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Abstrakt 

 

Tato práce si klade za cíl prozkoumat vývoj procesu získávání vzdělání a 

zprostředkovaně i sociální mobility v postkomunistické České republice, zejména v 

období expanze českého vysokoškolského systému. V souvislosti s politickou změnou 

po roce 1989 a následnou transformací ekonomiky sovětského typu na tržní ekonomiku 

kapitalistickou došlo k nárůstu vlivu ekonomického kapitálu ve společnosti. 

Ekonomický kapitál hraje důležitou roli také v procesu sociální mobility, resp. 

dosahování vzdělání. Za peníze je možné koupit řadu věcí, jako jsou knihy, výpočetní 

technika nebo přístup do řady kroužků a zájmových skupin. Všechny tyto věci mají 

šanci pozitivně ovlivnit studijní dráhu potomka. V poslední instanci lze za peníze koupit 

prostřednictvím školného přístup ke vzdělání. Zároveň nedostatek finančního kapitálu 

rodiny může být překážkou pro pokračování studia potomků a často tvoří prostředí 

toxické pro rozvoj vlastností nutných pro úspěšnou studijní dráhu. Ačkoli je státní 

školství v ČR ze zákona zdarma, domnívám se, že ekonomický kapitál hraje ve 

vzdělávání důležitou roli a že je nutné se ptát jakou a jak významnou. K tomu využívám 

v analytické části této práce statistickou metodu binární logistické regrese, která 

umožňuje zodpovědět otázky o významnosti vlivu ekonomického kapitálu na 

dosahování vysokoškolského vzdělání. 

 



 
 

Abstract 

 

This thesis aims to examine the development of the process of acquiring education, and 

implicitly also social mobility, in the post-communist Czech Republic, particularly 

during the period of expansion of Czech tertiary educational system. In the context of 

the political change after 1989 and the subsequent transformation of the Soviet-type 

economy to a capitalist market economy, the influence of economic capital in society 

increased. Economic capital also plays an important role in the process of social 

mobility and acquiring education. Money can buy many things, such as books, 

computer technology, or access to a variety of leisure activities and hobbies. All of these 

things can positively influence a child’s academic path. In the last instance, money can 

buy access to education through school fees. At the same time, the lack of financial 

capital of the family can be an obstacle to the continuation of a child’s studies and can 

often create a toxic environment for the development of personal qualities that are 

necessary for a successful academic path. Even though public education in the Czech 

Republic is free of charge, I believe that economic capital plays an important role in 

achieving education and that it is essential to ask what role and how important it is. To 

this end, I use the statistical method of binary logistic regression analysis, which allows 

me to answer the questions about the significance of the influence of economic capital 

on achieving higher education. 
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1 Úvod 

 

Každý z nás se narodí s určitými predispozicemi do určitých rodinných 

podmínek. Jedním z důležitých úkolů sociálních vědců je hledat odpovědi na otázku, co 

ovlivňuje úspěch a životní šance jedinců. Stojí tak před otázkou, zda za úspěchem stojí 

hlavně píle, talent a charakter, jak napovídá étos „Amerického snu“ a liberálního 

kapitalismu, nebo zda je to spíš efekt rodinného zázemí, prostředí, ve kterém jedinec 

vyrůstá. Obojí má jistě svou váhu. Historie je zdánlivě plná příkladů jedinců, kteří se 

vypracovali ze dna společnosti na její vrchol. Statistická šetření však ukazují, že se 

nejedná o jev nijak častý ani v Americe, ani ve zbytku světa. Je zcela nepochybné, že 

ambice a schopnosti mají velký vliv na životní a profesní dráhy. Co když ale efekt 

rodinného zázemí do značné míry určuje vlastnosti dítěte? Co když jsou tyto 

vlastnosti získávány a rozvíjeny v průběhu výchovy, nasávány z prostředí, v kterém 

jedinec vyrůstá? Potom bychom měli co do činění s mezigeneračním přenosem 

nerovností. 

