázií se objevoval i dříve, požadavek na zrušení víceletých gymnázií je 

zahrnut i v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice z roku 2001
11

 

(MŠMT, 2001, s. 28). Zatím ovšem všechny tyto návrhy byly odmítnuty s argumentací, že 

gymnázia rozvíjejí talentované děti. 

Cesta k překonání strukturální efektů na vzdělanostní aspirace, které posilují efekt 

socioekonomického statusu, se tedy zatím zdá být ve zrušení víceletých gymnázií. Česká 

školní inspekce ve výroční zprávě za rok 2011/2012 navrhla zavedení legislativních změn 

pro podporu zjišťování výsledků žáků v klíčových ročnících (ročníky, ve kterých žáci 

                                                           
11

 Více na http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf 
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směřují svou vzdělávací dráhu) a definovat obsahy, které by žáci měli mít osvojené. 

Zároveň by tato plošná testování sloužila jako podklad pro přijímání na víceletá gymnázia 

(v případě testování v páté a sedmé třídě) a na střední školy (Česká školní inspekce, 2013, 

s. 148). K překonání strukturálních překážek bych se osobně přikláněla k takovémuto 

modelu přijímání žáků než k úplnému zrušení gymnázií. Jestliže by testování bylo plošné, 

nezáviselo by jen na rodičích, zdali přihlásí své dítě k tomu, aby se ucházelo o prestižnější 

školu. Ale na základě výsledku testů by bylo vidno, že jejich potomek je talentovaný a 

odklonění vzdělávací dráhy dítěte na akademičtější školu, která slouží jako příprava ke 

studiu na vysoké škole, by nemuselo být vnímáno jako rizikový počin. Testování, které by 

bylo založené na obecných studijních předpokladech, by také vyeliminovalo vliv vyššího 

kulturního kapitálu, kterým disponují potomci vyšších tříd. Také se domnívám, že toto 

uspořádání má potenciál omezit negativní důsledky otevřených vzdělávacích systémů 

(nedostatečné rozvíjení talentů). Ovšem u zásahu tohoto rázu, je třeba zkoumat, zdali by 

zbývající žáci nezůstali opět velmi sociálně homogenní, což působí také negativně na 

vzdělanostní aspirace. Na druhou stranu si myslím, že tento problém by mohl být řešen 

omezením počtu studujících na víceletých gymnáziích. 

Na strukturální úrovni by také měla být řešena otázka nabídky škol, pokud systém 

terciárního vzdělávání neposkytuje dostatek míst, je oprávněné říci, že se tím podporuje 

stratifikace systému. Boj o místa na vysoké škole probíhá již na úrovni volby střední školy, 

aby si studenti vstupem na gymnázium pojistili i vstup na vysokou školu. Právě v rozšíření 

školství vidí Matějů, Straková a Simonová první krok v reformě školství a překonání 

socioekonomického původu (Matějů, Straková, Simonová, 2003, s. 100). S postojem, že je 

třeba zajistit místa na vysokých školách pro všechny, kteří mají dispozice ke studiu, se 

nelze jinak než ztotožnit. 

Také výstupní zprávy z Boloňského procesu kladou důraz na omezení socioekonomických 

faktorů na dosažené vzdělání, s ohledem na strukturu vzdělávacího systému poukazují na 

cesty, které mají potenciál tyto vlivy eliminovat. Ukazuje se, že státy, které zavedly 

alternativní možnosti vstupu na vysokou školu (nejen po ukončení školy s maturitou) 

eliminovaly efekty socioekonomického statusu. Ve Švédku, kde je tento model zaveden, 

více než jeden ze tří studentů s nízkým SES využívá alternativní cestu vstupu na vysokou 

školu (EACEA, EURYDICE, EUROSTAT,  EUROSTUDENT, 2012, s. 87). Tento přístup 

může být další inspirací, jak řešit strukturální omezení a dát druhou šanci těm, kteří volili 

dráhu bez maturitního ukončení. 
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Vzdělanostní aspirace se utvářejí především pod vlivem nejbližšího sociálního okolí a 

schopnostmi. Nejbližší sociální okolí reprezentuje především rodina, skrze kterou se 

zprostředkovávají vlivy socioekonomického statusu. Jak jsem identifikovala v textu, 

sociální původ se promítá prakticky do všech složek podílejících se na utváření aspirací. 

