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Abstrakt:
Práce se věnuje problematice celoživotního vzdělávání v České republice. Vychází 

z konceptu znalostní společnosti, teorie lidského kapitálu, lidských zdrojů a snaží se 

zohlednit i teorii kulturního kapitálu. V rámci vývoje české společnosti po roce 1989 

popisuje změny ve struktuře vzdělávajících se, ke kterým v tomto období docházelo. 

Zohledňuje i vývoj vnímání vzdělání jakožto faktoru vedoucího k úspěchu. Zaměřuje 

se na úroveň sekundární a terciární sféry vzdělávání, které stručně porovnává se 

situací před rokem 1989. Současný stav vzdělanostní struktury je srovnán se stavem 

v zemích OECD. Zejména pak práce poukazuje na úroveň účasti na dalším 

vzdělávání a porovnává ji se zeměmi OECD. Z textu vyplývá souvislost mezi trhem 

práce a dalším vzděláváním. Na základě mzdové diferenciace podle vzdělání bere 

v potaz to, zda se v České republice vyplácí investovat do vzdělání.
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1. Úvod

Na počátku 21. století není pochyb o tom, že budoucí rozvoj společnosti bude 

záviset zejména na informacích a na schopnostech a umění s nimi efektivně 

zacházet. Tomuto vývoji napovídalo již století 20., které bylo charakteristické právě 

vzrůstajícím počtem a také vzrůstajícím vlivem informací. V souvislosti s danou 

situací lze předpokládat, že moderní společnosti budou od svých členů požadovat 

uspokojení potřeby správně, účelně a účinně zacházet se stále novými informacemi, 

týkajícími se různých oblastí celého univerza. V návaznosti na tyto skutečnosti 

nabývá na aktuálnosti proces vzdělávání, který může na situaci vzrůstajících 

informací reagovat tak, že s nimi učí členy společnosti dobře zacházet.

Hlavním cílem této práce je zmapovat stav celoživotního vzdělávání 

v současné české společnosti. Práce vychází z předpokladu existence tzv. znalostní 

společnosti, ve které je dlouhodobý proces nabývání nových znalostí, trvající 

prakticky po celý život, velmi potřebný. Otázky, na které se práce snaží nalézt 

odpovědi, se týkají úrovně účasti vybraných sociálních skupin na celoživotním 

vzdělávání. Úroveň je dokládána daty z národních i mezinárodních výzkumných 

šetření. Posouzení a zhodnocení účasti na celoživotním vzdělávání v České 

republice je založeno na mezinárodním srovnání úrovní účasti v zemích EU a OECD.

Předpokladem dobrého fungování znalostní společnosti by měla být existence 

přímé úměry mezi vzděláním, zaměstnáním a odměňováním. Měl by fungovat princip 

závislosti mezi výší dosaženého vzdělání, tomu odpovídající profese a patřičného 

příjmu. Práce se tedy zabývá i problematikou zhodnocování lidského kapitálu 

v podobě mzdového ohodnocování jednotlivých vzdělanostních skupin. Další otázky, 

na které se snažím najít odpovědi, se týkají změn ve vzdělanostním systému a 

struktuře, ke kterým došlo po roce 1989. Zda došlo se změnou společenského 

uspořádání ke změnám v subjektivním hodnocení vzdělání se pokouším odpovědět 

pomocí vnímání vzdělání, jakožto faktoru vedoucího k úspěchu.

Při zpracování výše uvedených problematik a otázek vycházím z odborné 

literatury, která pojednává o těchto tématech a zároveň používám statistická data 

(v primární i sekundární podobě), která poházejí z Eurostatu, Českého statistického 

úřadu, Ústavu pro informace ve vzdělávání, z výzkumů ISSP 1992 a ISSP 1999 a ze 

statistik OECD.
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Makrostrukturální pohled na stav celoživotního vzdělávání nabízí „ad hoc 

modul 2003 o celoživotním vzdělávání“, který provedl Český statistický úřad a který 

byl realizován jako součást pravidelného výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). 

Informace z ad hoc modulu ČSÚ měly být v této práci rozšířeny o informace plynoucí 

z dat výzkumu „Celoživotní vzdělávání v Praze“1, jejichž sběr se měl uskutečnit v 

březnu 2006. Původně naplánovaný termín sběru dat se však přesunul na prosinec 

2006. Proto jsem namísto těchto dat použil data z výzkumu, který se vztahuje k 

problematice dalšího vzdělávání a který byl realizovaný v rámci projektu „Informační 

systém dalšího vzdělávání jako součást celoživotního vzdělávání“, pod záštitou UIV 

v roce 2003.

V budoucnu můžeme očekávat uskutečňování dalších výzkumů vztahujících 

se k celoživotnímu vzdělávání, což jen dokazuje aktuálnost celé této oblasti. 

Základním cílem mé práce je přispět do diskuse o pojímání moderní společnosti jako 

společnosti vědění a zejména pak přispění do diskuse o problematice celoživotního 

vzdělávání v České republice.

1 Výzkum realizuje společnost CHEVAL v rámci projektu FUTURA - projekt na podporu rozvoje informačního 
systému dalšího vzdělávání v Praze.
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2. Proč se zabývat celoživotním vzděláváním?

- východiska, vymezení, teorie
Žijeme v době, která je typická rychlým vývojem technologií, výrobkovými 

inovacemi, rozvojem služeb, průmyslu, informací, obchodu a dalších odvětví. Jedná 

se o vlastnosti, které charakterizují moderní dobu. Stručně, ale možná o to výstižněji, 

bychom pro moderní společnost mohli použít pojmy „rychlost“ a „změna“. Kvalitní 

vzdělání zohledňující výše uvedené okolnosti se v takové situaci může stát 

receptem, jak účinně danému vývoji čelit a nebo lépe, jak daného vývoje využít. 

Vždyť podle ekonomických ukazatelů a měření se jasně prokázalo, že v posledních 

desetiletích mají inovace a vzdělání větší vliv na růst hrubého národního produktu a 

produktivitu práce než prohlubování kapitálu [Samuelson a Nordhaus 1995]. 

Vzdělání obyvatel země je v moderní době jednou z nejdůležitějších záruk jejího 

dalšího rozvoje ve 21. století. Podle dosavadního vývoje se dá snadno předvídat, že 

úspěšné budou pouze ty společnosti, které vsadí na rozvoj vědění. Ovšem vzdělání, 

které se ocitá pod tlakem okolností jež jsme vyjádřili pojmy „rychlost a změna“ se 

musí -  má-li být společnosti a jejím členům prospěšné -  začít chápat jiným 

způsobem, než na který jsme byli dosud povětšinou zvyklí.

Frekvence změn je v současné společnosti mnohem vyšší než kdykoli 

v dřívější době. Požadavky moderní doby již jedinec těžko uspokojí, spolehne-li se 

pouze na formální vzdělávací soustavu. Jinými slovy, moderní doba se už nespokojí 

se vzděláním, jehož ukončení spojujeme se zakončením studijních let a návštěvou 

školy. Změny vyžadují trvalé (tzn. celoživotní) přizpůsobování jedinců na stále nově 

vznikající situace. Formální vzdělání, které je spjato se vzdělávacími institucemi 

(typicky školami -  od základních škol až po vysoké školy), musíme odlišit od tzv. 

celoživotního vzdělávání, jehož je formální vzdělávání pouhou součástí, přestože 

tvoří jeho pevný základ.

V posledních letech se ve spojitosti s užíváním pojmu „celoživotní vzdělávání“ 

(education) začalo používat také slovní spojení „celoživotní učení (learning)“. Zde je 

také patrný posun ve vnímání celkové problematiky. Pojem „učení“ totiž mnohem 

více zdůrazňuje aktivní roli stále se učícího jedince. „Termín celoživotní učení se 

vztahuje ke všem aktivitám, které přinášejí znalosti, dovednosti a kompetence pro 

oblast osobního života, stejně jako pro občanskou, sociální nebo profesní sféru“ 

[Kopecký 2004; 12]. Můžeme tedy hovořit o posunu od studenta k učícímu se,
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přičemž důležitou úlohu nemusí plnit vždy cíl učení, nýbrž je velice důležitý samotný 

proces učení. Proces vzdělávání je také spojován se vzdělávacími institucemi a 

implikuje nutnost existence jak „studenta“, tak „učitele“. Na druhé straně, pokud 

hovoříme o procesu celoživotního učení, máme spíše namysli přítomnost „studenta“

-  lépe řečeno aktivního jedince, který si informace obstarává sám. Nutno však 

zdůraznit, že přítomnost učitele není v tomto případě vyloučena. Pojem učení tak 

umožňuje větší variabilitu situací, v nichž se dá použít.

Velmi zajímavý pohled na vzdělávání předkládá lllich [lllich; 2001], Je zde 

jasně zřetelný rozdíl mezi učením a vzděláváním, kde podle lllicha je skutečnost 

učení a zvídavosti těsně propojena s celým životem a tudíž učení probíhá 

celoživotně. Kriticky se vyjadřuje právě k pojímání způsobu vzdělávání jako 

k „vyučování“ z čehož plyne, že se vyjadřuje kriticky i k podobě školy jakožto 

monopolizované vzdělávací instituce. Tím, že je proces učení takto monopolizovaný 

ve školních institucích, odporují jeho výsledky tomu, co jeho zastánci prohlašují a 

zároveň tak legitimují celospolečenský status quo. Použijeme-li modernější způsob 

vyjadřování, můžeme prohlásit, že se z žáků stávají pasivní konzumenti. Jelikož je 

vzdělávání jednou z nejdůležitějších sociálních aktivit, ovlivňuje jeho forma celý život 

jak jedince, tak život celé společnosti, lllich proto nabádá k „odškolnění“ a k aktivizaci 

učících se2. Jak již bylo řečeno, mají lidé přirozenou schopnost učit se. Z učitelů by 

se měli stát spíše zkušenější rádci a jejich vztah k učícím se by měl být rovnocenný. I 

když lllich nenabádá k úplnému zrušení všech vzdělávacích institucí, jeho klíčová 

myšlenka stále zůstává, že většina učení nevyžaduje žádné vyučování. Záleží tedy, 

zda se s touto lllichovou velmi netradiční myšlenkou ztotožníme či nikoli.

Aby v dalším textu nedocházelo k zaměňování jednotlivých pojmů 

souvisejících s celoživotním vzděláváním (učením)3, vymezíme zde základní pojmy.

• Formální (školské) vzdělávání: Jedná se o typ vzdělávání, které se realizuje 

ve školských zařízeních určených k dosažení určitého stupně vzdělání. Máme 

tedy namysli vzdělávací instituce od základních škol až po školy vysoké. 

Účastníci takovéhoto typu vzdělávání jsou žáci, učni, studenti včetně 

účastníků dálkového (distančního) studia. Podle Mezinárodní normy pro

2 lllich přímo píše, že „každý z nás je  osobně odpovědný za své vlastní odškolnění ( .. .)“ [lllich 2001; 47].
3 V dalším textu budu pojmy „celoživotní vzdělávání“ a „celoživotní učení“ užívat jako synonyma, jelikož 
v obecném povědomí se tyto dva pojmy většinou neodlišují.
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klasifikaci vzdělávání -  ISCED 19974 se školské vzdělání vztahuje k systému 

škol, akademií, univerzit a dalších oficiálních institucí, které se obvykle podílejí 

na vzdělávání dětí a mladých lidí.

• Neformální (neškolské) vzdělávání: Tento druh vzdělávání poskytují

specializované zařízení či organizace (např. kulturní zařízení, podniky, různé 

instituce pro vzdělávání dospělých apod.). Konkrétně se může jednat o kurzy 

cizích jazyků, řidičské kurzy, počítačové kurzy, rekvalifikační kurzy atd. 

Znalosti, které zde účastníci získají jim mohou pomoci při uplatňování na trhu 

práce, slouží k prohlubování či získávání nových dovedností apod. Nedá se 

však hovořit o uceleném školském vzdělávání. Podle ISCED 1997 se

neškolským vzděláváním rozumí každá setrvalá a organizovaná aktivita, která 

neodpovídá výše uvedené definici školského vzdělávání. Může se

uskutečňovat jak ve vzdělávacích institucích, tak mimo ně a je určeno osobám 

v každém věku.

• Informální vzdělávání: Jedná se o vzdělávání, které nelze zahrnout do

předchozích dvou typů. Takové vzdělávání není organizované a nemá

institucionální podobu. Jedná o sebevzdělávání probíhající např. v rámci 

sledování televizních či rozhlasových pořadů, získávání sociálních dovedností 

plynoucích z každodenních zkušeností apod. ISCED 1997 vymezuje 

informální vzdělávání jako každou cílevědomou studijní aktivitu, která nemůže 

být klasifikována jako školská nebo neškolská. Informální učení je 

charakterizováno relativně nízkou mírou organizovanosti a může se týkat 

jednotlivců i skupin.

Pojem další vzdělávání se používá v souvislosti s realizací vzdělávání po 

absolvování určitého formálního (školského) vzdělávacího stupně, popřípadě 

navazující na pracovní praxi. Další vzdělávání členíme na další profesní vzdělávání, 

občanské vzdělávání a zájmové (sociokulturní) vzdělávání.

V souvislosti s výše uvedenými pojmy a ve spojitosti s celoživotním 

vzděláváním se také často používá pojem vzdělávání dospělých, který se ovšem do 

značné míry překrývá s dalším vzděláváním. Podle [Kopecký 2004; 13] je patrné 

jasné prolínání sféry vzdělávání dospělých s nejrůznějšími sférami praktického 

života, z něhož vlastně potřeba tohoto typu vzdělání vzešla. Od sedmdesátých let

4 International Standard Classification for Education [UNESCO 1997]

11



dvacátého století se praxe vzdělávání dospělých stále více zaměřuje na profesní 

vzdělávání. Důležitým se stal pohled na vzdělání z ekonomické perspektivy (koncept 

lidských zdrojů a teorie lidského kapitálu). Profesní vzdělání samozřejmě také slouží 

podpoře zaměstnatelnosti a schopnosti reagovat na proměnlivé požadavky trhu 

práce. Jedinci se dnes již nemohou spolehnout, že pracovní místo, na které 

nastoupili, budou zastávat až do konce své ekonomické aktivity a nebudou se tak 

muset přizpůsobovat novým požadavkům.

Samotný pojem celoživotní vzdělávání v sobě zahrnuje všechny předchozí 

typy, přičemž je chápe jako na sobě závislé a provázané, tvořící jeden celek. Jedná 

se o proces, který umožňuje přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který také 

umožňuje získání kvalifikace různými vzdělávacími cestami v průběhu celého života.

V současné době se vedou debaty o roli škol a vzdělávání obecně, jelikož je to 

v souvislosti s problematikou moderní společnosti téma vysoce aktuální a to jak 

z hlediska pedagogického, ekonomického, sociologického, psychologického, 

vědeckého, tak obecně společenského. Jak upozorňuje Kopecký [Kopecký 2004; 41- 

42] ocitá se škola pod tlakem z mnoha stran. Měla by reagovat na problémy jako 

nezaměstnanost, ekonomická konkurenceschopnost, sociální exkluze atd. za 

situace, kdy selhávají tradiční prostředky politiky sociálního státu a na druhé straně 

do jisté míry i tržní mechanismus. Doporučení, jak s danou situací naložit jsou 

předkládána v dokumentech různých mezinárodních organizací. Škola by podle nich 

měla sloužit především jako příprava na praktický život a zároveň se má otevírat, aby 

se v ní mohli vzdělávat a učit i dospělí. „Je třeba zavést takový systém řízení a 

atestací, který zajišťuje otevřenost a prostupnost celého vzdělávacího systému, aby 

škola fungovala podle zásad konceptu celoživotního učení. (...) Požadavek větší 

orientace na praxi, kooperace s podniky a celkové „ztržnění“ vzdělávání (rozvoj 

soukromého školství i komercionalizace školství veřejného) nastolují otázku po 

budoucnosti tzv. klasického vzdělání, jež má účel samo v sobě“ [Kopecký 2004; 42],

A tak existuje jakési dilema vztahující se k problematice přístupu ke vzdělání 

buď z pozic podporující jeho všeobecný charakter5, nebo charakter vysoce 

specializovaný. Např. Gellner [Gellner; 1993] tvrdí, že zatímco v dřívějších 

společnostech se jedinec připravoval na svojí profesi už od nejútlejšího věku,

5 Zajímavé je  např. propojení všeobecného vzdělání se samotnou existencí průmyslové společnosti v tezích 
Arnošta Gellnera o nacionalismu [Gellner 1993], kde mimo jiné tvrdí, že univerzální, standardizované a obecné 
vzdělání hraje jistou podstatnou roli v opravdovém životě moderní společnosti a úzce souvisí s její reprodukcí.
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v moderní společnosti se naopak prakticky všichni nejdříve (a vlastně po větší část 

vzdělávací dráhy) učí to samé. Ke specializaci dochází až v pokročilejším věku. 

Z toho plyne, že v průmyslové společnosti na rozdíl od tradičních společností se 

předpokládá, že každý, kdo dokončil obecný výcvik společný pro veškeré 

obyvatelstvo, může být přeškolen pro jiné profese bez přílišných potíží. Kopecký 

[Kopecký 2004; 42] dochází k podobnému závěru, totiž že všeobecný základ 

výchovy, který je závazně poskytován všem žákům, vyšší prestiž těch typů odborné 

přípravy, které se specializují až v pozdějších stádiích, společně s důrazem na 

možnost rekvalifikace hovoří ve prospěch všeobecného charakteru vzdělávání.

Ovšem podstatné co pro nás z těchto úvah vyplývá je, že moderní společnost, 

ať už zdůrazňuje všeobecný nebo přísně specializační přístup vzdělávacích institucí 

ke svým studentům, potřebuje aby se její členové přizpůsobovali změnám. A ať už se 

to bude dít pomocí rekvalifikací nebo jiných aktivit, budeme je všeobecně nazývat 

celoživotním vzděláváním.

Vzdělávání má ve společnosti plnit rozličné funkce. Jednou ze základních 

myšlenek pojících se k celoživotnímu vzdělávání je, že celoživotní vzdělávání by 

mělo být přístupné pro všechny sociální skupiny. Měla by tak být posílena sociální 

soudržnost, k jejímuž ohrožení by mohlo dojít ve chvíli, kdy by na jedné straně stála 

vzdělanější a stále se vzdělávající skupina lidí s jasnou představou o svém dalším 

směřování (tzn. kde a v čem se dále vzdělávat a prohlubovat své znalosti), kteří jsou 

schopni se dobře orientovat v dnešním světě, s vyšší pravděpodobností vysokých 

příjmů a kvalitnějšího života obecně a na straně druhé by stála skupina 

neprivilegovaných lidí s nižším vzděláním a nezájmem o jeho prohloubení. Illichovo 

kritické smýšlení o školním způsobu výuky se vztahuje také k problematice 

polarizace společnosti. Rovné školní vzdělání pro všechny je podle něho 

„ekonomicky naprosto absurdní“6. Rovné vzdělávací příležitosti jsou sice dosažitelné, 

ale rozhodně ne skrze povinnou školní docházku. Instituci školy přirovnává k církvi a 

víru v její schopnosti k náboženství. „Národní stát si toto náboženství osvojil a nyní 

podřizuje své občany učebnímu plánu, který v jednotlivých stupních vede k získání 

příslušných diplomů, ne nepodobných iniciačním rituálům dřívějších dob“ [lllich; 

2001; 21]. Dosavadní systém, podle lllicha, brání svobodným přechodům mezi 

jednotlivými vzdělávacími stupni a co je snad ještě horší, brání nástupu na určité

6 Ekonomické náklady jsou příliš velké.
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pracovní místo, pokud jedinec neabsolvoval určitý stupeň školy. Při tom se 

zdůrazňuje právě to, zda jedinec vlastní certifikát, diplom nebo jiné podobné 

potvrzení zdárného ukončení daného vzdělávacího stupně. Dochází tak 

k diskriminaci jedinců, kteří z nejrůznějších důvodů toto potvrzení nevlastní a dochází 

také k byrokratickému zaměňování skutečných znalostí a kvalifikačních předpokladů 

se znalostí potvrzenou diplomem. Illich píše, že „ústavní zrušení monopolu školy se 

může stát psychologicky účinným teprve tehdy, až bude zákon občana chránit před 

tím, aby byl diskvalifikován na základě jakéhosi „rodokmenu vzdělání“ [Illich; 2001; 

21]. V souvislosti s lllichovými názory se nabízí otázka, zda princip „rodokmenu 

vzdělání“ nedemotivuje jedince nemající potřebné diplomy ze sféry formálního 

vzdělávání k účasti na dalším vzdělávání.

I když jsou lllichovy názory často velmi extrémní a zjednodušující, nemůžeme 

je zcela odsoudit a nechat bez povšimnutí. Způsob školského vzdělávání je 

problematikou širokou a představy o naprosté bezproblémovosti v této oblasti jsou 

nejspíš utopické. Přestože tedy můžeme lllichův návrh na odškodnění společnosti 

označit za radikální, nesmíme přehlížet argumenty, které Illich používá. Například 

monopolizaci jednoho typu školy někteří lidé vnímají jako zásadní problém, který 

může negativně ovlivnit výchovu jejich dětí. Proto existují nejrůznější alternativní 

vzdělávací instituce nahrazující klasickou školní docházku a nebo případy, kdy 

dochází k nahrazení školní docházky výukou v rámci rodiny. Z pohledu této práce je 

však důležitější lllichova kritika školy, která vychovává spíše pasivní konzumenty. 

Illichovo nabádání k aktivizaci učících se, je v rozměrech české společnosti velmi 

důležité. Také problematika prostupnosti jednotlivých vzdělávacích stupňů a s tím  

související nerovnosti v přístupu ke vzdělání a potažmo i nerovnosti v přístupu 

k určitým profesím kvůli -  použijeme-li lllichův slovník -  „rodokmenu vzdělání“, je 

téma sociologicky stále vysoce aktuální. Velmi důležité je také téma motivace ke 

vzdělávání7.

Funkce celoživotního vzdělávání vyjmenovává Šťastnová [Šťastnová 2002] 

následovně. Osobní rozvoj jedince zaručuje zvýšení kvality života jedince a rozvoj 

osobního potenciálu. Sociální soudržnost a s ní související dostupnost 

celoživotního vzdělávání všem sociálním skupinám. Nakonec zmiňuje hospodářský 

rozvoj. Investice do vzdělávání mají za následek zvýšení flexibility, produktivity,

7 Např. z hlediska teorie lidského kapitálu.
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vytváření nových pracovních příležitostí a tím vedou k navýšení hospodářského 

růstu. Generální tajemník OECD Johnston v úvodu k Analýze vzdělávací politiky

[2001] ještě zdůrazňuje funkci celoživotního vzdělávání jakožto procesu 

napomáhajícímu aktivnímu občanství.

Shrňme si základní myšlenky této kapitoly. Co charakterizuje pohled na 

celoživotní vzdělávání? V odpovědi na tuto otázku si pomůžeme vlastnostmi, které 

by mělo celoživotní vzdělávání mít z pohledu představitelů Rady Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj [OECD 2001; 11]:

Systémový pohled na učení -  Rámec celoživotního učení zahrnuje poptávku 

po studijních příležitostech i jejich nabídku jako součást systému pokrývajícího celé 

rozpětí životního cyklu a zahrnujícího školské i alternativní učení.

Ve středu pozornosti je učící se jedinec -  Hlavními prvky strategie 

celoživotního učení jsou účastníci a snaha vyhovět jejich různorodým potřebám. Je 

zde vidět odklon od vzdělávací politiky, která se soustřeďuje na organizaci učení 

v rámci vzdělávacích institucí -  odklon ze strany nabídky na stranu poptávky po 

studijních příležitostech.

Motivace k učení -  úloha jedince, který si sám určuje co a jak se bude učit.

Cíle vzdělávací politiky -  Tyto cíle souvisí s dopady v oblasti ekonomické, 

sociální i kulturní, s rozvojem osobnosti, s občanskou zodpovědností atd.

Z těchto charakteristik pak vyplývá mimo jiné i to, že realizace jakékoliv formy 

učení by měla mít návaznost na ostatní, aby účastníci mohli mezi nimi přecházet a 

postupovat po různých stupních učení. Nabídka musí být strukturována způsobem, 

který vytváří vhodné vzdělávací dráhy a jejich propojení. Díky tomu by pak už neměly 

nastávat situace, kdy se jedinec dostává do slepé uličky kvůli svému dosavadnímu 

způsobu vzdělávání.