Sociální mobilita představuje jednu z nejdůležitějších složek studia sociálních 

nerovností. Ačkoli žijeme v liberální demokracii, jejíž základní ideologickou složkou je 

rovnost a svoboda všech občanů, společnost je stále rozdělena řadou více či méně 

prostupných sociálních bariér. Ač se jedná o překážky neviditelné a často snad i 

vládnoucím režimem nepřiznané, zásadně ovlivňují životy lidí po celém světě. Pokud je 

legitimita vládnoucího systému založena právě na rovnosti, je povinností systému tyto 

bariéry odstraňovat nebo je alespoň zmírňovat. Nerovnosti by měly být v liberální 

demokracii z principu otázkou zásluh, nikoli připsaného statusu, jako je tomu například 

v kastovní společnosti. 

Předpokládáme-li, že se jedinci ve společnosti chovají racionálně 

v ekonomickém slova smyslu, musíme se nutně ptát, co je hlavním zdrojem platových 

nerovností. Zatímco za socialismu byly hlavními determinanty příjmu věk a pohlaví, 

v dnešních rozvinutých zemích světa je to obvykle vzdělání, co je hlavním 

determinantem příjmu i třídního postavení. Bylo by pak logické, kdyby se široké vrstvy 

napříč společností snažili získat pro sebe či pro své děti co nejlepší vzdělání a otevřít si 

tak cestu k většímu blahobytu. Proč potom ale mají děti z dělnických rodin 

mnohonásobně nižší šanci získat vysokoškolské vzdělání než děti z rodin 

vysokoškoláků? Je to pro to, že o vzdělání nestojí? Pro to, že je jeho návratnost 
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poměrně dlouhodobá? Nebo je to snad efekt genetické loterie? Mohlo by to být tak, že 

schopným úspěšným rodičům se rodí schopné úspěšné děti, zatímco v nižších vrstvách 

se reprodukují podřadné geny? Takovou eugenickou teorii, byť její náznaky jsou i 

v české sociologii stále občas patrné [srovnej Možný 2008: 109], už dnes bohužel ve 

vědeckých kruzích zastává málokdo. 

Naproti tomu v evropském prostředí silně rezonuje myšlenka, vycházející 

z Bourdieuho teorie jednání, že nerovnosti jsou reprodukovány skrze ambice a kulturní 

kapitál rodiny. Myšlenku zásadního vlivu nízkého kulturního kapitálu a chybějících 

ambic dělnických rodin zformuloval v českém kontextu Tomáš Katrňák ve své 

kvantitativně-kvalitativní studii „Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce 

v dělnické rodině.“ [2004]. Tvrdí, že důvody nízké úspěšnosti dělnických dětí ve 

vzdělávacím systému spočívají v nedostatečných vzdělanostních aspiracích dětí a 

neschopnosti či nezájmu rodičů je ke vzdělání motivovat. Studie bohužel ale už 

nevysvětluje, jaký je důvod takového chování. Proč jsou ale jejich aspirace tak nízké? 

Proč se rodiče nesnaží získat co nejlepší vzdělání pro své děti? Jedná se samozřejmě o 

otázku nesmírně komplexní. Vlivů, které mají za výsledek takové ustálené vzorce 

jednání, je mnoho. Já se však domnívám, že jednou ze zásadních determinant nízkých 

vzdělanostních aspirací je nedostatečný ekonomický kapitál nejen dělnické, ale i 

kterékoliv jiné rodiny s omezeným množstvím ekonomických zdrojů. Vzdělání zkrátka 

vyžaduje investice, a to jak časové, tak finanční. Ačkoli je vzdělání primárně žádoucí, 

nemajetná rodina si často nemůže dovolit takovouto dlouhodobou riskantní investici. 

V tomto ohledu následuji teorii racionálního jednání [Goldthorpe 2000] a tvrdím, že 

chudé rodiny jednají racionálně, když se rozhodují o školní dráze potomka. Zvažují 

šanci na úspěch, náklady a návratnost. Nižší vrstvy zde nesou vyšší rizika a to se 

promítá do jejich životních strategií a postojů, které se mohou jevit jako iracionální 

nebo zpátečnické, jsou však jen projevem ekonomické racionality.  