Sociální původ diferencuje vzdělanostní aspirace při stejné úrovni schopností. Z tohoto 

působení sociálního původu se vymykají studenti s nadprůměrnými schopnostmi, kteří i 

přes nepříznivý sociální původ mají vysoké aspirace. 

Na individuální úrovni jsem popsala faktory, které jsou většinou askriptivní neboli 

připsané. Popsala jsem faktory utváření, jako jsou mentální schopnosti, gender, 

socioekonomický status rodiny, aspirace rodičů, vrstevnické působení, kulturní kapitál 

v rodině a vliv úplné rodiny. Za nejzásadnější a ve svých efektech za nejrozsáhlejší lze 

označit výchozí rodinu studenta. Rodina je základním socializačním prvkem, přenáší 

základní hodnoty a v oblasti aspirací je důležitý zejména přenos důrazu na vzdělání jakožto 

životní strategie a hodnoty. Pozitivní postoj ke vzdělání mají pochopitelně rodiny, kde jsou 

rodiče vzdělaní a vzdělání se jim osvědčilo jako účinná strategie k dosažení společenského 

statusu. S tím se pojí to, že své děti vedou ke vzdělávání a podporují je, vybírají školy 

podle kvality a ovlivňují děti, tak aby se jim ve škole líbilo. Tuto oblast shledávám 

zanedbanou z hlediska vzdělávací politiky. Jestliže je systém silně stratifikovaný a za děti 

často rozhodují rodiče, je třeba, aby rodiče z nízkostatusových rodin disponovali dostatkem 

informací o možnostech směřování vzdělanostní dráhy svého potomka. Jestliže by 

proběhla osvěta cílená na rodiče, domnívám se, že by to mělo pozitivní efekt na rozvoj 

vzdělanostních aspirací. Jak jsem ukázala v textu, vzdělanostní aspirace navyšují i takové 

aktivity jako je čtení s dětmi, diskutování v rodině a zájmové aktivity. Jsou to tedy aktivity, 

které nevyžadují vysokou finanční investici, ale především časový vklad rodičů a jejich 

zájem. V nedávné době proběhla kampaň Celé Česko čte dětem
12

, tento projekt je dle mého 

názoru inspirativní, jak by mohla osvěta probíhat. Projekt je primárně cílen na rozvoj 

kompetencí ve čtení, ale jsou zde akcentovány i prvky ovlivňující budoucí vzdělávací 

dráhu. Nicméně ukázání významu jednoduché aktivity širokým masám obyvatel, je podle 

mě vhodným nástrojem, jak zapojit rodiče do rozvoje svých dětí. O čtení dětem jakožto 

možnosti navýšení aspirací, jsem se zmínila v rámci kulturního kapitálu a OECD 

potvrzuje, že děti, se kterými rodiče četli, vykázaly lepší výsledky v šetření PISA 2009 a to 

bez ohledu na socioekonomické podmínky (OECD, 2011, s. 1– 4). 

                                                           
12

 Více na: http://www.celeceskoctedetem.cz/ 
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Lze říci, že v moderní době, kdy děti tráví velkou část času ve školních lavicích, zastává 

socializační funkci i škola, má potenciál formovat postoje a hodnoty potažmo i aspirace. 

Tam kde selhává rodina, by měla tuto funkci převzít škola, tato oblast je také velkou 

výzvou pro tvůrce vzdělávací politiky. Například Joseph Rowntree Foundation vydala 

zprávu, ve které zpochybňuje, že studenti s nižším socioekonomickým statusem mají nízké 

aspirace, tvrdí, že aspirace mají vysoké, ale neví jak jich dosáhnout (Menzies, 2013, s. 8). 