2.1. Teorie lidského kapitálu
Problematika celoživotního vzdělávání má úzkou souvislost se situací na trhu 

práce. Budeme-li o celoživotním vzdělávání uvažovat pouze ve spojitosti s trhem 

práce, pak můžeme prohlásit, že potřeba celoživotního vzdělávání je ve své podstatě 

přítomna hlavně proto, že vzdělávací instituce, stejně jako stát a pedagogické 

organizace mají omezenou schopnost určovat obsahy vzdělávání a do jisté míry tak
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produkují budoucí nezaměstnané8. Ale jediným pojítkem mezi trhem práce a 

vzděláním není pouze situace (ne)zaměstnanosti. V rámci trhu práce vstupuje do 

ekonomiky práce lidí jejíž kvalita je odvozená od znalostí, vzdělání a kvalifikace 

pracujících. Jinými slovy je tato kvalita odvozena od lidského kapitálu a lidských 

zdrojů. V personálním managementu se vedou diskuze, zda v této souvislosti 

používat pojmy pracovní síla, lidské zdroje, lidský faktor, lidský potenciál, či lidský 

kapitál. Mužík upozorňuje, že „z andragogického hlediska je vnímán rozdíl mezi 

pojetím pracovní síly dostupné v hospodářství (určené počtem práceschopných 

jedinců v populaci) od lidského kapitálu, což je určitá hodnota schopností lidí 

vytvářená zejména investicemi do jejich vzdělání a vzdělávání, výcviku a rozvoje“ 

[Mužík 2004; 10].

Teorie lidského kapitálu v sobě snoubí jak problematiku osobního rozvoje 

jedince, tak i problematiku hospodářského rozvoje. Přestože slovní spojení „lidský 

kapitál“ poprvé použil Milton Friedman, za nejvýraznější představitele této teorie se 

dnes považují zejména Theodor Schultz a Gary Becker, kteří patří k tzv. chicagské 

ekonomické škole. Dále jsou se vznikem a s rozvojem této teorie spojeni Jakob 

Mincer, Sherwin Rosen a mnoho dalších patřících k chicagské univerzitě. U nás se 

teorií lidského kapitálu zabývají např. Munich a Švejnar.

Základní myšlenkou představitelů teorie lidského kapitálu je, že profese 

vyžadující vyšší vzdělání musí být na trhu práce dostatečně ohodnocené, pokud mají 

být vykonávány dostačujícím počtem lidí s příslušnými schopnostmi, kvalifikací a 

vzděláním. Tito lidé totiž podle teorie lidského kapitálu pohlíží na své vzdělání jako 

na jakoukoli jinou investici, u které očekávají její zhodnocení a tudíž zcela v souladu 

s ekonomickou teorií hodlají vykonávat pouze takovou činnost, která toto očekávání 

splňuje. Teorie lidského kapitálu přitom vychází z předpokladu, „že se jednotlivci 

svobodně rozhodují o svém vzdělávání a o všech ostatních doplňcích 

k vědomostem, a to na základě porovnání svých nákladů a svých výnosů, resp. 

užitků“ [Brožová 2003; 33], Na náklady přitom nelze pohlížet jen ve smyslu jejich 

explicitní podoby, tj. ve smyslu skutečně vydaných peněz či úsilí apod., ale také ve 

smyslu, který je vyjádřen termínem „náklady ztracené příležitosti“ a který 

reprezentuje druhý nejlepší výnos, kterého by bylo možno dosáhnout v případě, že 

by se nevykonávala činnost první, v našem případě proces vzdělávání. Tomuto

8 Osoby, které jsou nezaměstnané kvůli svým omezeným vzdělanostním a kvalifikačním schopnostem.
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pohledu na situaci vzdělávání se však dá vytknout jedna podstatná věc, která nemusí 

být v realitě sociálního života naplněna. Jedná se o výše zmíněný předpoklad 

svobodného rozhodování o vzdělávání.

Lidský kapitál představuje „zásobu užitečných a cenných znalostí osvojených 

v procesu vzdělávání a průpravy“ [Samuelson a Nordhaus 1995, 683], Lisý [Lisý 

1999; 235] nazývá lidským kapitálem souhrn vrozených a získaných schopností, 

zručností a vědomostí, kterými lidé disponují. Podle teorie lidského kapitálu by tedy 

mělo platit, že čím vyšší je tato zásoba, tím vyšší bude svému vlastníkovi na trhu 

práce přinášet výnosy v podobě výdělků za vykonanou práci a zároveň mu zaručí 

lepší šance na získání dobrého pracovního místa. Ze sociologického hlediska je pak 

důležitý zejména fakt, na který upozorňuje Brožová [2003], tedy že výhody vysokého 

lidského kapitálu nejsou pouze finanční -  statisticky lehce vyčíslitelné, nýbrž i 

nefinanční, zejména pak výhody plynoucí z lepšího pracovního místa -  vyšší 

společenská prestiž, nové sociální vztahy a kontakty, lepší přístup k informacím 

apod. „Investice do vzdělání jsou zároveň investicemi do společenské pozice“ 

[Brožová 2003; 33 -  34],

Výhody plynoucí ze vzdělání jsou tedy velice důležité a ovlivňují život jedince 

mnoha způsoby. Užívá-li Becker [1993] pojem lidský kapitál, zahrnuje do něho kromě 

vzdělávání a školení (přestože to jsou ty nejdůležitější složky) také zdraví, výdaje na 

zdravotní péči, ale např. i takové ctnosti jako poctivost, přesnost apod. Zahrnuje tam 

tedy znalosti, dovednosti, ale i zdraví a také hodnoty, které jedinec vyznává. Výdaje 

na vzdělávání, výchovu, školení, na různé kurzy, zdravotní péči atd. jsou investice do 

kapitálu.

Neměli bychom však lidský kapitál zaměňovat s kapitálem sociálním nebo 

kulturním. Z hlediska teorie lidského kapitálu je nejdůležitější, že lidský kapitál je 

zejména produktivní kvalitou jednotlivce, je ekonomicky vymezitelný a tedy i mnohem 

snadněji kvantifikovatelný a rigorózně uchopitelný [Munich a Švejnar 2000]. O 

zhodnocování lidského kapitálu tak můžeme hovořit např. v souvislosti s finančními 

příjmy za vykonávanou práci. Koneckonců jednou z hlavních myšlenek Beckerovi 

studie [Becker 1993] je, že příjmy více vzdělaných lidí (zaměřoval se zejména na 

vysokoškolsky vzdělané) jsou skoro vždy nadprůměrné.

Beckerova teorie lidského kapitálu nabízí mimo jiné vysvětlení následujících 

jevů [Becker 1993; 30]:
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1) Výdělky rostou spolu s věkem a to snižující se měrou. Míra růstu výdělků je 

přímo úměrná stupni dovedností a míra zpomalování růstu je nepřímo 

úměrná stupni dovedností.

2) Míry nezaměstnanosti nepřímo úměrně souvisí se stupněm dosažených 

dovedností (odbornosti).

3) Mladší populace mění své zaměstnání častěji než starší populace a účastní 

se častěji různých školení (ať už ve spojitosti se zaměstnáním nebo bez 

spojitosti se zaměstnáním).

4) Rozdělení (distribuce) výdělků je kladně zešikmena a to zejména mezi více 

kvalifikovanými pracovníky.

5) Schopnější lidé přijímají vzdělávání a jiné druhy školení či kurzů kladněji a 

více než ostatní.

V úvodní kapitole ke třetímu vydání se Becker snaží o mírnou revisi a 

zdůrazňuje v souvislosti s lidským kapitálem důležitost i takových faktorů jako je 

rodinné zázemí. Rodiče mají obrovský vliv na vzdělávání svého dítěte a kvůli 

rozdílům ve výchově dětí pak vznikají rozdíly v jejich vzdělávacích dráhách což 

ovlivňuje celý jejich budoucí život9.

Mezi teorií lidského kapitálu a konceptem celoživotního vzdělávání existuje 

úzká souvislost. Mužík [Mužík 2004; 10] je toho názoru, že základnou lidského 

kapitálu je vzdělání. Ovšem jedinec musí kté to  základně trvale přidávat vlastní 

přidanou hodnotu, čímž má Mužík namysli vědomosti, dovednosti, zkušenosti a 

hlavně schopnost obstarat si důležité (hlavně odborné) informace, zpracovat je a 

v praxi efektivně využít. Vidíme zde tedy propojení celoživotního vzdělávání, lidského 

kapitálu a jeho praktického využití v pracovní činnosti.

Z hlediska podnikového managementu je zajímavá poznámka Trunečka 

[Truneček 2003; 150-151], který píše, že „místo řízení člověka (faktoru, zdroje, 

kapitálu, potenciálu) budeme řídit jeho znalosti“. Z hlediska andragogického [Mužík 

2004; 12] jsou hlavní složkou tvorby a rozvoje lidského kapitálu teoretické vědomosti 

získané především studiem v rámci školského systému. Praktické zkušenosti se 

naproti tomu získávají při výkonu určité profese, čili v praxi. Z pohledu celoživotního 

vzdělávání je pak důležité, že „vlastní využívání teoretických znalostí ze školního 

vzdělání se tedy váže na výkon profese (nárůst praktických zkušeností), ale také na

9 O vlivu rodinného zázemí na vzdělávací dráhu potomků více viz kapitola věnovaná teorii kulturním kapitálu.
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další profesní vzdělávání, které může probíhat ve formalizovaných kurzech nebo 

formou sebevzdělávání (samoučení)“ [Mužík 2004; 12]. Mužík vymezuje základní 

složky lidského kapitálu následovně:

Stupeň dosaženého školního vzdělání -  Jedná se samozřejmě o velice 

důležitou složku. Bohužel však stupeň dosaženého vzdělání v sobě nezahrnuje 

informaci o době dokončení studia. Jelikož dochází stále k inovacím a změnám 

prakticky ve všech oborech, je pravděpodobné, že čím delší je časová vzdálenost od 

absolutoria, tím méně bude jedinec postihovat inovační změny, ke kterým došlo 

v konkrétním vědním oboru, technologiích apod. Navíc dosažený stupeň vzdělání 

ještě neznamená jeho zhodnocování v praktické činnosti. Jeho nositel totiž nemusí 

dovednosti osvojené ve škole v praxi vůbec využívat.

Praktické zkušenosti -  Vycházejí z profesní praxe, což je druhá důležitá 

oblast kvalifikačního růstu pracovníků. Získávání praktických zkušeností však 

většinou probíhá nesystematicky, neplánovaně a nestrukturovaně. Z toho pak plyne, 

že praktické zkušenosti mohou být nepochopeny a využity pouze částečně nebo 

vůbec.

Další profesní vzdělávání -  Jedná se o důležitou složku oblasti celoživotního 

vzdělávání. Jak Mužík upozorňuje „z hlediska lidského kapitálu (nositelem pracovní 

síly je člověk) je nutno (vzhledem ktrhu práce) usilovat o určitou disponibilní 

„nadstavbu““[Mužík 2004; 14]. Motivace k budování této nadstavby by pak měla být 

jedním z výstupů školního vzdělání.

V návaznosti na teorii lidského kapitálu uvádí Palán [2002] ještě teorii signálu 

(certifikát je signálem toho, že uchazeč má předpoklady, aby se v podniku uplatnil) a 

teorii kredencialismu (mladí lidé se snaží získat co nejvyšší certifikát, protože 

zaměstnavatelé podle nich vybírají adepty na zaměstnání).

Přestože Becker i jiní autoři zabývající se teorií lidského kapitálu definovali 

lidský kapitál způsobem, se kterým jsme se již seznámili, Mužík o konceptu lidského 

kapitálu tvrdí, že není teoreticky ukotven ani přesně prakticky specifikován [Mužík 

2004; 12]. Mužík např. do diskuse o daném konceptu zahrnuje i teorii jejímž autorem 

je Pierre F. Bourdieu. Jedná se o sociologickou teorii kulturního kapitálu. S touto 

teorií se seznámíme níže.
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2.2. Lidské zdroje
Samuelson a Nordhaus [Samuelson a Nordhaus 1995; 885] vyjmenovávají 

čtyři prvky rozvoje -  hovoří o nich jako o čtyřech kolech na nichž spočívá motor 

ekonomického rozvoje. Jsou jimi lidské zdroje (nabídka práce, vzdělání, motivace), 

přírodní zdroje, tvorba kapitálu (stroje, továrny, silnice), technologie (věda, technické 

znalosti, řídící schopnosti podnikání). Nemusím jistě zdůrazňovat, že z hlediska této 

práce nás budou zajímat lidské zdroje. Kromě kvality zdravotní péče a hygieny 

zdůrazňuje Samuelson a Nordhaus, že země mohou nejvíce profitovat ze 

zdokonalování vzdělávání, jelikož vzdělaní lidé budou efektivněji využívat kapitál, 

budou přejímat nové technologie apod. Jak však bylo zmíněno v předchozí kapitole o 

lidském kapitálu, musí si daná země dát velmi dobrý pozor, aby vzdělané pracovníky 

dostatečně ohodnotila, jelikož v opačném případě zde hrozí tzv. odliv mozků.

Pojem lidské zdroje se běžně používá jak v souvislosti s celkovou ekonomikou 

státu, tak v souvislosti s fungováním jakékoli menší organizace či podniku. Palán

[2002] rozlišuje z hlediska podniku tři základní nezbytné zdroje: materiálové, finanční 

a lidské. Lidské zdroje jsou přitom nejdůležitější, jelikož zbylé dva zdroje uvádějí do 

pohybu. Podle Palána je proto řízení a zkvalitňování lidských zdrojů základním 

úkolem podnikového managementu, přičemž zkvalitňováním lidských zdrojů se 

rozumí především vzdělávání.

V souvislosti s pojmem lidské zdroje se používá i slovní spojení rozvoj lidských 

zdrojů čímž se rozumí „zvyšování těch znalostí, schopností, dovedností, postojů, 

morálních a dalších vlastností jednotlivců tak, aby byli schopni uspokojit potřeby 

legitimních, konsensuálně podporovaných uživatelů lidských zdrojů (,..)“[Palán 2002; 

113].

Z výše uvedeného je zřejmá jistá podobnost se vzděláváním dospělých, což je 

ovšem poněkud širší oblast. Rozvoj lidských zdrojů je oblastí užší, která 

s připočtením vzdělávání dospělých a počátečním vzděláním tvoří lidský kapitál dané 

země.
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2.3. Teorie kulturního kapitálu
Z podobných základů jako teorie lidského kapitálu, avšak ne tak příliš 

ekonomicky chápaných, vychází Pierre F. Bourdieu. V jeho pojetí se jedná zejména 

o tzv. kulturní kapitál.10 Přestože Bourdieu rozlišuje kulturní kapitál ve 

stavu objektivním, inkorporovaném a institucionalizovaném [Šubrt 2001; 110], je 

z hlediska procesu vzdělávání a z hlediska umístění na trhu práce důležitý zejména 

inkorporovaný kulturní kapitál, který představuje „veškeré kulturní schopnosti, 

dovednosti a formy vědění, kterých lze nabýt vzděláním (v co nejširším smyslu 

slova)“ [Šubrt 2001; 110] a dále institucionalizovaný kulturní kapitál, „(...) především 

ve formě dokladů (vysvědčení a diplomů) o absolvování určitého vzdělávacího 

stupně a vzdělanostních titulů“ [tamtéž]. Je jasné, že objem těchto obou forem 

kulturního kapitálu se výrazně podílí na úspěšnosti při vstupování na trh práce. Dá se 

totiž očekávat, že vyšší kulturní kapitál zaručuje vyšší pravděpodobnost získání 

prestižnějšího a lépe ohodnoceného zaměstnání (tedy zvýšení symbolického a 

ekonomického kapitálu).

Vyvstává však otázka, jakým způsobem se v dané společnosti výše kulturního 

kapitálu získává. Bourdieu [1998] v této souvislosti mimo jiné upozorňuje na 

důležitou roli, kterou při získávání kulturního kapitálu hraje rodina. Jedinec se totiž 

stává vlastníkem jisté úrovně kulturního kapitálu už díky tomu, že přísluší k určité 

rodině. Jedná se o zděděný kulturní kapitál, který - v případě, že je dostatečně 

vysoký - jedince předurčuje k dosažení minimálně jeho stejné výše. Rodiny s vyšším 

kulturním kapitálem dávají větší důraz na proces vzdělávání svých potomků. 

Bourdieu dokonce hovoří o jakýchsi reprodukčních strategiích rodin (strategie 

plodnosti, strategie manželství, strategie dědické, ekonomické a zejména strategie 

vzdělávací). „Rodiny vkládají do vzdělání tím víc (...), čím je jejich kulturní kapitál 

významnější a čím větší je jeho relativní váha v poměru k jejich ekonomickému 

kapitálu -  a také (...) čím menší relativní účinnost či rentabilitu prokazují jiné 

reprodukční strategie (zvláště dědické)“ [Bourdieu 1998; 27], Bourdieu dokonce 

upozorňuje, že díky těmto procesům dochází k obsazování nejvyšších vzdělávacích 

institucí dětmi, které pocházejí z privilegovaných pozic. Tímto způsobem se pak 

udržuje jistá diference mezi vlastníky vyššího objemu kulturního kapitálu a vlastníky 

nižšího objemu kulturního kapitálu. Vzdělávací systém „(...) odděluje pomocí celé

10 Bourdieu hovoří ještě o dalších typech kapitálů, které úzce souvisí s jeho pojetím sociálních polí. Jedná se 
zejména o kapitál kulturní, ekonomický, sociální a symbolický.
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řady třídících operací držitele zděděného kulturního kapitálu od těch, kteří ho 

postrádají“, čímž také vytváří a zároveň udržuje sociální diference [Bourdieu 1998; 

28]11. Vzdělávací systém tak podle Bourdieuho legitimizuje společenské nerovnosti 

tím, že je v podstatě prezentuje jako přirozené, zapříčiněné individuálním nadáním, 

individuálními předpoklady apod.

Teorie kulturního kapitálu vychází z předpokladu, že vyšší objem kulturního 

kapitálu zaručuje vyšší společenské postavení (z hlediska trhu práce se může jednat

o prestižní povolání), které pak může vést i ke zvyšování kapitálu ekonomického 

(dobře finančně ohodnocené zaměstnaní) a sociálního (získávání nových a vlivných 

společenských kontaktů).

11 Obdobný proces, který probíhá v současné české společnosti, popisuje Čerych, Koucký a Matějů [1998] viz 
kapitola 4. „Situace v oblasti vzdělávání po roce 1989“.
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Abychom mohli analyzovat situaci v oblasti celoživotního vzdělávání v České 

republice, měli bychom alespoň částečně popsat situaci v oblasti vzdělávání 

z historické perspektivy. Podívejme se společně, jak vypadala oblast vzdělávání před 

přelomovým rokem 1989.

Nástup socialismu s sebou přinesl vzdělanostní expanzi. Vzdělání se stalo 

více dostupným širším společenským vrstvám a také ženám. Kuchař a Machonin

[2003] však upozorňují, že ve vzdělávání existovala převaha nižšího středního 

vzdělávání (vyučení), které své absolventy připravovalo pro vykonávání dělnických 

profesí, což souviselo s tehdejší masivní industrializací. Vysoké počty žáků 

připravujících se na dělnické profese však nebyly v 50. a 60. letech znakem 

vyskytujícím se pouze v naší zemi. Industrializace, která tyto profese vyžadovala, 

probíhala i v ostatních státech včetně zemí západních. Problém nastal spíše v době 

normalizace, tedy v 70. a 80. letech, kdy se hlavně západní země začaly ubírat 

cestou podporující profese, které vyžadují vyšší úroveň vzdělání. V socialistických 

zemích byl i v této době kladen hlavní důraz na industriálni výrobu. Budeme-li se 

tedy pokoušet shrnout, jak vypadalo naše střední vzdělávání před rokem 1989, 

musíme upozornit na základní fakt, tedy že v naší společnosti převládalo střední 

vzdělávání (bez maturity). Jinými slovy podíl učňů převyšoval podíl studentů 

středních škol

(s maturitou). Tato situace se změnila až po roce 1990.

Vzdělání terciární12 (terciární stupeň vzdělání představoval v socialistickém 

Československu pouze dlouhodobé čtyř- až pětileté cykly studia univerzitního typu 

nebo vysokoškolského vzdělání) se v socialistickém Československu oproti 

západním zemím rozvíjelo mnohem pomaleji a to zejména v době normalizace. 

Přestože, jak uvádí Kuchař a Machonin [2003], v první polovině 50. let studovalo na 

našich vysokých školách (v přepočtu na počet obyvatel) více studentů než ve 

vyspělých západoevropských zemích, došlo za normalizace k naprosto opačné 

situaci. V 70. letech jsme stali zemí s nejmenším podílem studentů v terciárním 

vzdělávání ze všech vyspělých zemí.

Co se týká jiných forem vzdělávání, existoval v Československu systém 

večerního a dálkového studia na středních i vysokých školách. Tato možnost

12 Za terciární vzdělání se dnes považuje vzdělání vysokoškolské včetně bakalářského a od roku 1995 také vyšší 
odborné školy. Blíže k rozdělení vzdělanostních stupňů podle ISCED viz přílohy.

3. Situace v oblasti vzdělávání před rokem 1989
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dodatečného studia byla hojně využívána zejména v 60. letech. Přes mírné zvýšení 

zájmu o toto studium v první polovině let sedmdesátých se však počty zájemců a 

studujících neustále snižovaly, což je možné vysvětlit ztrátou motivace ke studiu 

jakožto důsledku poklesu reálné hodnoty vzdělání ve společnosti [Kuchař a 

Machonin 2003],

Tento vývoj nebyl příliš pozitivní jak po stránce vzdělanostního, kulturního i 

ekonomického rozvoje naší společnosti. Socialistické Československo bylo zemí, ve 

které se investice do lidského a kulturního kapitálu v podobě vzdělání příliš 

nevyplácely. Měla to na svědomí přílišná nivelizace, zvýhodňující fyzickou práci před 

intelektuály. Jistě je potřeba zmínit i fakt, na který upozorňuje Machonin [2000], a 

který je pro komunistický režim příznačný. Jedná se o uplatňování politické selekce 

v přístupu jak ke střednímu, tak k vysokoškolskému vzdělání, která probíhala v letech 

1948 -  1955 a zejména pak v období normalizace. Zároveň však Machonin píše, že i 

přes veškerá negativa, která socialistický režim na poli vzdělání způsobil, „nelze 

přehlédnout, že všeobecný vzdělanostní standard neklesl příliš pod dobrou úroveň 

středoevropského školství (...)“ [Machonin 2000; 188],



4. Situace v oblasti vzdělávání po roce 1989
Za posledních 16 let prošla naše republika obrovskými změnami, které se 

projevily snad ve všech oblastech společenského života. K nejvýraznějším změnám 

docházelo zejména v ekonomické, politické, právní a sociální sféře. Poté co jsme se 

po roce 1989 otevřeli okolnímu světu (zejména západním zemím) a okolní svět se 

otevřel nám, nastal čas pro objektivní, politicky a ideologicky nezabarvené srovnání 

společenského vývoje a stavu. Velmi důležitou složkou vypovídající o stavu 

společnosti je vzdělání, které se tak stalo předmětem mnoha analýz a srovnání.

V porovnání se situací, kterou jsem popisoval v předchozí kapitole, došlo 

k výrazným proměnám v počtech studentů středního školství. Především výrazně 

poklesl počet žáků středních odborných učilišť a naopak výrazně narostl počet 

studentů středních odborných škol a gymnázií. Zatímco v roce 1989/90 tvořily počty 

žáků středních odborných učilišť 54 % z celkového počtu studentů ve středním 

školství, v roce 1998/99 to bylo již jen 35 %. Trvalý pokles zájmu o učňovské obory 

se zastavil až v roce 2001/02, kdy vzrostl na 36 %. V roce 2005/2006 však podíl 

učňů klesl na 34 %. Studenti středních odborných škol tvořili v roce 1989/90 podíl na 

celkovém počtu studentů 30 % a v roce 2005/06 40,2 %. Podíl studentů gymnázií 

činil v roce 1989/90 pouze 16 %. V roce 2005/06 je tento podíl tvořen 25,8 %13 

[Vývojová ročenka školství 1989/90 -  2002/03; Vývojová ročenka školství 2000/01 -  

2005/06],

Za zmínku jistě stojí, že kromě čtyřletých gymnázií po roce 1990 vznikla ještě 

gymnázia víceletá, která se později stala předmětem mnoha diskusí. Podle některých 

názorů tento model středoškolského vzdělávání odporuje modernizačním trendům 

podpory zvyšování obecné vzdělanosti a přístupu k univerzitnímu vzdělání pro široké 

společenské vrstvy [Machonin 2000]. Víceletá gymnázia se tak pro mnohé stala 

symbolem nerovného přístupu ke vzdělání, který odporuje meritokratickým 

principům, jenž by měly být běžné v moderních společnostech. Na druhé straně je 

nutné říci, že víceletá gymnázia mohou pomoci k lepšímu rozvoji schopností 

nadaných studentů.