Zatímco o vlivu kulturního a částečně i sociálního kapitálu na třídní a 

vzdělanostní reprodukci toho bylo v českých podmínkách napsáno již mnoho, efekt 

příjmu a dalších indikátorů ekonomického kapitálu je paradoxně dlouhodobě sociology 

a ekonomy přehlížen. Pokud je vliv ekonomického kapitálu zkoumán, je tomu obvykle 

pouze nepřímo skrze socioekonomický status (měřený nejčastěji pomocí mezinárodního 

indexu ISEI), přičemž jeho vztah k příjmu či dokonce majetku není nikterak diskutován 

a problematizován. Status měřený ISEI je operacionalizován jako rozdílné hodnoty 

indexu přiřazené jednotlivým zaměstnáním, která vychází z hlavního předpokladu 
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vykonávaného zaměstnání – kvalifikace, tj. vzdělání, a hlavního důsledku 

vykonávaného zaměstnání – příjmu. Tím v sobě kombinuje jak efekt třídy, tak efekt 

ekonomického a kulturního kapitálu, a je tudíž pro sledování čistě ekonomických vlivů 

poměrně nevhodný. Přitom se lze oprávněně domnívat, že ekonomický kapitál může být 

mocným nástrojem vysvětlení sociálních nerovností s odlišnými důsledky pro životní 

šance, a tedy i pro potenciální praktická opatření veřejných politik, než je tomu 

v případě kulturního kapitálu. Nedostatek ekonomického kapitálu zvyšuje napětí 

v rodině a nutí tak potomky rodin nastupovat do zaměstnání, jakmile je to možné, čímž 

ve většině případů ukončuje předčasně jejich studijní kariéru. Vysoký ekonomický 

kapitál má naopak potenciál vytvářet prostředí pro studium vhodné a otvírá cestu 

k alternativním vzdělávacím cestám (soukromé školství, kurzy). Tato práce má za cíl 

alespoň částečně zaplnit tuto mezeru a podnítit diskuzi nejen na téma, jak reprodukci 

třídních a vzdělanostních nerovností v České republice zkoumat, ale také kde hledat 

cesty k jejímu snižování. 

Práce je strukturována do dvou hlavních částí. V teoretické části postupně 

vysvětlím základní pojmy a způsoby měření sociální a vzdělanostní mobility. Dále 

představím a zhodnotím nejsilnější teorie vysvětlující sociální mobilitu, kam řadím 

teorii industrializace, Bourdieuho teorii kulturního kapitálu a Goldthorpovu teorii 

racionálního jednání. Následně představím vývoj vzdělanostních šancí v České 

republice s akcentem na vývoj po sametové revoluci a stručně zhodnotím vývoj 

ekonomických nerovností s důrazem na mezinárodní srovnání. Poslední a zároveň 

z výzkumného hlediska nejdůležitější podkapitola teoretické části se budu věnovat vlivu 

ekonomického kapitálu na dosahování vzdělání. 

V analytické části se zaměřím na ověření hypotéz o vlivu ekonomického 

kapitálu na dosahování vzdělání na datovém souboru Periferie 2016. Pokusím se 

dokázat, že ekonomický kapitál rodiny hraje významnou roli pro dosahování vzdělání, a 

to i nad rámec vzdělání a třídy rodičů. Jádro analýz tvoří zahnízděné regresní modely 

uvažující vliv ekonomického kapitálu na dosahování vysokoškolského vzdělání 

v období stále probíhající masifikace (podle některých dnes už univerzalizace) českého 

vysokého školství, tj. v období od přelomu tisíciletí až po žhavou současnost – rok 

2016. Tento přístup má své opodstatnění. Chceme-li si zodpovědět otázky po zdrojích 

mezigeneračních (vzdělanostních) nerovností v České republice po pádu železné opony, 

soubor jedinců, narozených v letech 1976-1989, prožívající socializaci a rané stupně 

vzdělávání v letech devadesátých a případně absolvujících vysokou školu po roce 2000, 
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představuje ideální výzkumnou skupinu. Uchopení vysokoškolského vzdělání jakožto 

koncového strata v přenosu nerovností nám zase umožní do značné míry predikovat 

třídní mobilitu a zohledňuje i předchozí stupně vzdělávání.  

