
Abstrakt 

Tato dizertace zkoumá školský systém rané selekce, a zabývá se vlivem přechodu, který 

obvykle nastává ve věku 10 let, na výsledky žáků. Navíc, jelikož tato raná selekce nastává v 

období změn v mozkovém vývoji, který je rozdílný mezi chlapci a děvčaty, všechny články 

zkoumají toto téma také z pohledu genderových nerovností. 

První kapitola je zaměřena na samotný proces selekce a zabývá se úlohou známek ve 

vysvětlení genderové nerovnosti v míře přihlášek na selektivní školu. Tato selekce je většinou 

prováděna na základě kognitivních schopností, které jsou signalizované žákům formou známek. 

Známky hrají důležitou roli v procesu přihlašování se, nicméně se značně liší mezi děvčaty a 

chlapci, a to i pokud mají stejné kognitivní dovednosti. V této kapitole navrhuji model 

asymetrického signálu pravděpodobnosti přijetí pro chlapce a děvčata, který vyvstává ze 

známek. Údaje z přechodu mezi primárním stupněm vzdělání a víceletými gymnázii v České 

Republice ukazují, že děvčata se hlásí ve významně větší míře. Tento rozdíl se nemění ani po 

zohlednění šancí jednotlivých žáků na přijetí. Zatímco výsledky testů z mezinárodního šetření 

nemají žádný vliv na genderový rozdíl v míře přihlašování se, známky tento rozdíl ve značné 

míře vysvětlují. Toto zjištění je v souladu s představou, že známky jsou signálem, který nabízí 

nedokonalou a neúplnou informaci o pravděpodobnosti přijetí, a následně způsobuje genderový 

rozdíl v míře přihlášek. 

Druhá kapitola přispívá do literatury týkající se zkoušek, ve kterých je hodně v sázce, 

jakožto možném nástroji pro posílení odpovědnosti ve vzdělání. Abych odhadla dopad 

přijímacích zkoušek do selektivních škol na studijní výsledky žáků, využívám exogenní změnu 

školského systému na Slovensku, která posunula tyto zkoušky o jeden rok později. Využitím 

dat ze dvou vln mezinárodního šetření žáků TIMSS a metody rozdílu-v-rozdílech jsem zjistila, 

že přijímací zkoušky navýšily matematická skóre desetiletých žáků v průměru o 0,2 standardní 

odchylky. Tento efekt je vyšší o dalších 0,05 standardní odchylky u žáků v nejvyšším decilu, 

tedy u žáků, kteří mají nejvyšší šance pro přijetí na výběrové školy. Přestože jsou odhadnuté 

efekty podobné u obou pohlaví, nacházím indicie, že ve více konkurenčním prostředí vyvíjejí 

dívky vyšší studijní úsilí než chlapci.  

Poslední kapitola pojednává o negativních externalitách rané selekce na sebedůvěru žáků. 

V této kapitole se zaměřuji na studenty, kteří se nehlásí na výběrové školy (jsou tedy vynecháni 

ze selektivního procesu), ale zároveň pozorují, jak se jejich spolužáci připravují na přijímací 

zkoušky. Jelikož je tento proces stresující a často představuje mnohoměsíční přípravy, rozděluje 

přirozeně mnoho tříd pátého ročníku na dvě skupiny: ty, kteří se připravují na přijímací zkoušky 



na výběrové školy, a ty ostatní, kteří se neúčastní výběrového procesu. V analýze ukazuji, že 

toto prostředí má nepříznivý vliv na sebedůvěru v matematice u těch žáků, kteří se nikam 

nehlásí, ale mají ve třídě spolužáky, kteří se naopak na selektivní školy hlásí. Tento dopad je 

výrazný zejména u děvčat. Dále v analýze kontroluji o počet úspěšných uchazečů ve třídě, a 

tím dále ukazuji, že dívky jsou více náchylné na pokles sebedůvěry z důvodu odchodu 

spolužáků ze třídy, nežli z důvodu samotného konkurenčního prostředí ve třídě. 

 