Zcela novým jevem se v systému školství staly soukromé školy. Ty vznikaly 

jak ve středním školství (od roku 1990), tak později v souvislosti se zákonem o 

vysokých školách z roku 1998 i v terciární sféře vzdělávání. Čerych, Koucký a Matějů

13 Podrobné informace o počtech studentů jednotlivých druhů škol viz přílohy.
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[1998] píší přímo o „explozi nestátních škol“ . Největší podíl středních soukromých a 

církevních škol byl v roce 1996/97 a činil 26 %. V roce 2005/2006 byl tento podíl 

22,8 % (církevní školy 2,2 %). Podíly studentů navštěvujících veřejné střední školy 

vůči studentům navštěvujícím soukromé resp. církevní školy byl v roce 1991/92 93 % 

ku 6 % resp. 1 % a v roce 2005/06 85 % ku 13 % resp. 2 %. [Vývojová ročenka 

školství 1989/90 -  2002/03; Vývojová ročenka školství 2000/01 -  2005/06], Největší 

počet nestátních škol byl zaznamenán mezi středními odbornými školami, což je 

vzhledem k jejich „popularitě“ celkem logické, na druhé straně však poněkud odlišné 

od situace ve většině západoevropských zemí, kde mají převahu ve všeobecném 

vzdělávání. V oblasti vysokých škol prudce vzrostl počet soukromých škol z 8 v roce 

2000/01 na 39 v roce 2005/06. Celkový počet vysokých škol je 64. Podíl studentů, 

kteří studují na soukromých vysokých školách byl v roce 2005/2006 8 %. Machonin 

[2000] pak ještě upozorňuje na vznik mnoha komerčních vzdělávacích zařízení 

(různé kurzy, rekvalifikace apod.), které jistým způsobem zlepšují příležitosti pro dnes 

tak často zmiňované a pod tlakem neustálé modernizace velmi důležité celoživotní 

vzdělávání. Existence takovýchto kurzů jistě umožňuje i určitou flexibilitu na trhu 

práce. Uchazeči o zaměstnání tak mohou díky nim reagovat na změny poptávky po 

určitém druhu práce.

Změny v rozložení počtů studentů na úrovni středního vzdělávání lze vysvětlit 

následujícími způsoby. Pokles žáků středních odborných učilišť může být jednak 

důsledkem náhlého zvýšení vzdělanostních aspirací mladé generace,

podporovaných i zájmem o vzdělání ze strany rodičů [Čerych, Koucký a Matějů 

1998], a jednak také, jak upozorňuje Machonin [2000], důsledkem deindustrializace 

země a zároveň i nedostatkem financí proudících do systému učilišť zejména v době, 

kdy ještě nebylo jasné, zda učiliště spadají pod kompetenci státu, či jednotlivých 

podniků příslušejících pod různá ministerstva14. Došlo „téměř k rozvratu dlouhodobě 

budovaného učňovského školství a ke konjunkturální, potřebám podniků 

neodpovídající oborové orientaci místo rozumné redukce a promyšleného oborového 

usměrnění“ [Machonin 2000; 192 -  193], Nezanedbatelný vliv na pokles počtu učňů 

má bezesporu i ukončení ideologické, politické a materiální podpory dělnických 

profesí.

14 Střední odborná učiliště jsou dnes zřizována především veřejnými zřizovateli, v současné době je  většina 
středních odborných učilišť zřizována kraji (82,5 % škol), pouze 2 školy zřizují obce a 2 školy zůstaly pod 
jinými rezorty, 16,2 % škol je  soukromých a pouze 3 školy zřizuje církev.
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Růst počtu žáků středních odborných škol se dá vysvětlit zejména tím, že tyto 

školy svým absolventům nabízejí jednak maturitu, tedy i možnost dalšího studia na 

vysoké škole, a jednak také možnost -  díky své oborové přípravě -  vstupu do 

odpovídajícího zaměstnání. To je nesporná výhoda, kterou střední odborné školy 

mají oproti gymnáziím. Zároveň mají střední odborné školy v České republice dosti 

významnou tradici a v porovnání s jinými evropskými státy i vysokou prestiž.

Podle dat UIV (školní rok 2005/06) je rozložení počtů středoškoláků podle typu 

navštěvovaného středoškolského zařízení následující: dominantní postavení mají 

střední odborné školy, které navštěvovalo 40,2 % žáků. Na středních odborných 

učilištích se vzdělávalo 34 % žáků a na gymnáziích 25,8 % žáků.

V oblasti terciárního vzdělávání také došlo k výrazným změnám. Především 

započal rychlý růst počtu nově otevřených fakult vysokých škol. Jestliže v roce 

1989/90 bylo 23 vysokých škol a 73 fakult, tak v roce 2005/06 fungovalo již 64 

vysokých škol a 120 fakult15. Tento proces byl určitou odpovědí na rostoucí zájem 

mladých lidí o vysokoškolské studium. Největší zájem byl zaznamenán o 

společenskovědní obory, zejména pak o ekonomii, manažerství a právo a naopak 

dříve preferované technické obory spíše stagnovaly nebo i klesaly. Z údajů UIV za 

rok 2005/06 je vidět, že mezi studenty vysokých škol se 7,9 % specializovalo 

v přírodních vědách, 25,5 % v technických oborech, 4 % v zemědělství a lesnictví, 

6,4 % v lékařství a farmacii, 2,3 % v oborech o umění a kultuře. Nadpoloviční většinu 

54 % tvořili studenti společenskovědních oborů a služeb: 20,2 % tvořili studenti 

ekonomie, 4,5 % práva, 14 % pedagogiky a 15,4 % studenti společenských věd16.

V prvním desetiletí společenských reforem se zvýšily počty studentů 

společenskovědních oborů (od roku 1989/90 se např. navýšil počet studentů 

ekonomických oborů 3,4krát, právních oborů 2,4krát). Počet studentů technických 

oborů se s navyšováním studentů obecně taktéž zvýšil, ale podíl, který v roce 

1989/90 činil 37 %, se výrazně snížil na již zmíněných 25,5 %.

Společenské vědy byly za vlády komunistické strany v bývalém 

Československu značně omezovány a záměrně deformovány tak, aby sloužily ve 

prospěch totalitnímu režimu. Uvolnění společenské atmosféry po roce 1989 může 

vysvětlovat nárůst jejich oblíbenosti. Machonin [2000] si jejich vzestup vysvětluje jako 

příklon k módním oborům, které slibují materiální výhody i vyšší sociální postavení.

15 Podrobný přehled o vývoji počtu vysokých škol viz přílohy.
16 Podrobný přehled o počtech studentů vysokých škol viz přílohy.
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Zároveň upozorňuje na projevující se nedostatek technických odborníků. Tento vývoj 

může mít negativní důsledky ve vývoji celé ekonomiky, včetně problému 

nezaměstnanosti.

V souvislosti se změnami v terciární oblasti vzdělávání musíme také zmínit 

vznik vyšších odborných škol. V roce 1996/97 byly uzákoněny jako nový typ školy 

zaměřený více na praxi a určený pro studenty, kteří ukončili středoškolské studium 

maturitou, chtějí se dále vzdělávat a ať už z jakéhokoli důvodu se nemohou nebo 

nechtějí vzdělávat na vysoké škole. V roce 2005/06 studovalo na 176 vyšších 

odborných školách 28 792 studentů. To je necelých 9 % ze všech studentů 

v terciární sféře, přičemž zbylých 91 % tvoří studenti vysokých škol.

I přes nerovnováhu v oborové skladbě počtů studentů můžeme z hlediska 

mezinárodního srovnání zvýšený zájem o vysokoškolské studium chápat jako velmi 

pozitivní. Počet nově přijatých studentů se zvýšil17, stále to ale není počet 

dostačující. Jak upozorňují někteří autoři píšící o problematice terciárního 

vzdělávání, je náš poměr občanů vzdělaných v tomto stupni vzdělávání ve srovnání 

s vyspělými západními zeměmi velmi nízký. Veselý a Kalous [2000] například 

uvádějí, že pokud bychom chtěli vyrovnat náš poměr vysokoškolsky vzdělané 

populace k poměru, který má EU (bez nově přijatých členů), muselo by si 

vysokoškolské vzdělání doplnit 500 tisíc našich občanů. Přitom hlavním problémem u 

nás v porovnání se západními zeměmi je nízký podíl populace s nižším stupněm 

terciárního vzdělání. Tento nižší stupeň je tvořen tzv. vyššími odbornými školami a 

bakalářským typem vysokoškolského studia. Podíl vystudovaných v delších 

magisterských programech se u nás příliš neliší od ostatních zemí. Náš podíl je 

zhruba na úrovni Německa či Francie a je dokonce vyšší než v Itálii, Dánsku nebo 

Rakousku. Oproti Norsku však máme podíl méně než poloviční. Podrobný přehled o 

mezinárodním srovnání vzdělanostních struktur nabízí graf 1.

17 Od roku 1989/90, kdy bylo studentů celkem 110 021, do roku 2005/06, kdy bylo studentů 298 525, se jejich 
počet zvýšil 2,7 násobně.



G raf 1

Rozdělení podílů obyvatel ve věku 25 až 64 let podle dosaženého vzdělání

v zemích OECD 1999
%

Stupeň vzdělání*

^Terciárn í - typ A a navazující studijní programy

_ Terciární-typ B 

Postsekundární, nižší než terciární

0Vyšší sekundární (mimo 3C krátké programy)

Nižší než vyšší sekundární
’ Jednotlivé stupně vzdělání IS C ED  viz. přílohy.
1 Údaje za rok 1998.
2Ne všechny ISCED 3 programy splňují minimální požadavky pro IS C ED  3C  dlouhé programy.

Zdroj: Education at a G lance 2001, str. 38

Ke zvýšení počtu lidí vzdělaných v terciární sféře vzdělávání je tedy zapotřebí 

zaměřit se zejména na nižší stupně terciárního vzdělání -  na vyšší odborné školy a 

na bakalářský typ vysokoškolského studia. Základním problémem není nedostatečný 

zájem ze strany mladých lidí o studium v terciárním stupni (zejména o studium na 

vysokých školách). Problémem jsou nedostatečné kapacitní možnosti. Je tedy 

potřeba si uvědomit, že i když se počty studentů v této sféře rok od roku zvyšují, 

stále není poptávka (zejména o studium na vysoké školy) dostatečně uspokojena. Do 

akademického roku 2005/06 bylo přijato na veřejnou vysokou školu 61,1 % uchazečů 

a na soukromou vysokou školu 87,7 % uchazečů18. Proti zvyšování počtu a kapacit 

vysokých škol však existují i výhrady. Takový vývoj by totiž mohl znamenat i 

snižování kvality výuky a úrovně studentů19.

18 Máme zde namysli počet přijatých /počet přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 
V tomto smyslu se např. vyjádřil Václav Klaus v rozhovoru pro Učitelský zpravodaj. Více viz:

http://www.ucitelskyzpravodaj.cz/cislol/rozhovor-s-prezidentem-Klausem.asp
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Dalším důležitým problémem je, jak naše společnost vnímá právě ony vyšší 

odborné školy a bakalářské typy vysokoškolského studia a zejména jejich 

absolventy. Kuchař s Machoninem [2003] upozorňují, že po počátečním růstu zájmu 

o tyto typy studia v první polovině 90. let došlo ke změně. O dlouhé (pěti- a šestileté) 

studijní programy je zájem stále vyšší, zatímco zájem o nižší stupně terciárního 

vzdělání stagnoval. Tento vývoj si vysvětlují zejména tím, že v naší společnosti nemá 

tento typ studia tradici a není dostatečně jasně vnímán ani na trhu práce. Problémem 

je také, že úroveň kvality vyšších odborných škol se ne vždy dá zařadit do terciární 

sféry vzdělávání. Podle statistik však v posledních třech letech počet uchazečů o 

krátké bakalářské typy studia převyšuje nad uchazeči magisterského typu studia 

[Vývojová ročenka školství 2000/01 -  2005/06],

Tabulka 1
Školní vzdělání obyvatelstva ve věku 15 a více let podle výsledků sčítání lidu v letech 1950 až 2001

v %

Rok
sčítání

Stupeň nejvyššího dokončeného vzdělání Úhrn 
obyvatelstva ve 
věku 15 a více 

letzákladní
odborné bez 

maturity
úplné

středoškolské vysokoškolské bez vzdělání nezjištěno

1950 83 9,8 5,1 0,9 0,3 0,9 100

1961 80,4 7,7 9 2,2 0,3 0,4 100

1970 53 28,9 13,6 3,4 0,3 0,8 100

1980 44,6 32,4 17,1 5 0,3 0,6 100

1991 33,1 35,4 22,9 7,2 0,3 1,1 100

2001 23 38 28,4 8,9 0,4 1,3 100

Zdroj: Sčítání lidu v příslušných letech

Podíváme-li se na vývoj celkové vzdělanostní struktury obyvatel České 

republiky (uvedena v tabulce 1) zjistíme přesně to, na co upozorňuje Veselý a Kalous 

[2000], ale i jiní autoři. Česká vzdělávací soustava má podobu pyramidy, tzn. široká 

základna a ostrá špička. Už v 50. letech jsme měli pouze 0,3 % populace bez 

vzdělání. 83 % lidí mělo základní vzdělání. Mezi léty 1951 a 1961 se nejrychleji zvýšil 

počet osob s úplným středním vzděláním a také počet vysokoškoláků. Sčítání v roce 

1970 potvrdilo relativně velké zvýšení podílu osob s odborným vzděláním bez 

maturity, který se zvýšil ze 7,7 % v roce 1961 na 28,9 % v roce 1970. Tento podíl 

převýšil podíl lidí se středoškolským vzděláním s maturitou, který činil 13,6 %. Podíl
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středoškoláků s maturitou se výrazně zvýšil až v roce 1991, a to v porovnání s rokem 

1980 o 40 %. Vysoký nárůst byl zaznamenán i u vysokoškoláků, jejichž počet se 

zvýšil o 48 % a tvořil tak podíl v celé populaci 7,2 %. V roce 2001 tvořili nejpočetnější 

vzdělanostní skupinu ve věku 15 a více let občané s odborným vzděláním bez 

maturity (38 %), druhou nejpočetnější skupinou byli občané se středním vzděláním 

s maturitou (28,4 %), po nich následovali občané se základním vzděláním (23 %) a 

nakonec občané se vzděláním vysokoškolským (8,9 %).

Poněkud odlišným problémem v oblasti vzdělávání je v české společnosti, jak 

ukazují Čerych, Koucký a Matějů [1998], existence vysoké míry nerovnosti v přístupu 

ke vzdělání, přičemž základním faktorem, který tuto nerovnost způsobuje, je vzdělání 

rodičů. To v naší společnosti ovlivňuje vzdělanostní dráhu dětí nejsilněji20. Ve 

zjednodušené podobě se dá říci, že čím vyššího vzdělání rodiče dosáhli, tím vyšší je 

pravděpodobnost, že jejich děti dosáhnou také vyšší vzdělání, a naopak. Tato 

nerovnost v přístupu ke vzdělání poukazuje i na příkré sociální rozdíly. Přitom 

„analýzy ukazují, že naše školská soustava má tendenci nerovnosti pocházející 

z rodin spíše reprodukovat a zvětšovat než tlumit a překonávat“ [Čerych, Koucký a 

Matějů 1998; 65], Naše společnost se tedy potýká s obdobným problémem, na který 

upozorňuje Bourdieu [1998], když popisuje, jak důležitou roli při získávání kulturního 

kapitálu hraje rodina, která v případě, že vlastní vysoký kulturní kapitál (v tomto 

případě vzdělání), předurčuje jedince, aby také získal vyšší úroveň kulturního 

kapitálu21.

Bohužel je v porovnání se zeměmi EU udržování této nerovnosti, jak na 

základě různých mezinárodních srovnáních dokazují taktéž Čerych, Koucký a Matějů 

[1998], vnáší republice nejvyšší. Na druhé straně je však důležitá skutečnost, že 

větší rovnosti přístupu ke vzdělání dosáhly rozvinuté země zejména rozšířením 

vzdělávacích příležitostí, než snížením rozdílů v nestejných šancích získat vyšší 

vzdělání. Z tohoto závěru se tedy dá odvodit další důvod pro zvětšení kapacit škol, 

zejména pak v terciárním vzdělávání. Pokud se opatření, která by vedla ke zvýšení 

šancí dosáhnout vyšší vzdělanostní úrovně pro širší společenské vrstvy nebudou

20 V této souvislosti je  třeba si uvědomit, že s vyšším vzděláním se zpravidla pojí i vyšší ekonomický kapitál, 
sociální kapitál, kulturní kapitál i vyšší společenská prestiž.
21 Tuto problematiku podrobněji popisuji v kapitole 2.3. Teorie kulturního kapitálu.

31



realizovat, nedá se v moderní společnosti informací a podle konceptů společnosti 

vědění očekávat ani zvýšení celkové ekonomické a kulturní úrovně naší společnosti.

Chceme-li udržet krok s moderními západními zeměmi, musíme začít řešit 

zejména problematiku týkající se nízkého počtu lidí s dosaženým vyšším (terciárním) 

vzděláním. Je jasné, že vzdělanostní úroveň starších generací už nezměníme. Proto 

je velice důležité zaměřit pozornost na generace mladší. V moderní době, 

nechceme-li, aby náš kulturní a ekonomický vývoj stagnoval nebo se dokonce 

v porovnání s ostatními zeměmi zhoršoval, budeme zejména na lidech s vyšším 

vzděláním závislí.
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5. Téma celoživotního vzdělávání na poli Evropské Unie
5.1. Memorandum o celoživotním učení

Vysokou aktuálnost tématu celoživotního vzdělávání dokazuje pozornost, 

která je mu věnována na poli Evropské Unie. Jeden z významných dokumentů, které 

byly v poslední době vyhrazeny celoživotnímu vzdělávání je Memorandum o 

celoživotním učení. Jedná se o dokument Evropské komise, v němž koncem října 

2000 naznačila své záměry v uskutečňování koncepce celoživotního učení a jímž 

zároveň vyzvala členské země Evropské unie, aby k němu do konce června 2001 

uspořádaly co nejširší diskuse. Základním východiskem diskuse je, že Evropa 

pokročila do éry znalostí se všemi důsledky, které to bude mít pro kulturní, 

hospodářský a sociální život. Způsoby učení, života a práce se rychle mění. 

Znamená to nejen, že se jednotlivci musí přizpůsobovat změnám, ale také, že se 

musí změnit zavedené způsoby práce.

Od tehdejších jednotlivých členských, ale také kandidátských zemí (tedy 

včetně České republiky), se očekávalo, že výsledky a závěry plynoucí z diskusí 

zpracují do závěrečných zpráv. V rámci České republiky připadl tento úkol na 

Národní observatoři pro odborné vzdělávání a trh práce Národního vzdělávacího 

fondu.

Memorandum vytýčilo šest základních myšlenek a cílů:

1. myšlenka: Nové základní dovednosti pro všechny
Cíl: Zaručit všeobecný a neustálý přístup k učení pro získávání a obnovování 
dovedností potřebných pro trvalou účast ve společnosti znalostí.

2. myšlenka: Více investic do lidských zdrojů
Cíl: Znatelně zvýšit míru investování do lidských zdrojů a vyjádřit tak prioritu 
nejvýznamnějšího bohatství E v rop y - jejích lidí.

3. myšlenka: Inovovat vyučování a učení
Cíl: Vyvinout účinné metody výuky pro celoživotní učení a pro učení v celé šíři 
života.

4. myšlenka: Oceňovat učení
Cíl: Významně zlepšit způsoby pojímání a hodnocení účasti na učení a jeho  
výsledků, zejména u „neformálního“ a „inform ální ho“ učení.

5. myšlenka: Přehodnotit poradenství
Cíl: Zajistit, aby se každý mohl snadno dostat ke kvalitním informacím a radám 
týkajícím se vzdělávacích možností, a to v průběhu celého svého života a v celé 
Evropě.

33



6. myšlenka: Přiblížit učení domovu
Cíl: Poskytovat příležitosti k celoživotnímu učení co nejblíže k učícím se osobám, 
v jejich obcích a využívat přitom metod založených na informačních a 
komunikačních technologiích.

Na zodpovězení otázek týkajících se výše uvedených myšlenek a cílů a na 

vytýčení způsobů jejich naplnění spolupracovali v rámci České republiky Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Národní vzdělávací fond (NVF), 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a samozřejmě také další zástupci státní 

správy a odborných pracovišť.

Jelikož bylo téma vzdělávání obecně a téma celoživotního vzdělávání v České 

republice probíráno již před memorandem, navazovala diskuse na některé již 

zpracované dokumenty. MŠMT v tu dobu uzavíralo dlouhý proces přípravy 

Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (nazývaný též Bílou knihou), který 

zdůrazňuje celoživotní učení jako jeden z klíčových principů. Pojem celoživotního 

učení již byl identifikován jako klíčový i v dalších strategických dokumentech, 

zejména vtzv. Zelené knize České vzdělávání a Evropa -  Předvstupní strategie 

rozvoje lidských zdrojů z prosince 1998 a Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy v České republice, která byla předložena MŠMT vládě v květnu 1999.

Při řešení otázek vztahujících se k šesti myšlenkám a cílům vytýčeným 

v memorandu se prokázala jejich vzájemná provázanost a překrývání. Proto je 

složité je řešit odděleně. Problémy, které je potřeba řešit, se dají vymezit na dvě 

základní oblasti. Jednak je to oblast stávajícího vzdělávacího systému a problémů k 

této oblasti se pojících (např. míra selektivnosti, určitá strnulost, malý zájem o 

jednotlivce, nízká úroveň zapojení sociálních partnerů, nedostatečné financování a 

investice, podceňování významu rozvoje lidských zdrojů ve vzdělávání, malá 

podpora škol a učitelů atd.) a jednak je to oblast dalšího vzdělávání, tedy vzdělávání 

dospělých, kde se jako nejzávažnější problém jeví neexistence komplexního 

právního rámce, který by jednoznačně stanovoval odpovědnosti hlavních aktérů v 

dalším vzdělávání (stát, sociální partneři, obce, regiony, veřejné a soukromé 

instituce), umožňoval prostupnost mezi jednotlivými formami vzdělávání, zejména 

mezi počátečním a dalším vzděláváním a zajišťoval efektivnost a soudržnost 

vzdělávací politiky, politiky zaměstnanosti a sociální politiky.

Ze závěrečné zprávy z konzultačního procesu k memorandu o celoživotním 

učení dále vyplývá, že v České republice je jednou z hlavních překážek rozvoje
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dalšího vzdělávání podceňování úlohy lidských zdrojů v rozvoji podniků, sektorů, 

regionů a státu. Úkolem by tedy mělo být přesvědčit rozhodovací orgány (národní i 

regionální) a vedoucí představitele podniků o tom, že vzdělávání nepředstavuje 

pouze nákladovou položku, ale investici s vysokou návratností, a že lidé jsou 

nejcennějším aktivem jak pro společnost, tak i pro každý podnik.

5.2. Celoživotní vzdělávání a (nezaměstnanost
Evropská unie se vzděláváním zabývá také v souvislosti s problematikou 

(ne)zaměstnanosti. Přestože téma (ne)zaměstnanosti patří do oblasti sociální politiky 

a sociální politice byla věnována jedna kapitola již v Římské smlouvě z roku 1957, do 

centra pozornosti se politika zaměstnanosti dostala až v průběhu 90. let 20. století.

V 90. letech nezaměstnanost v Evropě rychle vrostla. S mírou vyšší než 10 % 

se nezaměstnanost stala nejtíživějším ekonomickým a sociálním problémem téměř 

pro všechny členské státy Evropské unie. Kotýnková a Němec [2003] popisují, že 

v rámci politiky zaměstnanosti a následně také procesu sociálního začleňování jako 

výrazu boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení byl položen důraz na rozvoj 

lidských zdrojů, vytváření většího počtu pracovních míst, lepší přístup 

znevýhodněných skupin obyvatelstva na trh práce, ke vzdělání, bydlení, zdravotní 

péči a sociální ochraně.

V roce 1993 předložila Evropská komise tzv. Bílou knihu Růst, 

konkurenceschopnost, zaměstnanost -  výzvy a cesty vpřed pro 21. století. Jedná se 

o dokument, ve kterém byla zpracována strategie vedoucí ke snížení 

nezaměstnanosti a zvýšení ekonomického růstu s pozorností zaměřenou na rozvoj 

lidských zdrojů.

Předpoklady formulované v Bílé knize, které by měly vést k růstu 

zaměstnanosti byly [Kotýnková a Němec 2003; 24]:

• Zvýšit potenciální míru ekonomického růstu, neboť rychlejší růst je nezbytnou 

složkou jakékoli strategie usilující o výrazné snížení nezaměstnanosti.

•  Přijmout strukturální opatření na trhu práce zaměřené na snížení jeho 

nepružnosti a odstranění překážek pro rozvoj těch sektorů, ve kterých je 

vázán větší objem práce. Vytvořením většího počtu pracovních míst a 

usnadněním zaměstnání pro větší počet lidí dosáhnout zvýšené intenzity 

zaměstnanosti.
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Pro odstranění nepružnosti trhu práce byla navržena řada opatření, jejichž 

pozornost se zaměřuje zejména na rozvoj lidských zdrojů. Jedním z takových 

opatření je zkvalitnit systém vzdělávání a přípravy na povolání a vytvořit systém 

celoživotního vzdělávání. Vzdělávání se také týká opatření zabezpečit, aby kvalitní a 

moderní příprava lidí na povolání odpovídala potřebám trhu práce (vnější flexibilita 

trhu práce) a aby v podnicích docházelo k přizpůsobování zaměstnanců změnám 

s cílem optimálně zacházet s lidskými zdroji, které podnik má k dispozici (vnitřní 

flexibilita trhu práce).