V závěru zhodnotím výsledky jak teoretické, tak analytické části práce, a 

srovnám je s dosavadním stavem poznání na poli studia mezigeneračních 

vzdělanostních nerovností a pokusím se je interpretovat i z hlediska jejich vlivu na 

třídní mobilitu.  
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2 Teoretická část 

 

2.1 Teorie sociální mobility 

 

Sociální mobilita tvoří páteř zkoumání širšího sociologického tématu sociální 

stratifikace. Podle Giddense a Suttona [2013: 432] je užitečné stratifikaci (z latinského 

stratum – vrstva, facere – činit) vnímat jako geologickou metaforu, vysvětlující 

strukturu sociálních nerovností. Stejně jako je planeta Země tvořena vrstvami hornin, je 

společnost tvořena hierarchicky seřazenými vrstvami obyvatel, kde ti na vrcholu užívají 

zvýšeného množství privilegií a zdrojů a ti ve spodních vrstvách tyto naopak postrádají. 

Struktura a velikost vrstev se v dějinách i napříč státy a kontinenty měnila a stále mění. 

Při pohledu na dějiny lidstva můžeme být svědky vzestupů i pádů různých typů 

stratifikačních systémů. Od otrokářského přes stavovský a kastovní až po nyní 

nejrozšířenější třídní. Není to však pouze velikost, počet nebo struktura vrstev, co určuje 

povahu stratifikačního systému. Přinejmenším stejně důležitá, ba dokonce 

nejdůležitější, je propustnost mezi vrstvami, tedy otevřenost či naopak uzavřenost 

systému. Právě ta určuje, nakolik jsou privilegia v rámci společenského zřízení 

distribuována askriptivně nebo meritokraticky. Askriptivní distribuce privilegií je 

založená na přímém předání privilegií, obvykle skrze rodinný původ. Jejím extrémním 

případem je kastovní systém, mobilitně zcela uzavřená společnost. Meritokratická 

distribuce privilegií je založená pouze na zásluhách zprostředkovaných osobním 

výkonem. Idea takové společnosti je vlastní liberálnímu kapitalismu a jedná se 

o společnost maximálně otevřenou. Jak je však ukázáno mimo jiné i v této práci, jedná 

se skutečně pouze o ideu. Nejen zkoumání otevřenosti či naopak uzavřenosti 

stratifikačního systému se věnuje analýza sociální mobility. 

Pojmem sociální mobilita, jak název napovídá, se v sociologii rozumí pohyb 

jedince nebo skupin jedinců v sociálním prostoru. Jako jeden z prvních vymezil pojem 

sociální mobility P. Sorokin [1936: 610], přičemž se jedná o vymezení natolik široké, že 

je používáno dodnes: „Sociální pohyblivostí rozumíme každý přechod individua nebo 

sociálního objektu či hodnoty – něčeho, co bylo stvořeno nebo upraveno lidskou 

činností – z jednoho sociálního stavu do jiného.“ Podle typu potom rozděluje mobilitu 

na horizontální a vertikální. Horizontální se týká pohybu v rámci jedné úrovně, 

kupříkladu mezi církvemi, mezi srovnatelnými pozicemi v rámci jedné profese nebo 
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prostorové migrace. Vertikální se týká vzestupů či sestupů v rámci sociální hierarchie. 

V některých případech se mohou oba typy mobility slévat, kupříkladu prostorová 

migrace může za jistých podmínek znamenat i sociální vzestup či sestup [Šafr in Tuček 

a kol. 2003: 311], nicméně současná sociologie, včetně této práce, se až na výjimky 

věnuje mobilitě vertikální. Pomocí metod, jež budou popsány v oddíle 2.1.2, tak sleduje 

vzestupy, sestupy či stabilitu1 jedinců a skupin ve stratifikačním systému.  