Je tedy důležité se zaměřit na to, aby školy spolupracovaly s rodiči a případně zaujaly 

jejich v pozici v předávání informací dětem. To, že školy hrají pramalou roli při 

rozhodování dětí, potvrzuje i Hlaďo (2010, 2012). Národní ústav pro vzdělávání roli školy 

při rozhodování shrnuje ve zprávě Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším 

studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů a potvrzuje, že není přílišné povědomí o 

službách kariérních poraden a poradců (Hlaďo, Drahoňovská, 2012, s. 38). Ačkoliv škola 

nemá přílišný vliv na tvorbu aspirací a jen posiluje vklad z rodiny, jsem přesvědčena, že i 

zásahy v této oblasti by mohly přinést pozitivní důsledky. 

Dalším výrazným aspektem na individuální úrovni tvorby aspirací je gender, ačkoliv 

prezentovaná analýza nepotvrdila, že by pohlavní kategorie významně ovlivňovala výši 

aspirací. Gender má však své působení v rovině rozhodování o vzdělanostní dráze. 

Nicméně tento aspekt vychází z hluboce zakořeněných základů ve společnosti a je tedy 

velmi obtížné navrhovat řešení. Pochopitelně je třeba apelovat na rovný přístup ve škole ke 

všem žákům, nejsem ovšem přesvědčena, že pokud nebude rovný přístup k dívkám a 

chlapcům v souladu se vzorci fungujícími ve společnosti potažmo rodině, přinese 

zásadnější výsledky v oblasti aspirací. 

Inspirací k překonání rozdílů ve vzdělanostních aspiracích na individuální úrovni také 

mohou být tzv. „ambiciózní dělnické rodiny“. Jejich socioekonomický status je nízký, ale i 

přesto rodiče aspirují na vysokoškolské vzdělání dětí. Také jejich kulturní aktivity jsou 

bohatší a děti mají lepší známky a více čtou. Rodiče kladou na vzdělání důraz a dětem 

pomáhají se školními povinnostmi. Neočekávají, že jejich odpovědnost převezme škola 

(Špaček, Šafr, Vojtíšková, 2010, s. 17). Na těchto rodinách je vidět, jak je zásadní zájem 

rodičů a také výše kulturního kapitálu. 

 

Na kontextuální úrovni se opět objevila tématika víceletých gymnázií, ovšem tentokrát 

v jiném úhlu pohledu. Na strukturální úrovni, jsem na ně pohlížela z optiky stratifikace 

systému, na kontextuální úrovni jsem se jimi zabývala ze stránky kvality.  Typ střední 
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školy zásadně diferencuje výši aspirací studentů. Na žáky gymnázií je pohlíženo jako na 

elitní studenty a je k nim i tak přistupováno, automaticky se očekává přechod na vysokou 

školu. Zároveň také tvoří velmi homogenní skupinu. Kdežto od studentů učilišť není 

očekáváno, že budou pokračovat v další studijní dráze, a tím se jim nejen uzavírá cesta 

k terciárnímu vzdělávání na úrovni stratifikace systému, ale i v úrovni kvality výuky, která 

neposkytuje učivo, které vyžadují vysoké školy při přijímacím řízení. Žáci gymnázií bývají 

motivovanější, a tím vytváří také lepší studijní atmosféru, která prospívá všem žákům. Lze 

říci, že zde zároveň funguje efekt vrstevníků, studenti mají tendence se rozhodovat 

ambiciózněji, pokud tak činí i jejich spolužáci. Domnívám se, že je také oprávněné tvrdit, 

že na lepších školách se pravděpodobněji budou vyskytovat i lepší učitelé. V kapitole jsem 

také ukázala, jak se snížily vzdělanostní aspirace žáků učilišť, v deváté třídě je měli 

relativně vysoké, ovšem po nástupu na učiliště dramaticky klesly. Jako zásadní rozhodnutí 

ovlivňující výši aspirací se tedy jeví i zvolený typ střední školy. V tomto momentu lze tedy 

opět spekulovat, zdali by více informovaní rodiče mohli poskytnout podporu při 

rozhodování a pomoci dětem se rozhodovat ambiciózněji. 