Předpokladem rozvoje lidských zdrojů je v souvislosti s předpoklady 

uvedenými v Bílé knize, všeobecně dostupné vzdělání, příprava na povolání a 

celoživotní vzdělávání a rovnost přístupu ke vzdělání. Pokud má vzdělání být jedním 

z léků na odstranění nepružnosti trhu práce, musí jeho smyslem být příprava na 

povolání u mládeže a rekvalifikace u těch, kteří ztratili práci a pro jejichž další 

zaměstnanost je nutné změnit či rozšířit dosavadní znalosti a kvalifikaci.

Předpokladem těchto předpokladů ze kterých Evropská unie vychází by ale 

mělo být, že má-li vzdělání přispět k potlačení nepružnosti na trhu práce, musí samo 

být velice pružné a musí se rychle přizpůsobovat změnám na trhu práce resp. 

poptávce po tom, kterém druhu vzdělání a kvalifikace na trhu práce. Zde však 

vyvstává otázka, jakým způsobem Evropská unie a zda vůbec by tento základní 

předpoklad uvedla v realitu. Jednou z možností -  a možná tou nejpodstatnější -  by 

byla úzká spolupráce se zaměstnavateli, zejména pak se zaměstnavateli ze 

soukromé sféry. Tato problematika souvisí s tzv. pružností vnějšího trhu práce.

V dokumentu se píše o funkci vzdělávání -  přizpůsobovat znalosti a 

dovednosti lidí potřebám trhu práce; začleňovat mládež do společnosti; 

prostřednictvím vzdělávání získávat schopnost osvojovat si nové poznatky a 

dovednosti po celý život -  čili vlastně naučit se učit se celý život; vzdělání jakožto 

investice do lidských zdrojů, které vedou ke zvyšování produktivity práce, neboť 

usnadňují vstřebávání a šíření nových technologií. Kotýnková a Němec [Kotýnková a 

Němec 2003; 27] pak v souvislosti s dokumentem zdůrazňují, že rozvoj lidských 

zdrojů musí probíhat kontinuálně, v průběhu celého pracovního života, což umožňuje 

průběžný kvalifikační růst.

Situace na trhu práce je dnes taková, že značná část lidí bude muset 

několikrát za život změnit své pracovní zaměření. Celoživotní vzdělávání obecně
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však vyžaduje pružné a otevřené systémy vzdělávání, které by měly zajistit, aby lidé 

byli schopni přizpůsobovat se změnám na trhu práce.

Jak již bylo předesláno, k odstranění nepružností trhu práce musíme 

přistupovat z hlediska vzdělávání ze dvou stran. Jednak skrze uvedení v život tzv. 

vnější flexibilitu trhu práce a jednak pomocí tzv. vnitřní flexibility trhu práce.

Pružnost vnějšího trhu je pružnost nabídky na trhu práce ve vztahu kjeho 

poptávce. Zajištění vnější flexibility bude dosaženo, když budou schopnosti nově 

vstupujících na trh práce a nezaměstnaných vyhovovat poptávce na trhu práce. 

Kotýnková a Němec [tamtéž; 28] zdůrazňují důležitou roli kvalitní přípravy na 

povolání a celoživotní vzdělávání.

Vnitřní pružnost trhu práce má -  dodržíme-li terminologii z oblasti 

celoživotního vzdělávání -  nejblíže k dalšímu vzdělávání. Podniky by si měly být 

vědomi, že lidské zdroje, kterými disponuje je nutné stále přizpůsobovat svým 

měnícím se potřebám a maximalizovat výnosnost z investic do lidských zdrojů. 

„Podniky mohou pružnost vnitřních trhů práce zvyšovat rozvojem lidských zdrojů, 

který je založen především na vnitropodnikovém vzdělávání a zvyšování kvalifikace 

(...)“ [tamtéž; 28],

Snad nejvýznamnější dokument dotýkající se problematiky nezaměstnanosti a 

vzdělávání je Lisabonská strategie, což je dokument týkající se dalšího rozvoje 

Evropské unie v období 2001 až 2010. Cíle strategického rozvoje byly přijaty na 

zasedání Evropské rady v Lisabonu v březnu roku 2000. Základní cíl byl formulován 

takto: „Stát se co nejvíce konkurenceschopnou a dynamickou ekonomikou světa 

založenou na znalostech, která je schopná trvale udržitelného rozvoje a nabízí stále 

více lepších pracovních příležitostí a větší sociální soudržnost“.

Evropská unie se považuje za společnost, která je založena na znalostech. 

Předpokladem takové společnosti je rozvoj lidských zdrojů. V Lisabonské strategii byl 

položen velký důraz na zajištění přístupu ke vzdělání, přípravě na povolání i 

k celoživotnímu vzdělávání a také na vzájemnou provázanost mezi školským 

systémem a trhem práce. Rozvoj nových technologií a inovace zapříčiní ekonomický 

růst a tvorbu nových pracovních míst. Kvalitní vzdělávání je chápáno jednak jako 

příčina rozvoje a jednak také jako prevence před nezaměstnaností, chudobou a 

sociálním vyloučením.

Na jarním zasedání Evropské rady v roce 2003 byly projednány návrhy týkající 

se hlavních směrů zaměstnanosti vytýčených do roku 2010 a vycházejících
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z Lisabonské strategie. Hlavní směry zaměstnanosti sledují tři vzájemně propojené 

cíle :

• plnou zaměstnanost

• kvalitu a produktivitu práce

• sociální soudržnost a začleňování

Pro dosažení výše uvedených cílů bylo stanoveno několik priorit, z nichž jedna 

se týká podpory rozvoje lidských zdrojů. V rámci této priority „členské státy 

implementují strategii celoživotního vzdělávání a budou usilovat o zvýšení kvality 

vzdělávání a přípravy na povolání s cílem zajistit, aby lidé měli takové znalosti a 

dovednosti, které jsou požadovány ve společnosti založené na znalostech a které jim 

umožní rozvoj jejich pracovní kariéry“ [Kotýnková a Němec 2003; 48]. Členské země 

by se měly zaměřit především na to, aby alespoň 85 % osob ve věku do 22 let mělo 

dokončené vyšší středoškolské vzdělání; aby průměrná úroveň účasti na 

celoživotním vzdělávání v rámci Evropské unie byla alespoň 12,5 % dospělé 

populace v produktivním věku (25 -  64 let). Apel se týká i podniků, kde by mělo dojít 

ke zvýšení investic do odborného výcviku dospělých za účelem posílení produktivity 

práce, konkurenceschopnosti, ale i aktivního stárnutí.

Lisabonská strategie a na ní navazující dohody, doporučení či prohlášení 

prakticky potvrzují, že Evropská unie považuje rozvoj vzdělání obecně (tedy včetně 

celoživotního), za svůj prioritní zájem. Zároveň je zřejmé, že vzdělání je chápáno a 

pojímáno v úzké provázanosti se zaměstnaností a s trhem práce. Vzletné cíle 

s sebou však přinášejí úskalí v jejich naplňování. To se ukázalo při hodnocení, které 

provedla skupina odborníků kolem bývalého ministerského předsedy Nizozemska 

Wim Koka a která svojí zprávu předložila Evropské radě v listopadu 2004. Zpráva 

hodnotí dosavadní naplňování cílů Lisabonské strategie kriticky, zejména pak 

naplňování cílů týkajících se omezení nezaměstnanosti. Lisabonská strategie byla 

pojata příliš nekonkrétně a široce, což je v Kokově zprávě vyjádřeno následovně: 

„Lisabon pojednává o všem a tudíž o ničem. Každý má odpovědnost a proto ji nemá 

nikdo. Došlo k tomu, že konečný smysl strategie se často ztratil. Ambiciózní a široká 

reformní agenda vyžaduje, aby byla jasně vysvětlena, aby bylo možno efektivně 

komunikovat o její potřebě“.

Zároveň pro naplňování Lisabonských cílů chybí politická vůle členských zemí 

pro jejich realizaci. Naplňování priorit Lisabonské strategie znemožňuje i fakt, že 

jejich uskutečňování je často vzájemně protikladné. Kokova zpráva vyúsťuje v
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doporučení pro pět oblastí politiky: znalostní společnost, vnitřní trh, zlepšení 

podnikatelského prostředí, budování přizpůsobivého a inkluzivního pracovního trhu a 

ekologicky udržitelná budoucnost.
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6. Celoživotní vzdělávání v číslech
Chceme-li rozebírat situaci týkající se úrovně celoživotního vzdělávání 

v České republice, musíme mít k dispozici „tvrdá“ data. Podívejme se tedy na 

problematiku dalšího vzdělávání z pohledu šetření Českého statistického úřadu. 

Údaje, se kterými zde budu pracovat pocházejí z „ad hoc modulu 2003 o

celoživotním vzdělávání“, který provedl Český statistický úřad. Ad hoc modul 2003

(AHM 2003) byl realizován jako součást pravidelného výběrového šetření pracovních 

sil (VŠPS).

Šetření bylo prováděno v souboru více než 24 tis. bytů na území celé ČR, 

v nichž byly zjišťovány údaje u 61 tis. respondentů všech věkových skupin (z nich 52 

tis. osob ve věku 15 a více let). Jelikož statistický úřad uveřejňuje pouze agregovaná 

data (primární data tedy nemáme k dispozici a vycházíme z již realizovaných 

výpočtů), bude jejich rozbor spočívat pouze v rozdělení dat z hlediska 

sociodemografických znaků.

Otázky výzkumu byly zaměřeny na zjišťování údajů o formálním a

neformálním vzdělávání a o samostudiu, přičemž se vztahovaly ke vzdělávacím

aktivitám respondentů jak v kratším období (4 týdny) tak v delším časovém intervalu 

(12 měsíců). Jelikož osoba, která se účastnila vzdělávání ve čtyřech referenčních 

týdnech, náležela také mezi vzdělávající se v průběhu jednoho roku, budeme se zde 

zabývat pouze údaji za delší -  roční období. Dalším důvodem, proč se zabývat 

delším obdobím je, že údaje za toto období umožňují získat představu o intenzitě 

zapojení celé populace do vzdělávacího procesu, protože za 12 měsíční období byly 

získány údaje i o tzv. informálním vzdělávání, což je typ vzdělávání, který se 

v krátkém čtyřtýdenním období nezjišťoval.

Výzkum rozčlenil celoživotní vzdělávání do třech základních typů, se kterými 

jsme se seznámili již v první kapitole -  formální vzdělávání, neformální vzdělávání a 

informální vzdělávání22.

22 Z metodologického hlediska je  vhodné popsat, jak  byly typy vzdělávání ve výzkumu nadefinovány a 
používány. Tři typy vzdělávání v ad hoc modulu byly přesně vymezeny následujícím způsobem:
Formálním vzděláváním se rozumí takový způsob vzdělávání, který respondent absolvuje zpravidla ve 
školských zařízeních a který vždy vede k dosažení určitého stupně vzdělání (zvýšení případně udržení). 
Typickým příkladem jsou žáci, učni a studenti. Do formálního vzdělávání je  zahrnuto i distanční (dálkové) 
studium.
Neformální vzdělávání je  zaměřeno na získání takových znalostí a dovedností, které mohou respondentovi 
zlepšit jeho uplatnění na trhu práce a prohloubit a získat nové osobní znalosti a dovednosti. Tento druh 
vzdělávání je  poskytován zpravidla ve specializovaných zařízeních nebo v zařízeních zaměstnavatele. Jsou zde 
zahrnuty i případy, kdy respondent absolvuje podobné kurzy u soukromé osoby. Patří sem kurzy cizích jazyků,
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Formální vzdělávání -  Při zjišťování účasti na formálním vzdělávání, 

v případě že respondent navštěvoval více než jeden druh formálního vzdělávání, 

odpovídal na vzdělávání, které absolvoval naposled nebo ve kterém současně je. 

Přitom nebylo rozhodující, zda respondent toto vzdělávání ukončil úspěšně nebo 

neúspěšně. Ve sporných případech respondent vybíral to vzdělání, které považoval 

za významnější z hlediska svých pracovních nebo osobních potřeb.

Neformální vzdělávání -  Otázky vztahující se k období 12 měsíců zjišťovaly 

údaje až o 3 respondentových nejvýznamnějších kurzech. V případě souběhu více 

kurzů uvedl respondent jako první ten z nich, který absolvoval naposled nebo ve 

kterém v období referenčního týdne byl a další kurzy uváděl tak, že postupoval 

chronologicky zpět od dalšího časově nejbližšího období až po kurz navštěvovaný či 

absolvovaný v časově nejvzdálenějším horizontu.

6.1. Vzdělávání z hlediska věku a pohlaví v ČR
Dříve než přejdeme k podrobnějšímu pohledu na počty a podíly vzdělávajících 

se rozdělených podle sociodemografických charakteristik, podívejme se na celkovou 

intenzitu vzdělávání v naší společnosti -  graf 2.

G raf 2

počítačové kurzy, řidičské kurzy, korespondenční kurzy, rekvalifikační kurzy organizované v rámci aktivní 
politiky zaměstnanosti, ale také krátkodobá školení a přednášky. Nutnou podmínkou pro zařazení do tohoto 
druhu vzdělávání je  vždy účast odborného lektora nebo učitele.
Informální vzdělávání zahrnuje sebevzdělávání, tedy vzdělávání, kde není přítomen lektor resp. respondent 
nemá možnost si ověřit nabyté znalosti (např. televizní jazykové kurzy). Zásadně se jedná o vzdělávání, které 
nelze zahrnout do formálního či neformálního vzdělávání.
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Podíly vzdělávajících se v jednotlivých oblastech celoživotního vzdělávání 

zobrazené v grafu 2 se vztahují k populaci 15 letých a starších.

V oblasti formálního vzdělávání se vzdělává necelých 11 % populace. Jedná 

se samozřejmě hlavně o mladší věkové kategorie lidí vzdělávající se ve školních 

institucích.

Podle šetření se v oblasti informálního vzdělávání vzdělává pětina 

obyvatelstva (15 letí a starší). Je otázkou do jaké míry si však lidé uvědomují, že se 

skutečně sami vzdělávají a sebe sama zařadí mezi vzdělávající se v informální 

oblasti. Jak již bylo řečeno, do informálního vzdělávání patří např. i sledování 

televizních vzdělávacích pořadů a podobné sebevzdělávající se aktivity, které si 

nutně nemusí všichni lidé uvědomovat.

Z hlediska celoživotního vzdělávání je však nejdůležitější neformální 

vzdělávání. V této oblasti se podle šetření vzdělávalo necelých 11 % obyvatel. Není 

to počet příliš vysoký a z hlediska dosažení cílů vytýčených v Lisabonské strategii, 

kde byla doporučena v rámci rozvoje lidských zdrojů průměrná úroveň účasti na 

celoživotním vzdělávání 12,5 % je to podíl podprůměrný. Na druhé straně to však 

rozhodně není podíl výrazně podprůměrný a vzhledem ktomu, že naplňování cílů 

vytýčených v Lisabonské strategii má probíhat v časovém horizontu do roku 2010, 

má Česká republika ještě dostatek času na zvýšení tohoto podílu.

graf 3

Podíly účastníků formálního vzdělávání v 
příslušných věkových skupinách v %

Zdroj: podle údajů z ČSÚ
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Graf 3 ukazuje procentuální rozložení počtů účastníků formálního vzdělávání v 

ČR podle věku. V počtech mužů a žen žádný výrazný rozdíl nenajdeme. U rozložení 

počtu účastníků podle věku je naplněn logický předpoklad, že s přibývajícím věkem 

počet účastníků na formálním vzdělávání klesá. Celkově se na tomto typu vzdělávání 

účastnilo 940,5 tis. osob, což je 11 % všech patnáctiletých a starších.

Z hlediska celoživotního vzdělávání je však mnohem zajímavější oblast 

neformálního vzdělávání. Je to oblast, ve které by si svoje vzdělání měly zlepšovat 

zejména osoby, které již ukončily své formální vzdělávání. Dalo by se říci, že je to 

přímo klíčová oblast celoživotního vzdělávání. Zejména spojujeme-li celoživotní 

vzdělávání s trhem práce.

Graf 4

Podíly účastníků neformálního vzdělávání v příslušných 
věkových skupinách v %

20

15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65+
let let let let let let let let let let

Zdroj: podle údajů ČSÚ

Graf 4 a tabulka 2 znázorňuje rozdělení účastníků neformálního vzdělávání 

podle věku a pohlaví. Nejvíce lidí z hlediska absolutního počtu všech účastnících se 

se účastní ve věku 25 -  29 let. Nejméně naopak ve věkové skupině 65 a více let. 

Razantní pokles je patrný u věkových skupin následujících po skupině 50 -  54 let 

zejména u žen, což bude zřejmě nejvíce souviset s opouštěním trhu práce a se 

snižující se potřebou dále se vzdělávat. U generací 20 letých a starších se projevuje 

opačná tendence. S očekávaným vstupem na trh práce se počty účastníků na 

neformálním vzdělávání postupně zvyšují. Nemalý vliv však budou mít i další 

skutečnosti jako např. jiný přístup ke vzdělání v podobě učení se cizím jazykům, 

práce na počítači apod., což jsou oblasti, na které je v České republice kladen důraz
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zejména v posledních letech v souvislosti s otevíráním se okolnímu světu (např. 

vstup do EU), nebo v případě počítačů v souvislostí s rozvojem informačních 

technologií atd. Starší generace byly vychovány ve výrazně jiných podmínkách.

Z hlediska celé populace jsou počty vzdělávajících se osob v oblasti 

neformálního vzdělávání následující. Jeden kurz absolvovalo 767,6 tis. osob, dva 

kurzy 106,9 tis. osob, tři kurzy 26,0 tis. a více než tři kurzy 23,4 tis. osob. Sečteme-li 

tato čísla, můžeme prohlásit, že se celkově 923,9 tis. osob účastnilo neformální 

výuky, což je 11 %.

Z hlediska celé populace tvoří největší zastoupení účastníků na neformálním 

vzdělávání, jak již bylo řečeno, skupina 25 -  29 letých. Z hlediska podílu na počet 

osob v příslušné věkové skupině má však nejvyšší zastoupení skupina 35 -  39 

letých. Tyto podíly jsou taktéž zřejmé z grafu 4. Podrobnější rozdělení počtů nám 

nabízí tabulka 2.

Tabulka 2

Počet účastníků neformálního vzdělávání 
v průběhu 12 měsíců podle věku a pohlaví v roce 200323

Věková
skupina Celkem (v tis.)

Podi I na počtu 
osob v příslušné 

věk.skup.v %
Muži (v tis.) Ženy (v tis.) Index počtu žen 

na 100 mužu

ČR úhrnem 923,9 10,7 486.9 437,0 89,8

15-19 65.5 9.8 28,0 37,5 133,9

2 0 - 2 4 103,2 13,6 50.7 52,5 103.6

2 5 - 2 9 131,0 14,4 73,2 57,9 79,1

3 0 - 3 4 113,5 15.4 66,6 46,9 70,4

3 5 - 3 9 120,8 17,3 62,5 58,3 93,3

4 0 - 4 4 100,9 15.8 50,0 50,9 101,8

4 5 - 4 9 100,7 13.5 49.3 51.4 104,3

5 0 - 5 4 101,7 12.8 51,6 50,1 97,1

5 5 - 5 9 64.8 8.8 42,4 22,4 52,8

6 0 - 6 4 13.7 2.6 8,4 5,2 62,0

65+ 8.1 0.6 4,2 3,9 92,9

Zdroj: ČSÚ

Pokud se podíváme na celkové počty účastníků rozdělených podle pohlaví, 

musíme konstatovat, že muži převyšují nad ženami. Konkrétně je to 486,9 tis. mužů

23 Tabulka je  převzata z internetové adresy:
http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf7t/D7002A8158/$File/311903 .pdf
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oproti 437 tis. ženám. Detailněji jsou rozdíly mezi ženami a muži vidět v posledním 

sloupci tabulky 2 a také v grafu 2, kde je patrné, že největší převahu mají muži ve 

věkových skupinách od 25 do 34 let a ve skupině od 55 do 59 let. Vysvětlení může 

být následující. Generace žen od 25 do 34 let jsou často na mateřských dovolených 

a pečují o své děti. Ve věkové skupině od 55 do 59 let se zase u žen častěji vyskytují 

případy odchodu z ekonomicky aktivního života do starobního důchodu než u mužů.

Pro úplnost údajů se ještě můžeme podívat na graf 5, ve kterém vidíme 

rozdělení podílů účastníků informálního vzdělávání podle věku a pohlaví. Vidíme, že 

přestože opět vedou mladší věkové skupiny, ani generace nejstarší netvoří tak 

marginální skupinu jako v případě neformálního vzdělávání. Celkově převládá mírně 

počet žen (892,9 tis.) oproti počtu mužů (885,7 tis.). Pokud se však zaměříme na 

jednotlivé věkové skupiny, vidíme, že v žádné není mezi ženami a muži výraznějšího 

rozdílu.

Graf 5

Podíly účastníků informálního vzdělávání v příslušných 
věkových skupinách v %

let let let let let let let let let let

Zdroj: podle údajů ČSÚ

V rámci informálního vzdělávání byly zjšťovány následující použité základní 

formy (způsoby) vzdělávání: (a) tištěné materiály; (b) využití PC s internetem nebo na 

síti; (c) vzdělávací programy rozhlasu a TV nebo PC bez internetu; (d) knihovny, 

vzdělávací centra. Z celkového počtu 1778,6 tis. účastníků informálního vzdělávání 

jich více než 90 % využívá ke svému dalšímu sebevzdělávání tištěných materiálů
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(např. knihy a odborné časopisy). Necelých 60 % osob využívá ke vzdělávání také 

počítač s internetem. Méně jsou již zastoupeny knihovny a vzdělávací centra.

Graf 6

6.2. Vzdělávání z hlediska dosaženého stupně vzdělání
Dosažený stupeň vzdělání je v jistém ohledu indikátorem, jakým způsobem 

přistupuje člověk ke vzdělávání. Aby nedošlo k záměně formálního a neformálního 

vzdělávání, podíváme se v této podkapitole pouze na neformální a informální 

vzdělávání. Formální vzdělání je zřejmé již ze samotného stupně dosaženého 

vzdělání (i když je jasné, že na neformálním i informálním vzdělávání se podílejí i lidé 

zapojení do formálního vzdělávání). Můžeme předpokládat, že u více vzdělané 

populace dochází k většímu zapojování do dalšího vzdělávání?

Podle údajů ČSÚ je podíl v příslušné vzdělanostní skupině na neformálním 

vzdělávání nejvyšší u vysokoškoláků (25 %) a středoškoláků s maturitou (15 %). 

Mnohem menší je podíl ve vzdělanostních skupinách u středoškoláků bez maturity a 

u vyučených (8 %). Malé procento je také ve skupině lidí se základním vzděláním 

(5 %) a ve skupině lidí bez vzdělání se o vzdělávání vůbec hovořit nedá.

Údaje o informálním vzdělávání poskytují podobnou informaci. Při pohledu na 

podíly v jednotlivých vzdělanostních skupinách, jsou i zde vysokoškoláci na prvním 

místě s 50 %. Druhé místo zůstává taktéž nezměněno a je tvořeno středoškoláky 

s maturitou. Podíl vzdělávajících se v této skupině je 29 %. Za nimi následuje podíl 

lidí se základním vzděláním (13 %), což je oproti neformálnímu vzdělávání změna,
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protože až za touto vzdělanostní skupinou jsou středoškoláci bez maturity a vyučení 

jejichž podíl ve své skupině je 11 %.

Dosažený stupeň vzdělání výrazně působí na další vzdělávání jedince. Je to 

jistě zapříčiněno skutečností, že více vzdělaní lidé, si potřebují při výkonu svých 

profesí osvojovat stále nové znalosti a dovednosti, aby mohli v dnešní době změn 

vykonávat svoji pracovní činnost. Celkový přístup ke vzdělávání bude jistě výrazněji 

kladnější u vzdělanější populace. Pro vývoj naší společnosti však není příliš lichotivý 

fakt, že méně vzdělaná populace nevyužívá prostředků ze sféry neformálního 

vzdělávání k tomu, aby získali nové znalosti a dovednosti a zvýšili si tak svoji 

kvalifikaci a potažmo i cenu a postavení na trhu práce. Zde je tedy nutné zvážit 

motivační prostředky pro tyto sociální skupiny.

6.3. Další vzdělávání a ekonomická aktivita
Nyní se zaměříme na to, jak vypadá situace v oblasti neformálního vzdělávání 

z hlediska ekonomické aktivity jedinců. Podívejme se na podíly účastnících se na 

neformálním vzdělávání ve skupině zaměstnaných, nezaměstnaných a ekonomicky 

neaktivních.