Podle toho, zda zkoumáme kariéru, resp. sociální pohyb jednotlivce či skupiny 

v průběhu života nebo změny v postavení jedinců vůči jejich rodičům, rozdělujeme 

výzkum sociální mobility na vnitrogenerační (intragenerační) a mezigenerační 

(intergenerační). První z přístupů zkoumá kariérní dráhy a umožňuje tak zachytit vliv 

nejen historických zlomů na pracovní dráhy nebo vliv věku na dosažený status. Jeho 

výhodou je, že může mapovat vliv strukturních změn stratifikačního systému na sociální 

mobilitu v krátkém časovém odstupu od jejich uskutečnění. Druhý z přístupů zase 

umožňuje sledovat vliv sociálního původu jedince na jeho současnou sociální pozici. 

Ve své práci se věnuji pouze mobilitě mezigenerační. Není však nutné tyto dva 

přístupy vždy oddělovat. Pokud to proměnné v datovém souboru dovolí, je možné oba 

přístupy zkombinovat. Takovýto hybridní přístup byl v českých podmínkách využit 

T. Katrňákem a P. Fučíkem [2010] při konstrukci jejich hypotézy o „návratu 

k sociálnímu původu“2 a je dokonce inherentní součástí analýzy mobility jakožto 

komplexního stratifikačního procesu s využitím regresní analýzy, resp. strukturních 

modelů, v nichž je krom rodinného původu uvažován též vliv nejen dosaženého 

vzdělání potomků ale také jejich prvního (předchozího) zaměstnání na současnou pozici 

[Blau, Duncan 1967]. 

Zvláštní kapitolou výzkumu mezigeneračního transferu nerovností je 

vzdělanostní mobilita. Ta, ačkoli je její výzkum úzce provázán s výzkumem třídní 

mobility a je klíčem k mezigenerační socioprofesní mobilitě [Tuček 2003: 349], má od 

třídní mobility odlišné teoretické zázemí. O tomto tématu budiž proto pojednáno v 

samostatném oddíle 2.1.3. 

 

                                                           
1 Nutno poznamenat, že studium sociální stability nebo reprodukce je součástí výzkumného pole sociální 

mobility. Platí zde heslo „žádná mobilita také mobilita“. 
2 Autoři zde na rozsáhlém datovém souboru dokazují, že značná část jedinců, jež prošli před rokem 1989 

vzestupnou mezigenerační mobilitou, prošla v období po sametové revoluci sestupnou vnitrogenerační 

mobilitou směrem ke třídnímu původu jejich otců. 
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2.1.1 Sociální třída 

 

Protože stratifikační systém, v němž se dnes pohybujeme, je podle mnohých 

sociálních vědců třídní a pojem třídy je základním prvkem analýzy třídní mobility, je 

třeba pojednat o tom, co třídou rozumíme a jaké jsou její vlastnosti. „Sociální třída je 

termín sloužící k označení souborů jednotlivců, kteří vykazují identické nebo 

srovnatelné znaky a chování“ [Boudone, Besnard 2004]. Třídy sdružují jednotlivce v 

závislosti na dané teorii do skupin dle jejich společných rysů. Těmito rysy mohou být 

společné zájmy, pozice na trhu práce, sdílené zdroje nebo například společenský status. 

V sociologii mají nejsilnější vliv třídní systémy vycházející z Marxovy teorie, kterým je 

společný kritický přístup k třídním nerovnostem a otázka po rozdělení moci ve 

společnosti a systémy vycházející z Weberova přístupu k třídní problematice, kterým je 

společná především snaha pomocí třídního schéma co nejpřesněji popsat sociální 

skladbu společnosti. S jistou mírou zjednodušení by se dalo říci, že zatímco marxistické 

přístupy ke třídní problematice obvykle pátrají po otázce moci ve třídních vztazích, 

weberiánské se omezují na jejich popis.  