Dle identifikovaných faktorů lze shrnout, že nejvyšší vzdělanostní aspirace bude mít 

nejpravděpodobněji dívka, s nadprůměrnými mentálními schopnostmi, která pochází 

z úplné rodiny, s alespoň jedním rodičem vysokoškolákem, s rodiči, kteří mají povolání 

s vyšším statusem, a bude docházet na osmileté gymnázium. A faktor vyššího 

socioekonomického statusu rodiny bude také provázán s vyšším kulturním kapitálem a 

vyšším zájmem rodičů o studium.  

A skutečně, když se podíváme na složení studentů na českých vysokých školách, v roce 

2011/2012 absolvovalo na vysokých školách 61 % žen a jen 39 % mužů (ČSÚ, 2012). 

Také podíl otců s vysokoškolským vzděláním mezi studenty vysokých škol je 2,8x vyšší 

oproti mužům ve věku 47–61, kteří jsou potenciálními otci vysokoškolských studentů. Pro 

matky vysokoškoláků je tento podíl 3,7x vyšší oproti populaci ve stejné věkové hladině 

(Matějů, Fisher, 2009, s. 5). Také kategorie povolání, do které spadají rodiče 

vysokoškoláků, jsou vyšší, 51,2 % otců vysokoškoláků patří do skupiny vyšších a nižších 

odborníků, oproti tomu v populaci potenciálních otců jich je jen 30,3 % (Matějů, Fisher, 

2009, s. 4). Česká republika je na špičce mezi státy v Evropské unii v determinaci dosažení 

vysokoškolského vzdělání vzděláním otce, vzděláním matky a sociální skupinou otce. Patří 

jí čtvrtá příčka (Matějů, Fisher, 2009, s. 5).  
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7 Závěr 

Česká republika je státem s vysokou determinací dosažení vzdělání socioekonomickým 

statusem a tedy i vzdělanostních aspirací. Důvody, které k tomu vedly, jsou nejrůznějších 

kontextů. V prvé řadě si stále neseme odkaz komunistického režimu, kdy byla narušena 

ekonomická návratnost vzdělání a lidé nebyli motivováni na něj aspirovat. Po roce 1989 se 

vzdělání začalo zhodnocovat i v oblasti výdělků, ovšem navýšení aspirací bylo brzděno 

jiným odkazem předchozí éry, a to nerozvinutým terciárním vzděláním. Zatímco státy 

západní Evropy rozšiřovaly v 60. letech minulého století sektor vysokého školství, 

v Československu teprve expandoval sektor středoškolský. Transformační období bylo pro 

Českou republiku v této oblasti výzvou, která nebyla ovšem příliš uspokojena a systém se 

nerozvíjel tak jako poptávka po vyšším vzdělání. Vzdělanostní aspirace se tedy obecně 

navýšily, ale nemožnost jejich naplnění prohloubila vzdělanostní rozdíly mezi sociálními 

vrstvami. A tento stav vysokého školství dále podporuje selektivitu českého vzdělávacího 

systému. Vzdělanostní aspirace a jejich utváření jsem identifikovala na třech úrovních. Na 

strukturální dimenzi, jejíž dopady jsou především v reakcích účastníků vzdělávání na 

školský systém. Školské instituce tedy formují jednání účastníků vzdělávání svojí 

prostupností a stratifikací. Podle toho jak je systém prostupný, účastníci rozhodují o svých 

vzdělanostních drahách dle dostupných informací, při vyhodnocení rizik s nimi spojenými. 