Graf 7

Podíly osob účastnících se neformálního 
vzdělávání podle ekonomické aktivity v %
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Zdroj: podle údajů ČSÚ

47



Ve skupině zaměstnaných je podíl vzdělávajících se v neformálním vzdělávání 

16 %. Podíl dále se vzdělávajících ve skupině nezaměstnaných je 7 % a u 

ekonomicky neaktivních tvoří tento podíl 3 %. Dané podíly jsou graficky znázorněny 

v grafu 7.

Vidíme, že podíl vzdělávajících se v oblasti neformálního vzdělávání je u 

nezaměstnaných dosti nízký. Přitom právě jedinci z této skupiny lidí by se měli 

účastnit např. rekvalifikačních kurzů, aby se mohli přizpůsobit poptávce trhu práce.

6.4. Důvody dalšího vzdělávání
V rámci ad hoc modulu, který provedl ČSÚ, se také zjišťovaly hlavní důvody 

účasti na dalším vzdělávání. Základní rozdělení bylo na dvě kategorie: (a) důvody 

spojené se zaměstnáním; (b) důvody osobní či společenské. Samozřejmě se 

vycházelo z faktu, že jedinci mohli navštěvovat v průběhu 12 měsíců více než jeden 

kurz a tudíž mohli mít u každého kurzu jiný důvod k jeho navštěvování. Počty, které 

zde uvádím se vztahují pouze na první nebo jediný kurz, kterého se osoby účastnili.

Z celkového počtu 923,9 tis. účastníků na neformálním vzdělávání v ČR, se 

76 % účastnilo z důvodů spojených se zaměstnáním. 24 % se účastnilo kvůli 

osobním či společenským důvodům. Z dat, která byla v rámci ad hoc modulu 

pořízena tedy vyplývá, že zaměstnání je úzce spjato s dalším neformálním 

vzděláváním.

Seznámili jsme se tedy se základními statistickými údaji vztahujícími se 

k problematice celoživotního vzdělávání v České republice. Ukázalo se, že více 

vzdělaná populace se na vzdělávacím procesu podílí mnohem více než populace 

méně vzdělaná. Zároveň můžeme prohlásit, že mladší generace se na dalším 

vzdělávání podílejí více než generace starší. Z hlediska ekonomické aktivity se 

ukázalo, že je velmi malý podíl účastníků na neformálním vzdělávání mezi 

nezaměstnanými. Přitom je tato sociální skupina tou, která by se na dalším 

vzdělávání podílet měla, aby si své postavení na trhu práce její příslušníci vylepšili. Z 

dat Českého statistického úřadu také vyplynulo, že oblast dalšího vzdělávání je úzce 

spjata s trhem práce. Většina účastníků na neformálním vzdělávání totiž důvody 

svého dalšího vzdělávání spojuje se svým zaměstnáním.
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6.5. Problematika dalšího vzdělávání v číslech

6.5.1. Další vzdělávání v mezinárodním srovnání

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice upozorňuje, že 

„porovnání ukazatelů vzdělávání dospělých u nás a v zahraničí, zejména v zemích 

Evropské unie, zřetelně ukazuje, že vzdělávání dospělých se u nás rozvíjí pomaleji a 

v posledních letech se dokonce kvantitativní ukazatele vzdělávání dospělých začaly 

snižovat, což je v mezinárodním srovnání jev zcela mimořádný“ [MŠMT 2001; 79], Ve 

většině resortů neexistují ucelené způsoby vzdělávání pracovníků a zaměříme-li se 

na výdaje českých podniků a dalších organizací, pak zjistíme, že v průměru 

nedosahují ani poloviny výdajů v západoevropských podnicích. Národní program 

rozvoje vzdělávání také uvádí, že rekvalifikačního vzdělávání uchazečů o práci se 

účastní jen asi každý dvacátý uchazeč. Nemusíme zde jistě dlouze rozebírat, že 

pokud je tento stav a vývoj pro Českou republiku opravdu takový, pak bude 

v porovnání s ostatními rozvinutými zeměmi představovat nejspíše brzdu 

ekonomického růstu a životní úrovně. Zejména by pak tato situace byla značně 

nevýhodná v souvislosti s konkurenceschopností České republiky jak na poli kvality 

pracovních sil, tak i na poli samotné produkce a služeb. Publikace Eurostatu 

„Education across Europe 2003“ nabízí následující statistické údaje.

Data jsou znázorněna v grafu 8. Nejvyšší procentuální podíl nákladů určených 

na další profesní vzdělávání (Continuing Vocational Training) z celkových nákladů 

práce byl v roce 1999 zaznamenán ve Velké Británii, kde dosáhl 3,6 %. Nad podílem 

spočítaným za všechny tehdejší členské země EU (15 zemí)24 se nachází ještě 

Dánsko, Nizozemí, Švédsko, Francie, Irsko a Finsko. Podíl spočítaný za 15 zemí 

tehdejší EU dosáhl 2,3 %. V roce 1999 tedy náklady na další profesní vzdělávání ve 

všech podnicích tehdejších členských zemí EU, vyjádřený jako procento z celkových 

nákladů práce daných podniků dosáhly 2,3 %. V grafu 8 tuto skutečnost znázorňuje 

červená úsečka.

24 Jedná se o Belgii, Francii, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Dánsko, Irsko, Velkou Británii, Řecko, 
Španělsko, Portugalsko, Švédsko, Rakousko a Finsko.
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Graf 8

Zdroj: Eurostat -  CVTS2

V České republice dosáhly náklady vynaložené na další profesní vzdělávání 

1,9 %. V porovnání s procentuálním podílem za všechny tehdejší země EU 

vynakládaly české podniky na další vzdělávání svých zaměstnanců poměrně méně 

financí. Na druhé straně ovšem nesmíme přehlížet, že z hlediska těchto dat vydávaly 

české podniky na další vzdělávání procentuálně vyšší podíl nákladů vzhledem 

k celkovým nákladům práce než již tehdejší členské země jako Rakousko, Německo, 

Itálie či Belgie. Pokud bychom tedy chtěli na základě výše uvedených ukazatelů 

hodnotit tuto situaci, nemůžeme říci, že by české podniky vydávaly na další 

vzdělávání tak kriticky málo, jak je prezentováno v Národním programu rozvoje 

vzdělávání. Na druhé straně je ale faktem, že z hlediska celé EU vydávají české 

podniky na další vzdělávání méně.

V rámci mezinárodního srovnávání úrovně vzdělanosti a problematiky spojené 

se vzděláváním v zemích OECD byly zjišťovány i počty účastnících se dalšího 

profesního vzdělávání. Graf 9 zobrazuje procento účastnících se dalšího 

neformálního profesního vzdělávání v jednotlivých zemích. Velikost podílu naznačuje 

rozdíly mezi zeměmi v rozsahu pracujících, kteří se účastní dalšího profesního 

neformálního vzdělávání.
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Míra účasti pracujících na dalším vzdělávání (2003)
Procento z těch kteří se v posledních 12 měsících účastnili dalšího profesního vzdělávání v populaci

25 -  64 let

Graf 9

Pcanámky:
I . I) dají jsou za rok 2002.
Zemi jsou seraieny vw ítupnr podle m£rv dčasli v dalíím  profesa t a  rit fomiáln to  yidélívánt.

Zdroj: České školství v mezinárodním srovnání: OECD Education at a Glance 2005

Více jak 40 % pracujících se účastnilo na neformálním vzdělávání v pěti 

zemích. Jedná se o Dánsko, Švédsko, Spojené státy, Finsko a Švýcarsko. Na druhé 

straně Řecko, Maďarsko, Itálie, Španělsko a Portugalsko je pět zemí, ve kterých se 

prostřednictvím nějakého typu neformálního profesního vzdělávání vzdělávalo méně 

než 10 % pracujících. Česká republika je ze sledovaných zemí na sedmém místě od 

konce (mezi posledními pěti zeměmi a Českou republikou je umístěno pouze Polsko) 

a je tak společně s Polskem, Irskem a Německem pod 15 % hranicí účastníků na 

neformálním vzdělávání. Úroveň účasti na profesním neformálním vzdělávání je ve 

většině sledovaných zemí vyšší než v České republice.

Jedním z nejvíce diferencujících znaků, podle kterého je možné podívat se na 

míru účasti jedinců na dalším vzdělávání je úroveň dosaženého vzdělání. Graf 10 

zobrazuje míru účasti pracujících na dalším vzdělávání podle úrovně dosaženého 

vzdělání.
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Míra účasti pracujících ve věku 25 -  64 let na dalším vzdělávání podle úrovně

dosaženého vzdělání (2003)

% ■  Nižší než vyšší sekundární vzdělání +  Vyšší sekundární a  postsekundární netercíární vzdělání A  Terciární vzdělání
70

Graf 10
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Poznámky:
1. Údaje jsou za rok 2002.
Zímě jsou seřazen)- vzestupně podle míry účasti v dalším profesním neformálním vzdělávání podle úrovně dosaženého vzdělání.

Zdroj: České školství v mezinárodním srovnání: OECD Education at a Glance 2005

Je patrné, že vzdělanější populace se podílí na dalším vzdělávání více než 

populace méně vzdělaná a to ve všech sledovaných zemích. Rozdíly mezi účastí na 

dalším vzdělávání podle dosaženého vzdělání jsou samozřejmě mezi jednotlivými 

zeměmi jiné. Nejmenší rozdíly jsou v Řecku, Maďarsku, Itálii a Španělsku. Největší 

rozdíly jsou naopak ve Švýcarsku a USA. Průměrně je účast lidí s terciární úrovní 

dosaženého vzdělání o 26 % vyšší než u lidí se vzděláním nižším než vyšším 

sekundárním. Podle údajů ze statistik OECD se v České republice dalšího 

vzdělávání účastní 4 % lidí se vzděláním nižším než vyšší sekundární vzdělání, 13 % 

lidí s vyšším sekundárním vzděláním a 31 % s terciárním vzděláním.

Dalším velice důležitým znakem, který působí na rozdílnou míru účasti na 

dalším vzdělávání je odvětví, ve kterém lidé pracují. Dokumentuje to graf 11, ve 

kterém je zobrazena míra účasti pracujících na dalším vzdělávání podle odvětví.

52



Míra účasti pracujících ve věku 25 -  64 let na dalším vzdělávání

podle odvětví (2003)
■  T ěžební průmysl Výrobní průmysl

Služby nižšího řádu I  Služby vyššího řádu
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Poznájuky:
l. Údaje jsou z í rak 2002.
Zemí jsou Sŕfäieny sestupní podle míry učístiv ddlíím profesním aekfmAůtm  vdnfíaniríUTjnydí.

Zdroj: České školství v mezinárodním srovnání: OECD Education at a Glance 2005

Ve všech sledovaných zemích převládá vyšší míra účasti na dalším 

vzdělávání u populace pracující v oblasti služeb. Při pohledu na úroveň účasti na 

dalším vzdělávání ve všech zemích je zřejmé, že země, které mají vyšší míru účasti 

na dalším vzdělávání v jednom typu odvětví, mají i vyšší míru účasti v dalších 

odvětvích. Podle statistik OECD a podle jejich členění odvětví se v České republice

Graf 11
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účastní dalšího profesního vzdělávání 14 % lidí pracujících v těžebním průmyslu 

(resource industries), 12 % lidí z výrobního průmyslu (goods-producing industries), 

10 % pracovníků ve službách nižšího řádu (lower-tier services) a 21 % lidí pracujících 

ve službách řádu vyššího (upper-tier services)25.

Následující dva grafy (graf 12 a 13) dokumentují rozložení účastníků na 

dalším profesním vzdělávání podle věku a podle pohlaví. Ve všech sledovaných 

zemích kromě Švédska platí, že nejstarší sledované generace (55 -  64 letí) se 

účastní na dalším vzdělávání nejméně. Rozdělení podle pohlaví poukazuje na 

skutečnost, že rozdíly mezi muži a ženami v účasti na dalším vzdělávání jsou 

minimální. Vyšší míra účasti mužů je patrná u zemí, kde je vyšší celková míra účasti 

na dalším neformálním vzdělávání.
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Míra účasti pracujících ve věku 25 -  64 let na dalším vzdělávání

podle věku (2003)
■  25-Mleti 4  35-541etí A 55-64leti

25 Zmíněné čtyři profesní kategorie byly použity v uvedených statistikách OECD.
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Míra účasti pracujících ve věku 25 -  64 let na dalším vzdělávání

podle pohlaví (2003)

% ■  muži ♦  ženy
60

Graf 13

Jelikož je další vzdělávání klíčovou oblastí celoživotního vzdělávání, budeme 

se v následujícím textu touto oblastí zaobírat podrobněji.

6.5.2. Další vzdělávání z pohledu reprezentativního výzkumu

Z hlediska zkoumání je oblast vzdělávání dospělých jednou z nejobtížnějších, 

jelikož se jedná o oblast nejvíce diferencovanou. Při srovnání tohoto typu vzdělávání 

se vzděláním formálním ve školách je zřejmé, že vzdělávání dospělých se týká velmi 

rozmanité cílové skupiny, která se navzájem liší např. věkem, povoláním, důvody a 

motivy k dalšímu vzdělávání apod. Dalším problémem pro výzkumníka je rozsáhlá 

škála různých poskytovatelů dalšího vzdělávání. Podívejme se na data 

reprezentativního výzkumu, který se zabýval vztahem lidí k dalšímu vzdělávání.

Data pro následující analýzu byla pořízena během výzkumu, který probíhal 

v rámci projektu „Informační systém dalšího vzdělávání jako součást celoživotního 

vzdělávání“ jenž realizoval Ústav pro informace ve vzdělávání a který probíhal 

v letech 2002 a 2003. Sběr dat výzkumu probíhal v období červen - červenec 2003 a 

prováděl se formou rozhovorů s respondenty ve věku 15 - 64 let po celé ČR.

55



Výběr byl kvótní a kvótními znaky bylo pohlaví, věk (15 -  20, 21 -  30, 31 -  40, 

41 -  50, 51- 64 let), vzdělání (základní, vyučen, střední s maturitou + VOŠ, 

vysokoškolské) a ekonomická aktivita (aktivní -  neaktivní). Celkem bylo získáno

2 504 řádně vyplněných dotazníků, které byly zařazeny do zpracování. Následující 

rozbor dat jsem prováděl z dat primárních, která jsem s laskavým svolením získal od 

řešitelů tohoto projektu.

Položme si tedy alespoň základní otázky, které se pokusíme pomocí analýzy 

dat z výše uvedeného výzkumu zodpovědět. Jsou si lidé vědomi důležitosti získávání 

nových a dalších znalostí, rozšiřujících jejich schopnosti a dovednosti? Samozřejmě 

na tomto místě nebudeme mít namysli znalosti získané pomocí formálního vzdělání, 

nýbrž znalosti a dovednosti získávané pomocí vzdělávání neformálního. Uvědomění 

si důležitosti pak budeme hodnotit zejména podle aktivní účasti jednotlivců 

v neformálním vzdělávání. Tuto základní otázku prozkoumáme detailněji při 

rozdělení respondentů podle základních socio-ekonomických znaků. Zajímat nás 

také bude motivace a důvody, které vedou jednotlivce k účasti v neformálním 

vzdělávání. V této souvislosti (jak jsme již mohli vidět na údajích z ČSÚ) je pak velice 

důležitá otázka provázanosti dalšího vzdělávání a trhu práce.

6.5.2.1. Rozbor dat

Máme-li se začít zabývat problematikou dalšího vzdělávání, nesmíme 

opominout postoje lidí ke vzdělání obecně, tedy postoje ke vzdělání „jako takovému“. 

Ponechme prozatím stranou dělení vzdělání na jednotlivé typy a podívejme se blíže 

na to, jaký význam lidé vzdělání přikládají.

Ve výzkumu byla použita otázka: „Jaký význam přikládáte vzdělání obecně?“ 

Svoji odpověď respondenti vyjadřovali pomocí desetibodové škály na jejíchž koncích 

byly možnosti Je zcela nezbytné -  Je zcela zbytečné. Relativní četnosti odpovědí 

resp. vyjádření svého názoru v rámci škály dopadlo následovně:

Je zcela nezbytné 33,20% 21,11% 18,02% 11,25% 8,69% 3,48% 1,76% 1,56% 0,52% 0,40% Je zcela zbytečné

Přestože se většina respondentů26 přikláněla k pólu škály, který vyjadřoval, že 

vzdělání je zcela nezbytné, bylo by nejspíše předčasné usuzovat, že to vypovídá o 

dobré úrovni uvědomění si důležitosti vzdělání. Vzdělání je hodnotou, kterou se

26 V níže sledovaných skupinách se samozřejmě četnosti liší.
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obecně nesluší podceňovat a může se tak zde jednat pouze o jakousi naučenou 

reakci na otázku takovéhoto zaměření. Nemusí to nutně vyjadřovat hlubší 

přesvědčení respondenta. Na druhé straně však musíme brát tyto výsledky v potaz.

Jak jsem uvedl, budeme zde uvědomění si důležitosti získávání nových a 

dalších znalostí (tedy proces dalšího vzdělávání) posuzovat zejména z hlediska 

aktivní účasti v neformálním vzdělávání.

V posledních pěti letech se pouhých 21 % respondentů účastnilo nějakého 

typu dalšího vzdělávání (nemáme zde namysli informální vzdělávání). Tento údaj 

můžeme označit za ne příliš vysoký podíl respondentů, kteří se po skončení řádného 

denního studia na ZŠ, SŠ nebo VŠ účastnili jakéhokoli dalšího vzdělávání. Pokud 

bychom chtěli tento údaj prozkoumat detailněji, nabízí se srovnání se 

sociodemografickými a ekonomickými znaky. Zaměříme se tedy na vztah věku, 

vzdělání, pohlaví a ekonomické aktivity s účastí na dalším vzdělávání.

Pomocí rozdělení v jednotlivých kontingenčních tabulkách vidíme rozdělení 

„účastní se“ versus „neúčastní se“ v rámci jednotlivých věkových skupin. Můžeme 

prohlásit, že nejvíce aktivní jsou věkové skupiny 30 až 39 let (28% respondentů této 

věkové skupiny uvedlo účast na dalším vzdělávání) a 20 až 29 let (27% uvedlo účast 

na dalším vzdělávání). Nejméně se dalšího vzdělávání účastní lidé starší (pouhé 4 % 

respondentů věkové skupiny 60 až 64 uvedlo účast na dalším vzdělávání). U 

populace 15 až 20 letých se jedná povětšinou o studenty sekundárního vzdělávacího 

stupně, který se řadí mezi formální typ vzdělávání (středoškolská zařízení) a proto je 

nemá smysl poměřovat s ostatními věkovými skupinami z hlediska dalšího 

vzdělávání. U věkových skupin 20 až 39 let zřejmě hraje významnou úlohu 

ekonomická aktivita, ambice či kariérní postup. Obecně se tedy dá předpokládat 

souvislost s postavením na trhu práce. Souvislost mezi věkem a účastí na dalším 

vzdělávání byla prokázána chí-kvadrát testem27.

Zaměříme-li se na rozdělení počtů účastníků dalšího vzdělávání z hlediska 

jejich stupně nejvyššího dosaženého vzdělání docházíme k závěru, že nejvíce aktivní 

jsou vysokoškoláci28. Mezi touto vzdělanostní skupinou se dalšího vzdělávání účastní 

nebo účastnilo 43 % respondentů. Nejmenší podíl účastnících se je naopak u

27 P-hodnota nižší než 5% značí, že chí-kvadrát test prokázal při 5% hladině významnosti souvislost mezi věkem 
a účastí na dalším vzdělávání.
28 Do tohoto rozdělení samozřejmě zahrnuji pouze respondenty, kteří již  nejsou studující ve formálním typu 
vzdělávání. Jedná se o respondenty s ukončeným stupněm vzdělání.
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populace se základním vzděláním (8 %). Vztah účasti na dalším vzdělání a stupněm 

dosaženého formálního vzdělání můžeme vidět v grafu 14.

Graf 14

Podíl účastnících se na dalším vzdělání roste přímo úměrně se stupněm 

dosaženého vzdělání. Chí-kvadrát test prokázal na 5 % hladině významnosti 

závislost mezi dosaženým stupněm vzdělání a účastí na dalším vzdělávání. Závislost 

je tedy statisticky významná. Těsnost testu můžeme ověřit tzv. znaménkovým testem 

(schématem). V tabulce 3 vidíme tzv. adjustovaná rezidua, která slouží jako podklad 

pro znaménkové schéma, které je znázorněné v tabulce 4.

Tabulka 3

Vzdělání * Další vzdělávaní Crosstabulation

Adjusted Residual
Dalsi vzděláváni Dalsi vzděláváni

Ano Ne Ano Ne
Vzdělání ZS -5,7 5,7 Vzdělání ZS — +++

Vyučeni -9,6 9,6 Vyučeni — +++
ss 4,6 -4,6 ss +++ ---------

nast.,VOS 4,6 -4,6 nast.,VOS +++ _____

vs 9,5 -9,5 VS +++ ---------

Tabulka 4
ZNAMÉNKOVÉ SCHÉMA 
Vzdělání * Další vzdělávání

Adjusted Residual__________

N = 2 255 N = 2 255
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Podle znaménkového testu vidíme, že těsnost závislosti je poměrně vysoká. 

Můžeme tedy prohlásit, že vzdělanější populace je aktivnější v účasti na dalším 

vzdělávání než populace méně vzdělaná. Pokud bychom se na celou problematiku 

dívali z hlediska trhu práce, vysvětlení by mohlo být, že vzdělanější lidé častěji 

zastávají profese, které vyžadují další vzdělávání. Z hlediska obecnějšího však může 

být vysvětlení takové, že vzdělanější lidé mají k rozvoji svých znalostí a dovedností 

kladnější vztah a vzhledem k dosud dosaženému vzdělání i lepší dispozice k dalšímu 

vzdělávání.

Z výsledků zkoumání vztahu mezi nejvyšším dokončeným stupněm vzdělání a 

významem, jaký je dnes dalšímu vzdělávání přikládán vychází, že největší význam 

přikládají dalšímu vzdělávání středoškoláci. Jelikož jsem proměnnou „jaký význam 

přikládáte dalšímu vzdělávání po ukončení počátečního vzdělávání“ pojal jako 

nominální29, pro testování vztahu obou proměnných jsem kromě Chí-kvadrát testu 

použil i charakteristiky pro hodnocení intenzity závislosti Pearsonův koeficient 

kontingence a Cramerův koeficient kontingence. P-hodnota Chí-kvadrát testu při 5 % 

hladině významnosti potvrdila statistickou významnost a můžeme tedy tvrdit, že 

struktura respondentů posuzujících význam dalšího vzdělávání tvořená podle stupně 

nejvyššího dosaženého vzdělání se liší. Hodnoty Pearsonova koeficientu 

kontingence resp. Cramerova Koeficientu kontingence ukazující intenzitu závislosti 

jsou 0,322 resp. 0,19730.

Skutečnost, že zejména vzdělanější populace vnímá další vzdělávání jako 

nezbytnost potvrzuje i vztah mezi proměnnou „Nejvyšší stupeň dosaženého 

vzdělání“ a proměnnou vytvořenou z výroku „Další vzdělávání je nezbytné ke 

zvládnutí nových, v době studia, školní docházky ještě neznámých poznatků“, se 

kterým respondenti vyjadřovali míru souhlasu na škále 1. zcela souhlasím - 3. tak 

napůl - 5. zcela nesouhlasím. Chápeme-li obě proměnné jako ordinální31, pak nám 

jejich vzájemnou korelaci potvrzuje hodnota Spearmanova korelačního koeficientu, 

která činí - 0,311, což není, vzhledem ktomu, že pracujeme se sociálními daty, 

hodnota zanedbatelná.

29Nabývá hodnot: 1. Je to nezbytné; 2. Je to výhoda; 3. Není nutné; 4. Vzdělání získané ve škole vystačí na celý 
život.
,0 V případě úplné nezávislosti dvou znaků jsou oba koeficienty kontingence rovny 0 a při úplné závislosti znaků 
je  Cramerův koeficient kontingence roven 1 a Pearsonův koeficient kontingence se jedné blíží.
31 Vzdělání bylo kódováno 1. Základní škola -  5. Vysoká škola.
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Chĺ-kvadrát test prokázal závislost i mezi pohlavím a účastí na dalším 

vzdělávání. Ženy jsou v účasti na dalším vzdělávání aktivnější než muži. Mezi 

ženami je 24 % účastnic a mezi muži 17 % účastníků dalšího vzdělávání.