 V této práci vycházím z pojetí třídy J. Goldthorpa, vyjádřenou [Goldthorpe, 

Marshall 92; Goldthorpe 2000; Erikson, Goldthorpe 2002]. Goldthorpův přístup, jež je 

širokým spektrem autorů považován za weberiánský3 [Breen 2005: 40], klade důraz 

především na explanační sílu třídní teorie, to znamená, jak přesně vysvětluje skutečnost 

zprostředkovanou empirickými daty. 

Z tohoto hlediska kritizuje zbylé dva dominantní přístupy k třídní analýze; 

marxistický a liberální. Ačkoli jsou tyto dvě teorie z hlediska toho, co se snaží vysvětlit, 

v protikladu, důvod, díky kterému ve vysvětlení selhávají, je u obou stejný. Marxova 

třídní teorie, ač v jeho dílech nikdy zcela vysvětlená, byla zaměřena především na 

formování tříd, na objasnění výskytu a forem kolektivního třídního jednání. To je 

pochopitelné, vždyť dle Marxe „Dějiny všech dosavadních společností jsou dějinami 

třídních bojů.“ [Marx, Engels 1898: 15]. Vyvrcholení třídních bojů podle Marxe potom 

vytváří mezníky, které vedou k transformaci celých společenských systémů. Stejně tak 

měl skončit systém kapitalistický: třídním bojem mezi dělnictvem a buržoazií. Doposud 

se tak ale nestalo. Místo toho, aby se nůžky sociálních nerovností mezi dělnictvem a 

buržoazií v průběhu 20. století dále rozevíraly, jak Marx předpokládal, došlo s rostoucí 

industrializací k relativnímu zlepšení sociální situace dělnictva. Na tento fakt reagovali 

                                                           
3 Sám Goldthorpe se však k (neo)weberiánské třídní teorii explicitně nehlásí. 
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někteří sociologové [Blau, Duncan 1967; Treiman 1970 in Goldthorpe 2000a] liberální 

teorií. Ta předpokládá, že díky rostoucí industrializaci a s ní spojeným prosazováním 

meritokratických principů4 bude docházet skrze růst životních šancí napříč třídami 

k rozpadu tříd samotných. Analýza dat z různých států v průběhu druhé polovině 20. 

století však ukázala, že navzdory silné strukturní mobilitě, poměr šancí na sociální 

vzestup se nijak výrazně nezvýšil a nerovnosti v přístupu ke vzdělání zůstaly rovněž 

vysoké [Goldthorpe, Marshall: 92]. Zdá se tedy, že obě teorie jak marxistická, tak 

liberální, skrz svůj prediktivní charakter selhávají v adekvátním popisu reality. 

Pokud ale existují třídní nerovnosti, které se v čase reprodukují, je třeba 

porozumět procesům, které za reprodukcí stojí. Proto Goldthorpe navrhuje zaměřit se ne 

na třídní dynamiku, jako to činí marxismus s formováním tříd a liberální teorie s jejich 

rozkladem, ale na třídní stabilitu, reprodukci třídních nerovností. [Goldthorpe 2000a]. 

Za tímto účelem bylo Goldthorpem a jeho spolupracovníky sestaveno třídní 

schéma, označované nejčastěji jako EGP (Erikson–Goldthorpe–Portocarero)5, jež by 

mělo věrně odrážet nerovnosti na trhu práce a s nimi spojené nerovnosti v životních 

šancích a zároveň umožnit mezinárodní komparaci. Od počátku 70. let, kdy byla 

vypracována jeho první verze, prošlo několika změnami, nicméně základ zůstal stejný. 

Schéma obsahuje zaměstnanecké kategorie, jejichž členové by měli být navzájem 

srovnatelní. Na jednu stranu ve výši příjmů a zdrojů, stupni ekonomických jistot a šancí 

na ekonomický vzestup. Na stranu druhou v míře autonomie, jakou na pracovišti mají 

[Marshall 1998]. Plná verze obsahuje jedenáct tříd, v praxi se nejčastěji používá 

pětitřídní případně sedmitřídní nebo, jako jediná hierarchicky uspořádaná, třítřídní. 