Individuální úroveň je poznamenaná zejména socioekonomickým zázemím výchozí 

rodiny, skupina faktorů na této úrovni se také jeví jako nejvíce ovlivnitelná přímou apelací 

na informovanost rodičů i žáků. Samozřejmě prosté snížení dopadů socioekonomického 

původu není cestou k vyšším vzdělanostním aspiracím potažmo dosažení vzdělanostního 

stupně, pokud není provázeno i dostatečnou inteligencí a kompetencemi. Kontextuální 

rovina se zabývá typem školy. Typ školy a její kvalita zásadně diferencují vzdělanostní 

aspirace. Tento efekt je ve vztahu se stratifikací systému, tedy strukturální úrovní, kdy typ 

školy omezuje výši vzdělanostních aspirací i díky nemožnosti pokračovat na vysoké škole. 

Tyto dvě úrovně jsou tak velmi úzce propojeny. Obě roviny mají také společné téma 

víceletých gymnázií a jejich vlivu na výši vzdělanostních aspirací.  

V práci jsem shrnula, které faktory se podílejí na utváření vzdělanostních aspirací v České 

republice po roce 1989. Faktory byly rozčleněny do tří úrovní, jejich působení a vliv jsou 

ovšem vzájemné, faktory z jednotlivých úrovní mají dopady i do úrovní dalších. Zejména, 

jak jsem naznačila již jinde v textu, socioekonomický původ je faktor, jehož důsledky jsou 

velmi rozsáhlé a odstranění této překážky pro nízkostatusové rodiny by mělo být hlavním 
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cílem vzdělávací politiky, která by měla zajistit stejné podmínky v přístupu ke vzdělání pro 

všechny bez ohledu na sociální původ rodiny. Také jsem se pokusila prošetřit potenciální 

oblast pro zásahy do vzdělávací politiky. Jako zásadní pro navýšení aspirací mezi všemi 

skupinami se jeví rozšíření vysokého školství, vyšší prostupnost mezi vzdělávacími stupni 

a apelace na rodiče a jejich informovanost. Dá se říci, že vysoké školství se již vydalo 

cestou rozšíření. Od roku 2000 narostl počet vysokoškoláků v populaci o 7 % a další 

rozšíření se očekává (Kleňhová, 2013, s. 3). V otevřených vzdělávacích systémech jsou 

vzdělanostní aspirace méně determinovány socioekonomickým původem. Před Českou 

republikou tedy stojí významný úkol vyrovnání se s uzavřeností vzdělávací soustavy. 

Konkrétním opatřením by například mohlo být: zrušení gymnázií, změna přijímacího 

řízení na víceletá gymnázia, vyšší informovanost o službách kariérních poradců a možnost 

alternativního vstupu na vysokou školu. 

Pro kompletní prozkoumání faktorů, které vytvářejí vzdělanostní aspirace, je potřeba 

především longitudinální výzkum. Vzdělanostní aspirace se utvářejí pod vlivem rodiny již 

od útlého věku a pro ověření faktorů, které působí a jak působí, je potřeba soustavného 

zkoumání žáků. Poznání determinace vzdělanostních aspirací zatím došlo jen k maturitním 

ročníkům. V České republice jsou dostupná data z různých datových souborů, které 

přinášejí poznatky ke studiu vzdělanostních aspirací, longitudinální výzkum ovšem chybí. 

Toto prázdné místo má ambici zaujmout výzkum PISA-L, který je českým projektem 

připojeným k šetření PISA.   

Dostupné výzkumy a studie, které jsem zahrnula do textu práce, jakožto i výzkumy, které 

toto poznání ještě více prohlubují, jsem shrnula v příloze A. Tento soupis také přináším 

jako svůj další příspěvek k bádání na poli vzdělanostních aspirací. Souhrn výzkumů, které 

poodhalují mechanismy utváření vzdělanostních aspirací v České republice, rozkrývá, 

která témata byla již zpracována a ty, jež na své zpracování teprve čekají. A jak jsem již 

zmínila výše, pro prozkoumání kauzálních efektů vzdělanostních aspirací a jejich tvorby je 

zásadní zejména longitudinální výzkum. 
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