Tabulka 5

Ekonomická aktivita * Další vzdělávání Crosstabulation

Další vzdělávání
Ano Ne Total

Ekonomická
aktivita

zaměstnanec % within Sociálni 
postaveni 22,9% 77,1% 100,0%

% within Dalsi vzděláváni 69,0% 60,7% 62,4%
osoba samostatně % within Sociálni

20,8% 79,2% 100,0%výdéléčné činná postaveni
% within Dalsi vzděláváni

12,3% 12,3% 12,3%

nezaměstnaný % within Sociálni 
postaveni 18,9% 81,1% 100,0%

% within Dalsi vzděláváni 2,7% 3,0% 3,0%
žena na mateřské 
dovolené

% within Sociálni 
postaveni 13,8% 86,2% 100,0%

% within Dalsi vzděláváni ,8% 1,3% 1,2%
rodič na rodičovské 
dovolené

% within Sociálni 
postaveni 27,3% 72,7% 100,0%

% within Dalsi vzděláváni 1,7% 1,2% 1,3%
trvale v domácnosti % within Sociálni 

postaveni 9,1% 90,9% 100,0%

% within Dalsi vzděláváni ,2% ,5% ,4%
důchodce % within Sociálni 

postaveni 6,6% 93,4% 100,0%

% within Dalsi vzděláváni 2,1% 7,9% 6,7%
student SŠ % within Sociálni 

postaveni 13,8% 86,2% 100,0%

% within Dalsi vzděláváni 6,4% 10,4% 9,5%
student VŠ % within Sociálni 

postaveni 30,9% 69,1% 100,0%

% within Dalsi vzděláváni 4,8% 2,8% 3,2%
Total % within Sociálni 

postaveni 20,7% 79,3% 100,0%

% within Dalsi vzděláváni 100,0% 100,0% 100,0%

N = 2 504

Procentuální rozdělení účastníků/neúčastníků na dalším vzdělávání z hlediska 

jejich ekonomické aktivity vidíme v tabulce 5. I u této kontingenční tabulky 

poukazoval výsledek Chí-kvadrát testu na závislost mezi těmito dvěma znaky. Pokud 

bychom předpokládali, že se budou dalšího vzdělávání účastnit zejména 

nezaměstnaní (rekvalifikační kurzy apod.), pak bychom se dopustili chyby. V rámci 

rozdělení účastníků/neúčastníků dalšího vzdělávání podle ekonomické aktivity, tak 

jak můžeme vidět v tabulce 3, se nezaměstnaní ve své účasti na dalším vzdělávání 

umístili pouze před důchodci, mezi kterými se dalšího vzdělávání účastní pouze 

7 %, lidmi trvale v domácnosti (9 % z nich se účastní), ženami na mateřské dovolené 

(14 % z nich se účastní) a studenty středních škol (14 % z nich se účastní). 

Uvědomíme-li si, že nezaměstnanost je do určité míry způsobená právě nedostatkem 

kvalifikace, znalostí a dovedností, pak vidíme obrovské mezery, které by měly být 

v oblasti dalšího vzdělávání vzhledem ke skupině nezaměstnaných zaplněny.
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Nejvíce aktivní jsou z hlediska tohoto dělení studenti vysokých škol (31 % z nich se 

účastní dalšího vzdělávání).

Jedinci vstupující do vzdělávacích programů mají pro své jednání určité 

důvody. Jaká je motivace k získání nových znalostí? Co jsou hlavní důvody pro další 

vzdělávání? Ve výzkumu byla respondentům, kteří v posledních pěti letech 

absolvovali nebo se v současné době účastní dalšího vzdělávání položena otázka 

zjišťující důvody vstupu do dalšího vzdělávání32. Jednoduché vyjádření relativních 

četností případů a odpovědí vidíme v tabulce 6.

Tabulka 6

Relativní četnosti odpovědí a případů na otázku: "Co bylo důvodem 
Vašeho vstupu do tohoto dalšího vzdělávání?"

% odpovědí % případů
Udržení pracovního místa 9,2 25,3
Získání pracovního místa 7,2 19,9
Vyšší finanční ohodnocení 10,3 28,4
Zvýšení kvalifikace 17,4 48,2
Získání kvalifikace 6,3 17,4
Změna kvalifikace 1,5 4,1
Doplnění vzdělání 20,5 56,7
Zájem o obor 18,9 52,2
Získání nových kontaktů 8,6 23,8

N = 517

Nejvíce respondentů (57 %) uvádělo jako důvod vstupu do dalšího vzdělávání 

doplnění svého stávajícího vzdělání. 52 % respondentů vyjádřilo také jako důvod 

zájem o obor. Nezanedbatelné nejsou ani důvody spojené s trhem práce: udržení 

pracovního místa (25 % respondentů), vyšší finanční ohodnocení (28 % 

respondentů), zvýšení kvalifikace (48 % respondentů).

Obdobným způsobem jako tabulka 6 byla zpracována i otázka „Z jakých 

důvodů byste byl/a ochoten/na podstoupit další vzdělávání?“, která se vztahovala i 

na respondenty, kteří se dalšího vzdělávání v posledních pěti letech neúčastnili a 

neúčastní. Rozdělení relativních četností vidíme v tabulce 7.

32 Jelikož se jedná o otázku s možností více odpovědí (proměnná je  kvalitativní dichotomická) bylo její 
zpracování provedeno pomocí procedury „Multiple response“ v SPSS.
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Relativní četnosti odpovědí a případů na otázku: "Z jakých důvodů 
byste byl/a ochoten/na podstoupit další vzdělávání?"

Tabulka 7

% odpovědí % případů
Udržení pracovního místa 15,2 49
Získání pracovního místa 12,6 40,7
Vyšší finanční ohodnocení 18,6 60
Zvýšení kvalifikace 11,2 36,1
Získání kvalifikace 6,2 19,9
Změna kvalifikace 4,5 14,6
Doplnění vzdělání 10,9 35
Zájem o obor 13,1 42,1
Získání nových kontaktů 7,8 25,2

N = 2 361

V tabulce 7 vidíme, že většina důvodů, pro které by byli respondenti ochotni 

vstoupit do dalšího vzdělávání, jsou do velké míry spojeny s trhem práce: celých 

49 % respondentů by se dalšího vzdělávání účastnilo, aby si udrželi pracovní místo; 

41 % aby pracovní místo získali; 60 % kvůli vyššímu finančnímu ohodnocení.

Kromě důvodů a motivace, kvůli kterým se lidé dalšího vzdělávání účastní 

nebo by se hodlali účastnit, existují i další příčiny, které ovlivňují účast na dalším 

vzdělávaní. Ne každý jedinec cítí potřebu se dalšího vzdělání účastnit. Pouze 

necelých 8 % respondentů vyjádřilo velmi značnou potřebu; 16 % respondentů dosti 

velkou potřebu; 23 % průměrnou potřebu; 16 % spíše menší potřebu; 38 % 

respondentů žádnou potřebu dalšího vzdělávání nemají.

Podívejme se na vztah současné profese (podle EGP) a potřeby po rozšíření 

nebo obnovení znalostí a dovedností pomocí dalšího vzdělávání. Obě proměnné 

budu chápat jako ordinální33. Výslednou hodnotu statistického ukazatele 

zkoumajícího vzájemný vztah obou proměnných můžeme vidět v tabulce 8.

Tabulka 8

Vztah proměnnách "EGP" a "Potřeby dalšího 
vzdělávání"

Hodnota
Sommer's d 0,250

N = 2 108

3j Proměnná „Potřeba vzdělání“ nabývá hodnot 1. Velmi značná -  3. Průměrná -  5. Žádná potřeba. 
Proměnná „EGP“ nabývá hodnot 1. Vysocí odborníci -  10. Samostatní zemědělci. Ekonomicky neaktivní do 
výpočtů nezahrnuji.
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Výsledky34 musíme interpretovat s ohledem na to, že se jedná o sociální data. 

S určitou opatrností tedy můžeme prohlásit, že lidé zastávající podle EGP hierarchie 

rozdělení profesí vyšší pozici, cítí zároveň i vyšší potřebu dále se vzdělávat. U lidí 

zastávající pozice nižší je potřeba slabší. Upozorňuji však, že se zde v žádném 

případě nejedná o ověřování vztahů nezávislé a závislé proměnné. Vzájemný vztah 

nám potvrzuje i hodnota Spearmanova korelačního koeficientu, která činí 0,30435. I 

Spearmanův koeficient korelace tedy prokázal souvislost mezi vyšším postavením 

v EGP hierarchii a větší potřebou dále se vzdělávat a naopak nižším postavením 

v EGP hierarchii a menší potřebou dále se vzdělávat.

Detailnější pohled na zkoumaná data prokázal vzájemnou souvislost mezi 

EGP hierarchií a nejvyšším stupněm dosaženého vzdělání (hodnota Spearmanova 

korelačního koeficientu je -0,640). Tato souvislost je logická, protože jenom velice 

obtížně budeme hledat mezi vyššími odborníky jedince s pouhým základním 

vzděláním, nebo mezi zemědělskými dělníky vysokoškoláky. Vysvětlení vztahu mezi 

EGP a potřebou dále se vzdělávat může tedy být do jisté míry stejné, jako u vztahu 

mezi nejvyšším dokončeným vzděláním a nezbytností dále se vzdělávat. Vzdělanější 

populace si důležitost dalšího vzdělání v dnešní době uvědomuje více než populace 

méně vzdělaná. V souvislosti s tím, jaké pozice v rámci trhu práce vzdělanější 

populace zastává, je také její potřeba účastnit se na dalším vzdělávání vyšší. 

Přestože je tento stav přirozený, neznamená to, že by byl uspokojivý. Zejména 

pokud se vrátíme k úmyslům pojímání současné evropské společnosti z pohledu 

Evropské unie jako společnosti založené na znalostech, je nutné změnit postoj méně 

vzdělané populace k dalšímu vzdělávání a motivovat ji k vyšší účasti na něm.

34 Ukazatel může nabývat hodnot -1 až 1 přičemž hodnoty bližší 0 značí slabší závislost mezi proměnnými, 
hodnoty bližší 1 a -1 značí silnější závislost.
35 Spearmanův koeficient korelace nabývá hodnot z intervalu -1; 1. Hodnoty bližší 0 ukazují na slabší závislost 
proměnných, hodnoty bližší 1 či -1 na silnější závislost. Krajní hodnota 1 odpovídá naprosté shodě dvou pořadí, 
krajní hodnota -1 odpovídá přesně opačným pořadím.
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7. Vzdělání: faktor vedoucí k úspěchu
V souvislosti se změnami v politické, ekonomické, právní a sociální oblasti, ke 

kterým došlo v důsledku politického převratu v roce 1989, se logicky očekávaly 

změny i v subjektivním hodnocení faktorů, které mohou vést k dosažení úspěchu 

v životě. Účelem této kapitoly není zmapovat ani nějak obšírněji hodnotit všechny 

faktory (strategie), které podle lidí vedou k dosažení úspěchu. Omezím se zde pouze 

na faktor vzdělání, u kterého by se daly změny v jeho vnímání oproti době socialismu 

očekávat.

Čerych, Koucký a Matějů píší, „že přes ideologické proklamace o všestranném 

rozvoji člověka socialismus podlomil hodnotu vzdělání, a to jak po stránce 

ekonomické (příjem, životní úroveň), tak po stránce sociální (pozice a jejich prestiž)“ 

[Čerych, Koucký, Matějů 1998; 45]. Z hlediska ekonomického zhodnocování 

dosaženého vzdělání se socialistický systém snažil o co možná nejnižší rozdíly 

v příjmech občanů. Socialistické Československo bylo v této snaze natolik důsledné, 

že se stalo republikou s nejvíce nivelizovanými příjmy v celé východní komunistické 

Evropě. Nivelizace zvýhodňovala fyzickou práci, což odpovídalo komunistické 

ideologii a sloužilo i k udržení politické loajality dělnické třídy. Vyšší úroveň vzdělání 

tak přestávala být zárukou lepšího finančního ohodnocení. Večerník [1998] 

upozorňuje v souvislosti se mzdovým ohodnocováním na to, že docházelo 

k relativnímu zhoršování mzdového postavení vysokoškolsky vzdělaných lidí. „V roce 

1970 činil poměr průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaného pracovníka se 

základním vzděláním 1,68, v roce 1998 již jen 1,55“ [Večerník 1998; 64],

I když se jistě jedná o značně ideální představu, je jasné, že v moderní tržní 

společnosti by měla fungovat přímá úměra - čím vyšší stupeň vzdělání člověk 

dosáhne, tím vyšší bude pravděpodobnost, že najde odpovídající zaměstnání a 

finanční ohodnocení. Jedná se o zásluhový princip, který by měl v meritokratické 

společnosti fungovat. Společnost výkonová či zásluhová tvoří jakýsi protiklad 

společnosti socialistické. Změna v postojích ke vzdělání se tedy oproti době 

socialismu dá předpokládat.

O to více je překvapující fakt svědčící, že k výraznému nárůstu významu 

vzdělání v subjektivním hodnocení vzdělání jakožto faktoru vedoucího k dosažení 

úspěchu v životě nedošlo. Vyplývá to z výzkumů, které byly provedeny v první
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polovině devadesátých let, tedy v době kdy docházelo k nejvýraznějším 

společenským proměnám.

Podíváme se zde na vzdělání jako na hodnotu vedoucí k úspěchu jednak 

z hlediska subjektivního, tzn. jak vnímají lidé význam vzdělání a jednak z hlediska 

objektivního tzn. jak je vzdělání skutečně finančně hodnoceno. Je jasné, že v případě 

objektivního posuzování zde dochází k redukci významu vzdělání pouze na stránku 

finančního ohodnocení a neberou se zde v úvahu takové dimenze jako je např. 

prestiž osoby s příslušným vzděláním či osobnostní rozvoj. Rozsah této práce je 

nicméně omezen a finanční ohodnocení vzdělání je jistě ne jediným, avšak zcela 

jasně pochopitelným a platným vyjádřením hodnoty vzdělání v dané společnosti. 

Berme to tedy jako omezení, které z hlediska metodologického umožní zurčitět 

pojem úspěch plynoucí ze vzdělání. Pojem úspěch je totiž velmi nejednoznačný.

Subjektivní vnímání vzdělání budeme posuzovat na základě dat z výzkumu 

ISSP 1992 a ISSP 1999 „Sociální nerovnosti a spravedlnost“. Pokusíme se zjistit, 

zda došlo k posunu ve vnímání důležitosti vzdělání jakožto faktoru vedoucího 

k dosažení úspěchu. Zároveň se podíváme na posouzení vzdělání z hlediska 

subjektivního vnímání nerovnosti a spravedlnosti v rovině odměňování dosaženého 

vzdělání. Objektivní pohled na nerovnosti a spravedlnosti odměňování dosaženého 

vzdělání nám poskytne výběrové šetření mezd prováděné Českým statistickým 

úřadem.

Jak jsem již předesílal, bylo socialistické Československu díky příjmové 

nivelizaci zemí, ve které se investice do lidského a kulturního kapitálu v podobě 

vzdělání příliš nevyplácely. Jistě nemusím zdůrazňovat, že to není situace, která by 

odpovídala konceptu lidského kapitálu a ani konceptu meritokratické společnosti. Na 

druhé straně musíme zmínit, že v socialistické společnosti lze nalézt v souvislosti se 

vzděláváním i pozitiva, na která upozorňuje např. Machonin [2000], Jedná se 

zejména o vzdělanostní expanzi žen a o větší dostupnost vzdělání širším 

společenským vrstvám. Základním trendem však byla převaha nižšího středního 

vzdělávání (vyučení), které své absolventy připravovalo pro vykonávání dělnických 

profesí. Tento vývoj souvisel zejména s masivní industrializací, která probíhala 

jednak v rámci pokrývání potřeb zbrojní výroby tehdejšího sovětského bloku a jednak 

v rámci procesů probíhajících v RVHP [Kuchař a Machonin 2003].

Kuchař s Machoninem [2003] upozorňují, že se ve velké části společnosti 

utvořila kvůli již zmiňované příjmové nivelizaci, ideologickým tlakům, ale také díky
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minimální odpovědnosti za vykonávanou práci představa o výhodnosti výkonu 

dělnických profesí. Jak jsme probrali v kapitole 3, učni tvořili až do roku 1990 

převahu nad studenty středních škol.

Podle Tučka [2003], který analyzoval výsledky výzkumu „Stratifikace ve 

východní Evropě po roce 1989“ z roku 1993, nedošlo ke zvýšení subjektivního 

hodnocení vzdělání jakožto předpokladu vedoucího k úspěchu36. Výsledky 

panelového výzkumu „Rodina 89“37, jak je taktéž uvádí Tuček [2003], tuto skutečnost 

víceméně potvrdily. Ačkoli se změnilo hodnocení takových předpokladů úspěchu jako 

politická angažovanost (propad), význam znalosti cizích jazyků (nárůst), práce 

v zahraničí (nárůst), umění vydělat peníze (nárůst), u vzdělání se o výrazných 

změnách rozhodně hovořit nedá. Tuto situaci si Tuček vysvětluje tím, že v prvních 

letech transformace nedošlo k výraznému příjmovému vzestupu ani středoškolsky 

ani vysokoškolsky vzdělaných lidí. „I přes deklarovanou podporu politickou a 

mediální, neprovázenou však odpovídajícím všeobecným zlepšením mzdových 

podmínek práce lidí s maturitním a vysokoškolským vzděláním, se tato strategie

(výkonová strategie orientovaná na vzdělání) nestala strategií univerzální (...)“

[Tuček 2003; 386]. Vzdělání je vnímáno jako více důležité zejména vysokoškolsky 

vzdělanými lidmi.

Podobnou situaci v hodnocení vzdělání jako předpokladu úspěchu zažívaly i 

ostatní postkomunistické země. Prokázalo se to při mezinárodním srovnání ISSP 

1992, kde bylo vzdělání hodnoceno bývalými komunistickými zeměmi jako méně 

důležité než v zemích západních. Příčina takovýchto výsledků nepochybně tkví v 

podobném historickém období, které si postkomunistické země v době socialismu 

zažívaly.

Podívejme se nyní, jak bylo vzdělání hodnoceno jakožto faktor vedoucí 

k dosažení úspěchu ve výzkumu ISSP 1992 „Sociální nerovnosti 1992“ a ISSP 1999 

„Sociální nerovnosti a spravedlnost“ v porovnání s dalšími faktory, na které byli

respondenti během výzkumu taktéž dotazováni. Údaje, které je možné vidět

v tabulce 9 jsou průměry vypočítané z hodnot 1-5, přičemž nejnižší hodnota 

znamená přiřazení největší důležitosti a největší hodnota přiřazení nejnižší důležitosti 

jednotlivými respondenty jednotlivým faktorům podle toho, zda faktor považují za

36 V tomto výzkumu byli respondenti dotazováni jednak na předpoklady úspěchu v roce 1993 a jednak také 
v retrospektivě pro rok 1988.
37 První šetření bylo provedeno v roce 1989 a opakované šetření bylo provedeno v roce 1992.
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důležitý nebo nedůležitý k dosažení úspěchu v životě. To tedy znamená, že čím 

vyšší je číslo v tabulce u jednotlivých položek, tím je tato položka pro respondenty 

méně důležitá k dosažení úspěchu.

Hodnota 2,8 u položky „mít sám vysoké vzdělání“ z roku 1999 nasvědčuje, že 

vzdělání sice není považováno za zcela nedůležité při dosahování úspěchu, ale 

zejména v porovnání s takovými faktory jako „být schopen usilovně pracovať, „být 

ctižádostivý, mít ambice“, „mít nadání, talent“, „znát správné lidi“, je považováno za 

méně důležité k dosažení úspěchu. V roce 1999 15 % respondentů považovalo 

vzdělání za podstatné, 24 % za velmi důležité, 36 % za důležité, 21 % za nepříliš 

důležité a 5 % za zcela nedůležité. V porovnání s údaji z roku 1992, kdy byla 

průměrná hodnota u výroku „mít sám vysoké vzdělání“ 3,0, se postoj ke vzdělání 

jakožto faktoru vedoucího k úspěchu přece jen zlepšil. Zlepšení však není příliš 

výrazné.

Tabulka 9

"Jak důležité jsou následující věci pro to, aby člověk v životě 
dosáhl úspěchu" - průměry*

Průměr
1992

Průměr
1999

Pocházet z bohaté rodiny 3,7 3,4
Mít rodiče s vysokým vzděláním 3,8 3,5
Mít sám vysoké vzdělání 3,0 2,8
Být ctižádostivý, mít ambice 2,2 2,2
Mít nadání, talent 2,3 2,3
Být schopen usilovně pracovat 2,0 2,0
Znát správné lidi 2,5 2,5
Mít politické konexe 3,8 3,5
Jaké je člověk národnosti, rasy 4,3 3,9
Jakého je člověk náboženského vyznání 4,5 4,5
Oblast, region odkud člověk pochází, kde vyrostl 4,1 3,9
To, zda je muž či žena 3,9 3,8
Jaké má politické názory a přesvědčení 3,6 3,8
*1 = podstatné, 2 = velmi důležité, 3 = důležité, 4 = nepříliš důležité, 5 = zcela 
nedůležité

Zdroj: ISSP 1992; ISSP 1999

7.1. Rozdíly v příjmech podle vzdělání
Na rozdíly v odměňování za vykonanou práci se dá pohlížet různými způsoby. 

Řeháková [1999] rozlišuje příjmy skutečné, spravedlivé a vnímané. Prvně jmenované 

příjmy představují reálné příjmy, které individua za svoji práci skutečně dostávají. 

Spravedlivé příjmy jsou příjmy, které by podle jednotlivců měly být odměnou za
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vykonanou práci v konkrétních profesích a vnímané příjmy jsou představy jednotlivců

o skutečných příjmech konkrétních profesí.

7.1.1. Skutečné rozdíly ve výdělcích

S nástupem tržní ekonomiky se mzdová diferenciace objevila jako nový 

fenomén, který za socialistické nivelizace mezd -  alespoň oficiálně -  nebyl příliš 

znám. Vznik soukromého sektoru, vstup zahraničních firem na český trh, vznik do té 

doby neznámých pracovních míst, odvětvové rozdíly a jistě spousta dalších faktorů, 

měly na mzdovou diferenciaci společný vliv. Večerník [2001] uvádí, že celková 

nerovnost z hlediska decilového poměru vrostla mezi roky 1989 a 1999 ze 2,45 na 

2,8, tj. o 14 % a mezi roky 1988 a 1996 dokonce z 2,44 na 3,11 což je o 27%. Jelikož 

se zde jedná o rozdíl mezi decily, můžeme předpokládat, že nerovnost by se 

prokázala ještě mnohem vyšší, kdybychom například srovnávali nejvyšší a nejnižší 

percentil.

Z hlediska této práce je však důležité zaměřit pozornost na rozdíly ve mzdách 

podle vzdělání. Jestliže byly před rokem 1989 hlavní faktory působící na mzdové 

rozdíly demografického charakteru a vzdělání o výši platu nerozhodovalo, 

v devadesátých letech se vliv pohlaví, věku apod. omezil a vzdělání - sice možná ne 

příliš rychle - začalo hrát v rozdílech odměňování důležitější roli. U tohoto způsobu 

rozdělení mezd nebyly změny po roce 1989 tak výrazné jako třeba u rozdělení mezd 

podle odvětví, avšak podle Večerníka [1998] přece jenom k určitému zhodnocování 

lidského kapitálu začalo docházet.

Nejdříve se zvýšily výdělky u mužů s nižším odborným vzděláním, kteří se 

dobře uplatnili v nových malých soukromých firmách (např. zabývajících se 

stavebnictvím). Poté transformace přinesla i zhodnocení vyššího vzdělání, ovšem 

v závislosti na oboru práce. Skutečnost je taková, že např. ve službách existovaly 

výrazné rozdíly u vysokoškolsky vzdělaných lidí podle toho, zda se jednalo o služby 

ve sféře výrobní či finanční (kde bylo finanční odměňování dosti vysoké), nebo ve 

sféře zdravotnictví či školství (kde bylo finanční odměňování znatelně nižší). Obecně 

ale „v porovnání s průměrem zaznamenali vletech 1988-1996 zaměstnanci 

s pouhým základním vzděláním (...) pokles z 90 na 70 procent, zatímco 

vysokoškolsky vzdělaní posílili svoji mzdovou pozici ze 134 procent v roce 1988 na 

165 procent v roce 1996“ [Večerník 2001; 16]. Večerník vychází z dat pořízených 

v Mikrocensech v letech 1989, 1992 a 1996. Pomocí tzv. Mincerovy rovnice dochází
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k závěrům, že v roce 1988 u mužů znamenal každý rok školního vzdělání zvýšení 

příjmů o 4,0 % a u žen o 5,1 %. V roce 1996 to už bylo 8,3 % u mužů a 9,3 % u žen. 

Podle tohoto ukazatele se tedy vzdělání stále více začíná vyplácet a investice do 

lidského kapitálu v podobě vzdělání se zhodnocují.

Podívejme se nyní na poněkud jiné údaje o mzdové diferenciaci podle 

vzdělání v naší společnosti, které eviduje Český statistický úřad na základě 

výběrového šetření mezd v rámci výběrového šetření pracovních sil. Celková hrubá 

průměrná mzda (označena červeně) mezi roky 1996 až 2005, jak je vidět v grafu 15, 

stabilně roste. V roce 1996 byla její výše 11 069 Kč, v roce 2000 15 187 Kč a v roce 

2005 byla výše průměrné mzdy 21 674. Stabilně rostly i jednotlivé průměrné hrubé 

měsíční mzdy rozdělené podle výše dosaženého vzdělání. Žádná vzdělanostní 

skupina tedy nezaznamenala pokles ani stagnaci ve mzdovém vývoji38.

Graf 15

Průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 1996 - 2005 podle
vzdělání

- ♦ —  základní

-  střední bez maturity

• A -  - - střední s maturitou

-A --vyšš í (pomaturitní) /  vyšší 
odborné a bakalářské

-X-- vysokoškolské

- • —  Průměrná mzda celkem

Rok

Zdroj: podle údajů ČSÚ

Celková průměrná mzda se v podstatě shoduje s průměrnou mzdou, kterou na 

trhu práce dostávají osoby se středoškolským vzděláním s maturitou. Tím tvoří tato 

vzdělanostní skupina pomyslnou hranici průměrné výše mzdového ohodnocování

38 V této souvislosti nesmíme zapomínat na vliv inflace.
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vzdělání na trhu práce. Pod její úrovní se nacházejí lidé, kteří dosáhli základního 

vzdělání a lidé se středním vzděláním bez maturity. Nad její úrovní jsou naopak lidé 

s vyššími stupni vzdělání, než je střední s maturitou, tedy vyšší pomaturitní / vyšší 

odborné a vysokoškoláci. U lidí se základním vzděláním a nedokončeným základním 

vzděláním činila v roce 2005 výše průměrné mzdy 14 157 Kč, zaměstnanci se 

středním vzděláním bez maturity dosáhli průměrné mzdy 16 925 Kč, zaměstnanci se 

středním vzděláním s maturitou 22 267 Kč. Průměrná mzda zaměstnanců s vyšším 

odborným vzděláním nebo s bakalářským vzděláním činila 25 211 Kč a mzda 

vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců tvořila v průměru 36 788 Kč.

Co se tedy týče pořadí, jsou výše mezd seřazeny přímo úměrně výši 

dosaženého vzdělání. Platí tedy, že čím vyšší stupeň vzdělání jedinec v naší 

společnosti dosáhne, tím vyšší mzdové ohodnocení může na trhu práce očekávat, 

přičemž zlomový bod v podobě celkové průměrné mzdy se nachází na úrovni 

středního vzdělání s maturitou. Pokud jedinec dosáhne vyššího vzdělání než 

středoškolského s maturitou, může očekávat nadprůměrné mzdové ohodnocení a 

naopak pokud získá vzdělání nižší, čeká ho na trhu práce spíše podprůměrné 

mzdové ohodnocení. Pokud bychom chtěli tyto rozdíly vyjádřit v procentech, pak 

zaměstnanci s maturitou pobírali v roce 2005 zhruba o 57 % vyšší mzdu než 

zaměstnanci se základním vzděláním a zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním 

pobírali o 65 % více než maturanti.

Celá situace však takto jednoduchá není. Musíme si být vědomi, že se jedná o 

průměrné mzdy a ty mohou být ovlivněny hodnotami, které se mohou velmi lišit od 

toho, jaká je výše mezd většiny zaměstnanců patřících do jednotlivých 

vzdělanostních skupin. Jak je z dat ČSÚ zřejmé, stoupá mzdová variabilita a 

zešikmení rozdělení mezd stejně úměrně s každým vyšším stupněm vzdělání. Pak 

tedy celá situace vypadá tak, že rozdíly ve mzdách zaměstnanců se základním 

vzděláním jsou malé a naopak rozdíly v rozložení mezd u vysokoškoláků jsou velmi 

vysoké. Toto celé dokumentuje graf 16.

Vidíme, že pokud jsou mzdy v jednotlivých vzdělanostních skupinách 

rozděleny podle percentilů, nemusí být například u vysokoškoláků, u kterých je 

variabilita mezd nejvyšší, pravděpodobnost o tolik vyšších výdělků než je výše 

výdělků u ostatních vzdělanostních skupin tak přesvědčivá, jako se mohlo zdát 

z grafu 15, který dokumentoval průměrné mzdy. Z grafu 16 je také patrné, že může
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nastat i situace, kdy vysokoškolsky vzdělaný zaměstnanec pobírá nižší mzdu než 

zaměstnanec se základním vzděláním.

Hrubá mzda odpovídající 75 % percentilu u jedinců se základním nebo 

nedokončeným vzděláním je 16 659 Kč zatímco hodnota 5 % percentilu u 

vysokoškoláků je 16 317 Kč. Jinými slovy můžeme tuto situaci interpretovat tak, že 

25 % jedinců se základním nebo nedokončeným základním vzděláním má v naší 

společnosti vyšší mzdu než 5 % vysokoškolsky vzdělané populace. Nejvíce je 

situace, kdy vysokoškolák pobírá nižší mzdu než jedinec se základním nebo 

nedokončeným základním vzděláním, zřejmá v případě našeho grafu na 5 % 

percentilu u vysokoškoláků a na 95 % percentilu u jedinců se základním nebo 

nedokončeným základním vzděláním, kde mzda zaměstnance se základní nebo 

nedokončenou základní školou tvoří 24 298 Kč a mzda vysokoškoláka tvoří, jak již 

bylo jednou zmíněno, 16 317 Kč.

Graf 16

Distribuce mezd podle dosaženého vzdělání 
v roce 2005 (v percentilech)

— ♦— základní a
nedokončené

-  -■—  střední bez
maturity

-  -  - a -  - -  střední s
maturitou

-  - a- - - vyšší odborné a
bakalářské

-  x -  - vysokoškolské

percentily
Zdroj: podle údajů ČSÚ

Vyšší vzdělání tedy nemusí automaticky znamenat i vyšší mzdu. Proto je 

možná vhodnější brát v úvahu střední hodnoty, které jsou zjištěny za pomoci 

mediánu, tedy podle hodnot, které jsou v grafu 16 v bodech P50. To platí zejména u
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vysokoškoláků, u kterých je variabilita příjmů nejvyšší -  hrubá mzda na 5 % 

percentilu je 16 317 Kč, na 50 % percentilu (mediánu) je 28 437 Kč a na 95 % 

percentilu je 80 941 Kč. Nejvíce nivelizované jsou příjmy v nejníže postavené 

vzdělanostní skupině, tedy u zaměstnanců se základním vzděláním.

Pro srovnání variability mezi jednotlivými vzdělanostními skupinami může 

posloužit jednoduchý ukazatel -  rozdíl mezi hrubou mzdou na 95 % a 5 % percentilu 

v dané vzdělanostní skupině. Je to jakási obdoba variačního rozpětí a tyto rozdíly 

můžeme vidět v tabulce 10. Zároveň můžeme v tabulce vidět i průměry a mediány 

hrubých mezd jednotlivých vzdělanostních skupin.

Tabulka 10

Průměrné hrubé měsíční mzdy, mediánové hodnoty hrubých měsíčních 
mezd, upravené variační rozpětí hrubých měsíčních mezd v roce 2005

Stupeň dokončeného vzdělání Průměr Medián Variační
rozpětí*

základní a nedokončené 14 157 12 796 16 557
střední bez maturity 16 925 16 064 19 192
střední s maturitou 22 267 20 003 28 183
vyšší odborné a bakalářské 25 211 22 014 34 162
vysokoškolské 36 788 28 437 64 624
rozdíl 95 % percentilu a 5 % percentilu

Zdroj: podle údajů ČSÚ

7.1.2. Vnímané a spravedlivé rozdíly ve výdělcích

Podle výsledků výzkumů za roky 1991 (ISJP), 1995 (ISJP) a 1999 (ISSP), 

které analyzovala Řeháková [1999] je zřejmé, že ve vnímání obyvatel České 

republiky se s postupujícím časem stále více prosazoval pocit, že obecně platové 

rozdíly jsou velké. V procentuálním vyjádření se k velkým rozdílům postupně (podle 

jednotlivých let) přiklánělo 69 % (v roce 1991), 82 % (v roce 1995), 89 % (v roce 

1999) obyvatel. Na druhé straně však nepřevládal názor volající po rovném 

rozdělování příjmů. Lidé se většinou domnívají, jak píše Řeháková, že profese 

vysokého statusu mají být ohodnoceny vyššími příjmy než profese statusu nízkého.

V čase se k tomuto přesvědčení dokonce přiklánělo stále více lidí. Problémem je zde 

spíše porovnání vnímaných příjmů se spravedlivými příjmy, kdy se ukazuje, že 

vnímané příjmy jsou vyšší než příjmy spravedlivé a tento rozdíl mezi nimi v čase
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stále narůstal. To má zřejmě za následek vnímání rozdílů mezi příjmy jako 

nespravedlivé. Jak ale lidé pohlížejí z hlediska příjmů na vzdělání?

V zemích s tržní ekonomikou plní vzdělání a kvalifikace (pomineme-li další 

důležité faktory) nezastupitelnou funkci při nerovném rozdělování mezd. Základní 

myšlenkou teorie lidského kapitálu je, že profese vyžadující vyšší vzdělání musí být 

dostatečně ohodnocené, pokud mají být vykonávány dostačujícím počtem lidí 

s příslušnými schopnostmi, kvalifikací a vzděláním.

V předchozí kapitole jsem na datech z ČSÚ prokázal, že v České republice 

z hlediska průměrných mezd existuje vcelku jasné a přímo úměrné rozdělení výše 

mezd podle dosaženého vzdělání. O této skutečnosti můžeme hovořit jako o reálném 

objektivním stavu. Lidé ale často jednají spíše podle svých vlastních subjektivních 

představ než na základě objektivně zjištěných skutečností. Ve výzkumu ISSP 1999 

byli respondenti postaveni před výrok: „Nikdo by nestudoval roky na právníka nebo 

na doktora, kdyby neočekával, že bude mít mnohem vyšší výdělky než řadový 

dělník“. S výrokem pak měli vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas. 72 % respondentů 

s tímto výrokem souhlasilo, což by se dalo interpretovat tak, že lidé skutečně uvažují 

podobným způsobem, jak předpokládá teorie lidského kapitálu. Zda také podle toho 

jednají se dá - samozřejmě s určitým omezením - prokázat i tím, zda se zvyšují počty 

studentů. To jsme viděli v kapitole mapující situaci v oblasti vzdělávání po roce 1989 

a v současnosti.

Vraťme se však k problematice, zda si lidé uvědomují rozdíly mezi příjmy 

jednotlivých vzdělanostních skupin. Ve výzkumu ISSP 1999 byly položeny i otázky 

zjišťující, jak vysoký je podle respondentů hrubý měsíční příjem třicetiletého člověka 

se středoškolským vzděláním a jaký je příjem třicetiletého člověka s vysokoškolským 

vzděláním. Jako vztažný bod bylo respondentům řečeno, že průměrný hrubý měsíční 

příjem 30 -  35 letých lidí se základním vzděláním je 8 000 Kč (podle ČSÚ byl zhruba 

9 500 Kč).

I když zde máme k dispozici pouze názory respondentů na výši průměrných 

příjmů středoškoláků a vysokoškoláků, nabízí se nám srovnání skutečných 

průměrných příjmů, jak byly uvedeny v předchozí kapitole a vnímaných příjmů.

Průměrné vnímané měsíční hrubé mzdy středoškoláků byly podle dat z ISSP 

1999 11 763 Kč a u vysokoškoláků byly 16 918 Kč. Skutečné průměrné hrubé 

měsíční příjmy v roce 1999 přitom u středoškoláků činily 14 220 Kč a u 

vysokoškoláků 23 128 Kč. Skutečné příjmy rozdělené podle vzdělání jsou vyšší než
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příjmy vnímané. Dokonce i příjmový rozdíl mezi vzdělanostními skupinami 

středoškoláků a vysokoškoláků je ve skutečnosti větší než lidé předpokládají. Reálné 

mzdy by byly vyšší i v případě, že bychom zvýšili hodnotu průměrné měsíční hrubé 

mzdy u lidí se základním vzděláním, která byla v tomto případě použita jako hodnota 

vztažná. Podle údajů z ČSÚ byla tato hodnota 9 500 Kč, takže o 1 500 Kč vyšší než 

hodnota používaná ve výzkumu. Mohli bychom pak předpokládat, že by se vnímané 

mzdy středoškoláků a vysokoškoláků zvýšily taktéž o 1 500 Kč. Přesto by ale jejich 

výše byla nižší, než skutečné mzdy evidované ČSÚ.

Je však otázkou, zda si lidé obecně nejsou vědomi, jaká je skutečná výše 

příjmů rozdělených podle vzdělání, nebo zda podceňují význam, jaký vzdělání na 

výši příjmů má a jak ovlivňuje mzdovou diferenciaci mezi jednotlivými vzdělanostními 

skupinami. Druhou jmenovanou možnou příčinu podhodnocení vnímaných příjmů 

rozdělených podle vzdělání by bylo alespoň ilustrativně možné prokázat porovnáním 

důležitosti, jakou lidé - ve vztahu k příjmům - vzdělání přikládají. Sekundární analýza 

dat však s sebou nese určitá omezení, která jsou způsobena ne úplně stejným 

záměrem, pro který byl původní výzkum proveden. Dotazník navržený pro výzkum 

ISSP 1999 bohužel neobsahoval otázku zjišťující, jak důležité je podle respondentů 

vzdělání pro rozdělení a výši příjmů. Jinými slovy neobsahoval otázku, jak vysoké a 

jak rozděleny jsou vnímané příjmy podle vzdělání.

Obdobná otázka byla položena pouze při zjišťování spravedlivých příjmů. Na 

průměry odpovědí je možné se podívat do tabulky 11, kde je vzdělání porovnáno 

s dalšími faktory.

Tabulka 11

"Jak důležité by měly být následující věci při rozhodování o tom, 
kolik by měli lidé vydělávat" - průměry*

Průměr
Směrodatná

odchylka
Odpovědnost, která je spojená s výkonem zaměstnání 1,89 0,79
Počet let věnovaných získání vzdělání a kvalifikace 2,48 0,90
To, zda řídí jiné osoby 2,53 0,93
To, kolik člověk potřebuje na zaopatření rodiny 2,78 1,10
Počet vyživovaných dětí 2,93 1,12
Pracovní výsledky 1,76 0,78
Pracovní úsilí 1,88 0,80
*1 = podstatné, 2 = velmi důležité, 3 = důležité, 4 = nepříliš důležité, 5 = zcela nedůležité

Zdroj: Vypočítáno podle údajů z výzkumu ISSP 1999
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Z hlediska spravedlivých příjmů je vzdělání průměrně hodnoceno jako faktor, 

který by měl hrát poměrně důležitou (ne však podstatnou) roli při rozhodování o tom, 

kolik by měli lidé vydělávat. Vezmeme-li v úvahu výsledné průměry u všech faktorů, 

na které byli respondenti dotázáni, můžeme prohlásit, že za spravedlivý byl v roce 

1999 vnáší společnosti považován meritokratický (zásluhový) princip, kde by měly 

velmi důležitou až podstatnou roli při rozdělování příjmů hrát takové faktory jako 

„pracovní výsledky“, „pracovní úsilí“, „odpovědnost, která je spojená s výkonem 

zaměstnání“ . Vzdělání je sice respondenty hodnoceno jako faktor, který by měl při 

rozdělování příjmů hrát méně důležitou roli, ale stále ještě více důležitou než „to, 

kolik člověk potřebuje na zaopatření rodiny“ nebo „počet vyživovaných dětí“.

Pokud bychom nazírali výši průměrného měsíčního příjmu jako jeden 

z klíčových faktorů hodnocení úspěchu v životě, pak nám určitou ilustraci poskytne i 

hodnocení vzdělání jakožto předpokladu k dosažení úspěchu, o čemž jsem pojednal 

výše.

Jak již bylo řečeno, komunistický režim se snažil nivelizovat příjmy a tím 

minimalizoval výkonový princip jejich rozdělování. V devadesátých letech se situace 

změnila a výkonový princip byl díky prudkému obratu k liberalismu naopak (alespoň 

proklamativně) velmi prosazován. Vzdělání jistě patří k jedné ze složek, která 

v meritokratické společnosti sehrává důležitou úlohu. Předpokládáme-li, že prostředí 

v jakém se formují názory na společenské procesy má na jedince podstatný vliv, pak 

je příhodné prozkoumat, zda se názory na spravedlivé hodnocení vzdělání liší podle 

věku. Na mladší generace v tomto ohledu působily bezesporu jiné faktory než na 

generace starší. Zároveň jsou také mladší generace více přístupné ke změnám. 

Podívejme se, jak se vyjádřili respondenti k otázce, jak důležité by mělo být vzdělání 

při rozdělování příjmů, pokud je rozdělíme podle věku. V tabulce 12 jsou uvedeny 

relativní četnosti odpovědí respondentů.
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Tabulka 12
"Jak důležitý by měl být počet let věnovaných získání vzdělání 

a kvalifikace při rozhodování o tom, kolik by měli lidé 
________________ vydělávat" -  v řádkových % ______________

podstatné důležité nedůležité
Věk 20 a méně 20,3 72,5 7,2

21 -30 16,5 75,6 7,9
31 -40 15,6 77,2 7,1
41 -50 16,1 75,5 8,4
51 -60 14,2 71,1 14,7
61 a více 14,3 70,4 15,3

Zdroj: Vypočítáno podle údajů z výzkumu ISSP 1999

Je vidět, že se četnosti odpovědí podle věku přece jen liší. Jako podstatné by 

mělo být vzdělání a kvalifikace při rozhodování o příjmech zejména podle mladých 

lidí do 20 let. Rozdíl mezi mladými, kteří považují vzdělání za podstatné a mladými, 

kteří ho naopak považují za nedůležité (20,3 -  7,2), tvoří 13,1 %. U generace 

nejstarší je tento rozdíl 1 %, avšak při převaze těch, co vzdělání považují za 

nedůležité39. Obecně se dá říci, že čím starší generace, tím v ní najdeme vyšší 

zastoupení těch, podle kterých by vzdělání mělo být při rozhodování o výdělcích 

nedůležité. Na druhé straně zase můžeme prohlásit, že čím mladší generace, tím by 

podle ní mělo být vzdělání a kvalifikace podstatnější. Nejvíce si ale shodně všechny 

generace myslí, že vzdělání by mělo být při rozhodování o výdělcích považováno za 

důležité.

Ačkoli závislost mezi věkem a pohledem na spravedlivé výdělky není příliš 

silná, je statisticky významná.

39 Při zachování matematické logiky by toto číslo mělo být -1 .
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Celoživotní vzdělávání, nebo dnes více používaný pojem celoživotní učení, je 

koncept, o kterém se v posledních desetiletích hovoří na všech možných 

konferencích, zasedáních, v odborných i populárních diskusích, jak na poli 

vědeckém, politickém i občanském. Jedná se o reakci na vysoce aktuální 

problematiku spojenou s moderní dobou -  vzrůstající objem a dostupnost informací. 

Podle konceptů nazývajících moderní společnost společností vědění založenou na 

znalostech, je vzdělávání takřka nejdůležitější sociální, ale i vysoce individuální 

záležitostí. Ovšem znalostní společnost se již nespokojí s pouhým formálním 

(školským) vzděláváním, nýbrž vyžaduje na svých členech aktivní zapojování do 

vzdělávacích aktivit i po absolvování běžné (ať už na úrovni primární, sekundární či 

terciární) školní docházky. Tím se tedy do oblasti zájmu dostává vzdělávání 

celoživotní.

Přestože má vzdělávací proces řadu jiných funkcí, zaměřil jsem svojí 

pozornost především na funkci, kterou vzdělávání plní při přípravě jedinců na 

zaměstnání. Provázanost vzdělávání a zaměstnání se prokázala zejména v oblasti 

dalšího vzdělávání, nebo chceme-li, v oblasti vzdělávání dospělých. Avšak nejen tato 

oblast vzdělávání, nýbrž vzdělávání obecně je s prací jedinců úzce spojeno. Tuto 

skutečnost zdůrazňují koncepty a teorie lidského kapitálu, lidských zdrojů a 

kulturního kapitálu.

Stručně jsme se seznámili s oblastí vzdělávání v našich zemích před pádem 

komunistického režimu. Úroveň vzdělání nebyla příliš rozhodujícím faktorem 

hodnocení společenské prestiže a hrozba nezaměstnanosti způsobená nízkým 

vzděláním a kvalifikací zde neexistovala. Ani v oblasti finančního ohodnocování 

nepůsobila vysoká příjmová nivelizace motivačně k dosažení co možná nejvyššího 

vzdělání. Tento ne zcela příznivý společenský stav se odrazil i ve vzdělanostní 

struktuře obyvatelstva. Ekonomický vývoj v podobě masové industrializace, která 

probíhala v 50. a 60. letech, kladl důraz na vzdělání, které připravovalo obyvatele pro 

výkon dělnických profesí. Důležité však je, že na rozdíl od západních zemí, ve 

kterých v tomto období probíhala industrializace také, byly dělnické profese 

zvýhodňovány ideologicky, politicky i ekonomicky a to zejména na úkor 

vysokoškolsky vzdělané populace. Ve vzdělanostní struktuře se tak do popředí 

dostávala skupina středoškolsky vzdělaných lidí bez maturity. Nejtěžší rány způsobil

8. Závěr
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komunistický režim vzdělanostní úrovni národa v době normalizace, kdy jsme 

v porovnání s vyspělými zeměmi vykazovali nejnižší podíl studentů ve vysokém 

školství a na úrovni středního školství dominovaly učební obory. Je však také 

potřeba zdůraznit, že díky socialistickému režimu došlo v jeho počátcích ke 

vzdělanostní expanzi v rámci všech sociálních vrstev.

Po roce 1989 se naše společnost -  přinejmenším alespoň proklamativně -  

vydala směrem k uplatňování výkonového principu. Vzdělání se mělo stát jedním 

z hlavních faktorů určujících postavení jedince na trhu práce. Ve vzdělávacím 

systému se tato společenská změna projevila poklesem podílu žáků v učňovských 

oborech a vzestupem podílu studentů středních odborných škol, ze kterých mohou 

absolventi díky oborové specializaci snadněji vstoupit na trh práce, nebo díky 

maturitě pokračovat v dalším vzdělávání v terciární sféře. Také gymnázia 

zaznamenala vyšší podíly studentů než dříve. Jako nový jev se v našem školství 

objevily soukromé střední školy, které vykazovaly rychlý nárůst. Později se objevily i 

soukromé školy vysoké. Počty studentů se ve vysokém školství v posledním 

desetiletí více než zdvojnásobily. Také počet fakult a vysokých škol se razantně 

zvýšil. Největší přírůstky byly zaznamenány zejména ve společenskovědních 

oborech, kterým z hlediska počtu studentů dominuje ekonomie, pedagogika a právo. 

Snížení podílu studentů byl naopak zaznamenán v technických oborech, což může 

mít v budoucnu za následek nedostatek technických odborníků na trhu práce. 

Nevyváženost v počtech studentů jednotlivých oborů s nadpolovičním podílem 

studentů společenských věd, by mohlo mít také vážné důsledky na trhu práce. 

Zejména pokud uvážíme, že jejich počty budou i v budoucnu narůstat, čemuž zatím 

současný vývoj nasvědčuje. Přesto jsou u nás počty obyvatel vzdělaných v terciární 

sféře vzdělávání stále na nízké úrovni. I když jsme zemí, která má v porovnání 

s ostatními zeměmi OECD nejvíce lidí vzdělaných v sekundární sféře vzdělávání, 

musíme bohužel konstatovat, že jsme zároveň i zemí, která má podprůměrný počet 

populace vzdělané v terciární sféře vzdělávání. Tento stav je hlavně způsoben 

nedostatkem obyvatel, kteří jsou vzdělaní na tzv. prvním stupni terciárního 

vzdělávání, což u nás představuje bakalářský typ vysokoškolského studia a vyšší 

odborné školy. Abychom srovnali krok s ostatními zeměmi OECD, je vhodné zaměřit 

pozornost na tyto typy studia.

Celoživotní vzdělávání je kromě formálního školského typu vzdělávání tvořeno 

ještě neformálním a informálním vzděláváním. Ve výzkumu, který provedl ČSÚ se

78



ukázalo, že více vzdělaná populace se na neformálním a informálním vzdělávacím 

procesu podílí mnohem více než populace méně vzdělaná, mladší generace se na 

dalším vzdělávání podílejí více než generace starší. Z hlediska ekonomické aktivity 

se ukázalo, že je velmi malý podíl účastníků na neformálním vzdělávání mezi 

nezaměstnanými. Přitom je tato sociální skupina tou, která by se na dalším 

vzdělávání podílet měla, aby si své postavení na trhu práce její příslušníci vylepšili. Z 

dat ČSÚ také vyplynulo, že oblast dalšího vzdělávání je úzce spjata s trhem práce. 

Tři čtvrtiny účastníků na neformálním vzdělávání totiž důvody svého dalšího 

vzdělávání spojují se svým zaměstnáním.

Statisticky významné rozdíly v účasti na dalším vzdělávání mezi jednotlivými 

sociodemografickými a socio-ekonomickými skupinami se prokázaly při rozboru dat 

reprezentativního výzkumu věnujícího se dalšímu vzdělávání prováděného Ústavem 

pro informace ve vzdělávání. Obdobně jako u výsledků šetření ČSÚ se i v tomto 

výzkumu potvrdilo, že mladší generace se dalšího vzdělávání účastní více než 

generace starší, vzdělanější populace více než méně vzdělaná populace, 

nezaměstnaní se účastní méně než zaměstnaní a že většina vzdělávajících se se 

vzdělává kvůli udržení pracovního místa, získání pracovního místa a také kvůli 

vyššímu finančnímu ohodnocení. Také se prokázala souvislost mezi mírou 

odbornosti (podle EGP) pracovní činnosti a účasti na dalším vzdělávání. Existuje zde

i logická provázanost mezi úrovní vzdělání a úrovní odbornosti, kterou jedinci 

vykonávají. Odpovědnější a odbornější práci vykonávají více vzdělaní jedinci. U 

těchto osob pak existuje vyšší potřeba dále se vzdělávat, která zřejmě souvisí 

s požadavky, kterou na tyto jedince klade jejich práce. Závěry, které můžeme 

z těchto výsledků formulovat jsou, že další vzdělávání je úzce spjato s úrovní 

dosaženého školského vzdělání a hlavně s postavením jedince na trhu práce. 

Skutečnost, že se nižší věkové skupiny účastní na dalším vzdělávání více než lidé 

starší (což je jev mezinárodní), lze interpretovat také v souvislosti s trhem práce, kdy 

u mladších lidí zřejmě hraje významnou úlohu očekávaná či už probíhající 

ekonomická aktivita, ambice či kariérní postup. Pracovní trh a participace na 

celoživotním vzdělávání jsou ve vzájemném vztahu.

Ze srovnání zemí OECD z hlediska míry participace na dalším profesním 

vzdělávání nevyšlo umístění České republiky příliš pozitivně. Z 21 srovnávaných 

zemí byla Česká republika na 15. místě, přičemž rozdíl v účasti na tomto druhu 

vzdělávání je oproti pěti nejvýše postaveným zemím trojnásobný. Ve většině
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sledovaných zemích je úroveň účasti na dalším profesním vzdělávání vyšší. 

Z hlediska pojímání moderních společností jako společností znalostních, 

vyžadujících vysokou míru participace na dalším vzdělávání, není tento stav pro 

Českou republiku uspokojivý a je nasnadě začít řešit motivaci k vyšší účasti na 

celoživotním vzdělávání zejména u nezaměstnané a méně vzdělané populace.

Dobré je však také vědět, že i přes nynější popularitu konceptu znalostní 

společnosti, který je hodně užíván např. na poli Evropské unie, neexistuje v tomto 

pojímání moderní společnosti všeobecný konsensus. Znalostní společnosti má i své 

kritiky.

Koncept vychází z předpokladu, že moderní společnost je vystavena novým 

technologiím a stále narůstajícímu objemu informací, které by každý člen společnosti 

měl umět uchopit a používat. V návaznosti na to je pak nutné, aby se každý jedinec 

neustále vzdělával a aby tak vyhověl potřebám znalostní společnosti. Je však tak 

naprosto neoddiskutovatelné, že je moderní společnost skutečně taková? Kritikem 

konceptu znalostní společnosti je např. Václav Klaus, který tvrdí, že moderní 

společnost se neodlišuje zvýšeným objemem informací. Jádrem problematiky tak 

není množství informací, nýbrž koncepční práce s nimi. Tento Klausův názor pak 

implikuje úvahy nad tím, do jaké míry je umění správně pracovat s informacemi 

specifikem a potřebou právě dnešní společnosti. Důležitost vzdělání platila podle 

Klause vždycky a není tak charakteristickým rysem dnešní doby odlišujícím ji od 

období minulých. Termíny vzdělanostní společnost či znalostní ekonomika se tak 

mohou stát prázdnými slovy a podstatu dnešní společnosti a ekonomiky rozhodně 

nemusí vystihovat. Zároveň se Klaus pozastavuje nad údajnou potřebou většího 

množství kvalifikovaných a vzdělaných lidí. „Struktura práce se -  obrovským 

rozvojem sektoru služeb -  vůbec nevychýlila směrem k více kvalifikované práci“40. Je 

zřejmé, že zde vyvstává prostor pro nelehkou diskusi o povaze dnešní společnosti. 

Zde jsem však chtěl pouze upozornit, že koncept znalostní společnosti nemusí být 

tak samozřejmý, jak se na první pohled zdá.

Krátký pohled na mzdovou diferenciaci prokázal, že obecně je vzdělanější 

populace na trhu práce finančně odměňována lépe než populace méně vzdělaná. 

Z tohoto hlediska dochází v naší společnosti k naplňování předpokladů plynoucích 

z teorie lidského kapitálu. S důležitostí vzdělání jakožto determinujícího prvku

40 Citace pochází z rozhovoru s Václavem Klausem „Nenechejme se mást prázdnými pojmy“ uveřejněném na 
http://www.ucitelskyzpravodaj.cz

80

http://www.ucitelskyzpravodaj.cz


mzdového ohodnocení souhlasí mladší generace o něco více než generace starší. 

Problémem je, že vnímané mzdové ohodnocení rozdělené podle vzdělanostních 

skupin je nižší, než jaké ve skutečnosti existuje. Možná právě proto se hodnocení 

vzdělání jakožto faktoru vedoucího k úspěchu v čase příliš nezvyšuje. Přesto ale 

můžeme prohlásit, že vzdělání je v naší společnosti důležitým faktorem působícím na 

výši výdělků, což můžeme bezesporu považovat za kladný, byt’ -  snad dočasně -  ne 

zcela reflektovaný fakt.
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Summary
The lifelong education or recently more used term lifelong learning conception, 

is a very actual topic at several sessions, used colloquially, and in many documents 

written by representatives of several organizations like the European Union, OECD, 

UNESCO etc. Modern society is associated with a growing volume of information and 

with the knowledge on how to work with it. On the basis of this fact the idea of a 

knowledge society was established.

In the modern knowledge society the education process is a very important 

part of social and individual life. Thus, this work deals with the issue of lifelong 

education (learning) which consists of formal education, non-formal education and 

informal education. Although formal education is a very important part of lifelong 

education, from a lifelong education point of view non-formal education is the most 

important, especially if we focus our attention on the connection between lifelong 

education and the labour market.

The work is based on the concept of human capital, human resources and 

strives to also include the cultural capital theory. Regarding the development of 

Czech society after the year 1989, it describes changes in the educational structure 

which have occurred up to now. It focuses on the secondary and tertiary levels of the 

educational sphere and compares them briefly with the situation before 1989. The 

number of students on secondary and tertiary levels grew during the period from 

1989 till present and also their percentage changed. On the secondary level the 

share of students increased while on the other hand the share of apprentices 

declined. Due to communist ideology, education was not thoroughly evaluated 

(especially on tertiary level) before 1989 and after the fall of the communist party the 

situation changed and the idea of a meritorious system was established. This may be 

the reason for the increased number of students on both the secondary level and 

tertiary level. The number of students on tertiary level increased 2.7 times from 1989 

to 2005. But in comparison with OECD countries the Czech Republic lacks records of 

the tertiary educated population.

From the lifelong education point of view non-formal education is essential. 

This type is also very important from the standpoint of the labour market. Research 

related to lifelong learning conducted in the Czech Republic proved that the more 

educated society participates in non-formal education more than those less
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educated, employed more than unemployed and younger people more than older 

people. Most of participants connect their non-formal education with their occupation. 

The most often proclaimed reasons are maintaining a current job, to get new job and 

or to improve one’s financial situation. It is apparent that a strong relation exists 

between lifelong learning and labour market.

The current state of participation in non-formal vocational education was 

compared with OECD countries, showing that the participation rate in the Czech 

Republic is very low by placing fifteenth out of the 21 countries that were compared. 

This situation is neither very advantageous nor effective especially in our modern 

knowledge society. A solution should be to motivate unemployed public and those 

with less education to participate in a non-formal education type of lifelong learning.

On the basis of the wage differentiation resulting from educational level, this 

work makes an inquiry about the benefits of investments into education in the Czech 

Republic. A brief view of wage differentiation proved that the more educated 

population is better evaluated on the labour market than less educated population 

and so we can say that fundamental assumptions of human capital theory are true in 

the Czech Republic. There is an agreement to the importance of education as a 

factor of wage differentiation, especially among the younger generation. 

Nevertheless education -  from the subjective point of view -  is not yet perceived as 

an essential factor of a successful life in the Czech Republic. So we can only hope 

that objective facts will change public opinion.
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Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání ISCED 

(International Standard Classification of Education)

Podle usnesení z roku 1997 se tato klasifikace člení na 7 úrovní vzdělávání, 

které mohou být dále vnitřně členěny na A, B a C. Samotná klasifikace vypadá 

následovně:

0 preprimární vzdělávání (bez vzdělání)
1 primární vzdělávání
2 nižší sekundární vzdělávání

2A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání 
2B - přípravný stupeň pro pracovní trh 
2C - stupeň směřující na pracovní trh

3 vyšší sekundární vzdělávání
3A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání 
3B - přípravný stupeň pro pracovní trh 
3C - stupeň směřující na pracovní trh

4 postsekundární vzdělávání nižší než terciární
4A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání 
4B - prakticky zaměřené studium

5 první stupeň terciárního vzdělávání
5A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání 
5B - prakticky zaměřené studium

6 druhý stupeň terciárního vzdělávání





VŠ - studenti v bakalářských a magisterských studijních programech se státním 
občanstvím ČR v akademickém roce 2000/01 až 2005/06 - podle formy studia a skupiny studijních program
Data bez jiných resortů (v roce 2005/2006 nebyly údaje k dispozici).

Forma studia 
Skupina oborů

2000/01 2001/02 2002/03
1)

2003/04
2), 3)

2004/05
4)

2005/06

Všechn formy studia
celkem 185 588 195 894 212 460 252 802 298 525
přírodní vědy 12 814 13 996 15 365 18 068 23 492
technické obory 52 035 54 421 56 697 64 042 75 990
zem., les. a vet. vědy 7152 7 410 7 999 9 544 11 877
lékařské a farm, vědy 11770 12 229 13 021 15 351 19 039
ekonomické vědy 42 728 38 890 43 807 52 493 60 227
společenské vědy 15 078 21 563 24 883 37 979 45 872
právní vědy 8 955 9 386 10315 11 848 13 476
učitelství 30 566 33 326 35 758 37 839 41 672
umělecké obory 4 490 4 673 4 615 5 638 6 880

Prezenční studium
celkem 160 784 167 792 178 506 203 645 227 460
přírodní vědy 12 272 13 370 14 588 16 654 19815
technické obory 47 369 49169 50 635 55 249 61 502
zem., les. a vet. vědy 6 250 6 378 6 818 7 860 9 269
lékařské a farm, vědy 10 604 10 829 11493 13 646 15 653
ekonomické vědy 36 550 31 955 34 295 38 887 42 693
společenské vědy 12 709 18 296 20 578 29 729 33 974
právní vědy 8 712 8 971 9 607 10 445 11 178
učitelství 22162 24 538 26 319 26 253 27 690
umělecké obory 4156 4 286 4173 4 922 5 686

Distanční a kombinované studium
celkem 24 804 28102 33 954 49157 71 065
přírodní vědy 542 626 777 1414 3 677
technické obory 4 666 5 252 6 062 8 793 14 488
zem., les. a vet. vědy 902 1032 1 181 1 684 2 608
lékařské a farm, vědy 1 166 1400 1 528 1 705 3 386
ekonomické vědy 6178 6 935 9 512 13 606 17 534
společenské vědy 2 369 3 267 4 305 8 250 11 898
právní vědy 243 415 708 1403 2 298
učitelství 8 404 8 788 9439 11 586 13 982
umělecké obory 334 387 442 716 1 194

Komentáře: Zdro j: da tabáze  Ú l V

V Data bez t ty f  soukromých vysokých škol (Bankovní institut Praha, Vysoká škola podnikání, Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, Vysoká škola veřejně 
správy a mezinárodních vztahů), je jichž údaje nebyly zahrnuty v systému SIMS.

2) Data bez šesti soukromých US - Institut restaurováni a konzervačních technik Litomyšl, VS ekonomie a managementu Ústí nad Labem, s.r.o., VS manažerské 

informatiky a ekonomiky, a.s., Mezinárodni baptistický seminář, Středočeský vysokoškolský institut, Anglo-amerícký institut liberálních studií, o.p.s., jejichž údaje nebyly 
zahrnuty v systému SIMS.

3> V systému SIMS však nejsou ve všech připadech k  dispozici kódy studijních programů, proto není možně spolehlivě určit kód KKOV, z toho důvodu údaje o oborové 
struktuře za rok 2003/04 (resp. 2003 u absolventů) nepublikujeme.

4> Počty nové přijatých (poprvé zapsaných) na VŠ bez údajů za UP Olomouc v roce 2004/05.



VŠ - přihlášení a přijatí v akademickém roce 2000/01 
až 2005/06 - podle skupiny studijních programů

Data bez jiných resortů (v roce 2005/2006 nebyly údaje k dispozici).

Skupina oboru 2000/01 2001/02 2002/03
31

2003/04
4)

2004/05
5>

2005/06

Počet podaných přihlášek
celkem 208173 237 452 234 026 284 977 294 758
přirodni vědy 13956 21779 18108 22 842 20 076
technické obory 28 740 42957 44176 27144 48 314
zemědělství, veter. lék. 4 766 5 847 7 061 7757 8 792
lékařské védy, farmacie 12 829 17148 16 672 23 851 25 580
ekonomické vědy 39 372 46 717 43 047 52461 61 051
humanitní a spol. védy 40517 35 649 36197 52 588 56 709
právni védy 18074 16137 15741 20 648 21048
učitelství 42 516 43 880 46 316 47 258 44139
umělecké obory 7 403 7 338 6 708 7 893 9 049
neuvedeno - - - 22 535 -

Počet přihlášených1'
celkem 103 485 105 000 108 848 130 353 130 934
přírodní védy 10 285 13 630 12 727 15 887 14 260
technické obory 20 646 27 017 28131 21429 32 228
zemědělství, veter. lék. 3941 4479 5 501 5 829 6 242
lékařské védy, farmacie 7 226 8 822 8 801 12464 12 534
ekonomické védy 24343 26 967 25 908 30 336 33 309
humanitní a spol. vědy 28 757 23 061 23130 32 631 34135
právní vědy 11910 9937 9 882 13 761 13 330
učitelství 29 511 28 707 30 214 32 328 30 268
umělecké obory 5862 5 503 5049 5 880 6 067
neuvedeno - - - 18 560 -

Index přihlášení (počet přihlášek na 1 přihlášeného
celkem 2,01 2,26 2,15 2,19 2,25
přírodní vědy 1,36 1,60 1,42 1,44 1,41
technické obory 1,39 1,59 1,57 1,27 1,50
zemědělství, veter, lék. 1,21 1,31 1,28 1,33 1,41
lékařské vědy, farmacie 1,78 1,94 1,89 1,91 2,04
ekonomické védy 1,62 1,73 1,66 1,73 1,83
humanitní a spol. vědy 1,41 1,55 1,56 1,61 1,66
právní védy 1,52 1,62 1,59 1,50 1,58
učitelství 1,44 1,53 1,53 1,46 1,46
umělecké obory 1,26 1,33 1,33 1,34 1,49
neuvedeno X X X 1,21 X

Počet přijatých2’
celkem 45214 54 676 61 077 75 613 79 986
přírodní védy 4 662 6 291 6 872 8 888 8 638
technické obory 15 441 20 456 21407 15 441 25 722
zemědělství, veter. lék. 2 273 2 607 3 269 3 724 3 998
lékařské védy, farmacie 2 592 2 924 3346 4432 4607
ekonomické vědy 9 824 11716 12970 15 257 17 654
humanitní a spol. vědy 5 668 6 324 7 222 11736 13 672
právní védy 1880 2 073 2 422 2459 3 226
učitelství 8 012 9 503 11654 12 704 13400
umělecké obory 989 1033 1019 1692 1884
neuvedeno - - - - 14085 -

Úspěšnost (přijatí /přihlášení)
celkem 45,0% 52,1% 56,1% 63,3% 66,8%
přírodní védy 31,9% 46,2% 54,0% 64,8% 69,2%
technické obory 68,2% 75,7% 76,1% 84,8% 88,2%
zemědělství, veter. lék. 43,7% 58,2% 59,4% 72,6% 71,3%
lékařské védy, farmacie 36,0% 33,0% 38,0% 40,4% 41,9%
ekonomické vědy 32,0% 43,4% 50,1% 57,6% 61,0%
humanitní a spol. vědy 20,6% 27,4% 31,2% 41,0% 45,4%
právní védy 18,3% 20,9% 24,5% 19,6% 26,5%
učitelství 29,4% 33,0% 38,6% 43,8% 50,5%
umělecké obory 28,7% 18,8% 20,2% 31,9% 34,2%
neuvedeno X X X X 85,4% -

Struktura přija vch podle skut in oborů
celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
přírodní vědy 10,3% 12,0% 11,7% 12,2% 10,8%
technické obory 34,2% 37,0% 25,8% 16,4% 32,2%
zemědělství, veter. lék. 5,0% 5,0% 5,1% 4,5% 5,0%
lékařské vědy, farmacie 5,7% 5,0% 8,1% 9,6% 5,8%
ekonomické vědy 21,7% 21,0% 23,8% 23,3% 22,1%
humanitní a spol. vědy 12,5% 13,0% 21,2% 25,0% 17,1%
právni vědy 4,2% 4,0% 9,1% 10,6% 4,0%
učitelství 17,7% 16,0% 27,8% 24,8% 16,8%
umělecké obory 2,2% 2,0% 4,6% 4,5% 2,4%
neuvedeno - - - - 14,2% -

Komentáře: Zdroj: databáze UIV
11 Každý uchazeč je  započten pouze jednou - bez ohledu na to, kolik přihlášek ke studiu podal.

21 Každý zapsaný je  započten pouze jednou - bez ohledu na to, na kolik škol se zapsal.

31 Do akademického roku 2002/03 se publikovalo oborové zaméřeni přihlášených studentů, přijáých studentů i  absolventů vysokých škol.

41 V systému SIMS však nejsou ve všech případech k dispozici kódy studijních programů, proto není možné spolehlivě určit kód KKOV, z toho důvodu údaje o oborové stmktuře za rok 
2003/04 (resp. 2003 u absolventů) nepublikujeme.

51 Počty nové přijatých (poprvé zapsaných) na VŠ bez údajů za UP Olomouc v roce 2004/05.
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Východiska a cíle diplomové práce

Jestliže je dnešní doba něčím typická, pak je to její dynamika. Rychlý vývoj 

technologií, výrobkové inovace, rozvoj služeb, průmyslu, informací, obchodu a dalších 

odvětví je přítomen v každé moderní společnosti. Je to běh událostí, kterému se zřejmě nedá 

čelit. Rychlý způsob života se stává přirozenou součástí našich životů. Mladé generace se 

s takovýmto životem vyrovnávají mnohem lehčeji než generace starší a to mimo jiné díky 

tomu, že i vzdělávací systémy, kterými mladší generace prošly a procházejí, reagují na danou 

situaci a připravují je k  poněkud odlišnému způsobu života, než vedly generace starší.

Podíváme-li se zhruba na to, co v historii bylo dominantní hybnou silou pro rozvoj 

hospodářství a potažmo celé společnosti, zjistíme, že to byla nejdříve především svázanost 

s půdou a zemědělstvím, od 18. a 19. století kapitál a ve století 20. rozvoj technologií různého 

druhu a především rozvoj práce s informacemi. To naznačuje, jak podstatnou roli hrají ve 

vyspělých zemích dovednosti a vzdělání nebo jinak a vystižněji řečeno lidské zdroje. Úroveň 

v této oblasti je také jednou z příčin obrovských rozdílů mezi rozvojovými a rozvinutými 

společnostmi.

Vzdělání obyvatel země je v moderní době jednou z nej důležitějších záruk jejího 

dalšího rozvoje v 21. století. Podle dosavadního vývoje se dá snadno předvídat, že úspěšné 

budou pouze ty společnosti, které vsadí na rozvoj vědění. Podle ekonomických ukazatelů a 

měření se jasně prokázalo, že v posledních desetiletích mají inovace a vzdělání větší vliv na 

růst hrubého národního produktu a produktivitu práce než prohlubování kapitálu [Samuelson 

1995].

Vzdělání však nemá rozměr pouze ekonomický a celospolečenský. Velice důležitý je i 

kladný vliv vzdělání na osobnost člověka. Také je nutné si uvědomit, že v moderní 

společnosti se potřeba vzdělání netýká pouze vybraných jedinců, nýbrž všech lidí. Nové 

trendy se dnes týkají většiny jedinců a všichni na ně musí nějakým způsobem reagovat. 

Vzdělání pak zaručuje lepší orientaci a reakce na rychle se měnící okolní svět. Vzdělání je i 

jakýmsi základem kvalitnějšího osobního života, kvalitnějšího trávení volného času a také 

zejména kvalitnějšího umístění na trhu práce.

V době, která je tak typická rychlými změnami však vzdělání a proces jeho nabývání 

musíme začít pojímat jiným způsobem, než na který jsme byli dosud povětšinou zvyklí. 

Formální vzdělání, které je spjato se vzdělávacími institucemi (typicky školami -  od 

základních škol až po vysoké školy), musíme odlišit od tzv. celoživotního vzdělávání. A zde 

se dostáváme k jádru celé problematiky. Jak jsem naznačil výše, moderní doba se už
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nespokojí se vzděláním, jehož ukončení spojujeme s ukončením studijních let a návštěvou 

školy. Změny vyžadují trvalé (tzn. celoživotní) přizpůsobování jedinců na stále nově 

vznikající situace. Zářným příkladem takového stavu je situace na trhu práce, kde se již 

jedinci nemohou spolehnout, že pracovní místo, na které nastoupili, budou zastávat až do 

konce své ekonomické aktivity. Moderní doba vyžaduje flexibilitu a umění rychle a správně 

reagovat na nové situace, informace, technologie apod., kterých je stále více. Aktivní role 

stále se učícího jedince je tedy velice důležitá.

K takto pojatému způsobu vzdělávání je však kromě aktivní role učícího se zapotřebí 

také celoživotně otevřené možnosti učení se, které by měla moderní a otevřená společnost 

poskytovat.

Předběžné cíle diplomové práce
Jaká je situace ohledně problematiky celoživotního vzdělávání v České republice? 

Mají lidé zájem o celoživotní vzdělávání? Uvědomují si jeho důležitost? Souvisí vnímání 

celoživotního vzdělávání s věkem, dosaženým formálním vzděláním, sociálním postavením? 

U jedinců s vyšším zděláním se dá předpokládat kladný postoj k dalšímu vzdělávání. Je tomu 

tak však ve skutečnosti?

Jedním ze zásadních problémů, které by mělo celoživotní vzdělávání řešit je sociální 

soudržnost. Ptejme se tedy, zda se celoživotní vzdělávání netýká pouze vybrané skupiny lidí. 

Důsledkem takové situace by byla polarizovaná společnost, kde by na jedné straně stála 

vzdělanější a stále se vzdělávající skupina lidí s jasnou představou o svém dalším směřování 

(tzn. kde a v čem se dále vzdělávat a prohlubovat své znalosti), kteří jsou schopni se dobře 

orientovat v dnešním světě, s vyšší pravděpodobností vysokých příjmů a kvalitnějšího života 

obecně a na straně druhé by stála skupina neprivilegovaných lidí s nižším vzděláním a 

nezájmem o jeho prohloubení. Motivuje naše společnost i takové lidi k tomu, aby si zlepšili 

svoje postavení prostřednictvím účasti na celoživotním vzdělávání? Není naše společnost 

v tomto směru spíše uzavřená? Je dostatečně uspokojována poptávka po dalším (tzn. ne pouze 

formálním) vzdělávání? Existuje v České republice dostatek institucí (ať už státních nebo 

soukromých), které tuto poptávku uspokojují?

Je tedy nutné se ptát, zda je v České republice příhodné prostředí pro celoživotní 

vzdělávání a zda si důležitost celoživotního učení uvědomuje společnost jako celek a ne 

pouze jednotlivci či vybrané skupiny.
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Tyto a podobné otázky, které se ve své diplomové práci pokusím zodpovědět, by měly 

tvořit její základ.

Předpokládané metody zpracování
Předpokládanou metodou, kterou budu využívat při zpracovávání diplomové práce 

bude rozbor údajů z výzkumu prováděného v rámci projektu „Informační systém dalšího 

vzdělávání jako součást celoživotního vzdělávání“ jehož řešitelem je Ústav pro informace ve 

vzdělávání a který probíhal v letech 2002 a 2003. Dále rozbor výsledků „ad hoc modulu 2003 

o celoživotním vzdělávání za rok 2003“, který provedl Český statistický úřad. Důležitými 

zdroji dat budou i další údaje z Českého statistického úřadu, Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ústavu pro informace ve vzdělávání, 

Národního vzdělávacího fondu a dalších institucí a statistik. Budu taktéž vycházet z odborné 

literatury, která byla na dané a související témata vypracována.
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