Základem vymezení třídní pozice je typ pracovního poměru, jenž se ukázal být 

zásadní pro rozlišení bloků tříd [Erikson, Goldthorpe 1992 in Marshall 1998]. Typ 

pracovního poměru je schopen jednoduše zprostředkovat stupně ekonomických výhod 

na trhu práce. Smlouvou o služebním vztahu je typický nejvýše postavený blok, tedy 

třídy služeb neboli salariátu. Nejenže tyto třídy mají v průměru vyšší platy než ostatní, 

ale zároveň, díky typu smlouvy, disponují oproti ostatním třídám, zejména dělníkům, 

dalšími ekonomickými výhodami. Jsou to výhody nezávislosti příjmu na množství 

odvedené práce, jistoty příjmu i v případě nemoci či úrazu, ale hlavně kontinuálního 

                                                           
4 Logika industrialismu je podle liberálních teoretiků taková, že se snaží za každou cenu co nejlépe využít 

lidské zdroje. To vede k rozšiřování a zrovnoprávnění přístupu ke školství a celkovému nahrazovaní 

askriptivních kritérií v přístupu k profesním pozicím meritokratickými. 
5 Též známé jako Goldthorpovo schéma a typologie CASMIN (Comparative Study of Social Mobility in 

Industrial Nations) 
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růstu příjmu s věkem (kariérní růst) [Katrňák, Fučík 2010: 33]. Salariát je hierarchicky 

nejvýše postavený blok tříd a zároveň také jediný, který v hierarchii zastává jasnou 

pozici6. 

Naproti tomu blok dělnické třídy je typický smlouvou o vykonané práci. Ta, 

mimo nižších průměrných platů, neposkytuje také skoro žádné jistoty. Příslušníci této 

třídy jsou často na trhu práce navzájem zaměnitelní (to se týká zejména 

nekvalifikovaných dělníků7), jsou placeni dle odvedené práce a vrcholu příjmu dosahují 

obvykle okolo 30. roku života. [tamtéž] 

Mezi těmito bloky leží mezilehlé třídy, jež se vyznačují nejednoznačností 

pracovního kontraktu. Jedná se o značně heterogenní skupinu. Patří sem rutinní 

nemanuálové, drobní podnikatelé, umělci, a další. Vzhledem k heterogenitě těchto tříd 

se o nich nedá říct mnoho určitého, až na to, že hierarchicky leží pod salariátem, ale 

s dělníky jsou na stejné úrovni. 

V českých podmínkách validitu třídního schéma EGP společně se schématem 

ESeC8 ověřili Katrňák s Fučíkem [2010] na šetření „Třídní struktura a sociální mobilita“ 

(TSSM) z roku 2009. Ukázalo se, že obě schémata dobře kopírují zaměstnaneckou a 

třídní strukturu ČR. Autoři pro českou společnost mírně preferují ESeC před EGP. Ve 

své práci následuji jejich příkladu a pro analýzu třídně-vzdělanostní mobility volím 

třítřídní schéma EGP. 

 

2.1.2 Měření sociální mobility 

 

Za více než šedesátiletou historii výzkumu sociální mobility se vystřídalo 

několik generací sociálních vědců, kteří k jejímu zkoumání přistupovali a přistupují 

z různých úhlů pohledu a tomu odpovídají metody a nástroje, které k tomu volili a volí. 

H. Ganzeboom, D. Treiman a W. Ultee [1991] a později H. Ganzeboom, D. Treiman 

[2000] podle využívaných metod a nástrojů vymezili čtyři generace výzkumu sociální 

                                                           
6 Třídní schéma EGP není hierarchické. Resp. je hierarchické pouze ve dvou stupních. Salariát a vše 

ostatní. Pokud tedy chceme v rámci EGP schéma mluvit o vzestupné nebo sestupné mobilitě, bude to 

vždy pouze o vstupu nebo sestupu z nebo do nejvyššího bloku tříd. Ve svých pracích, Goldthorpe a jeho 

spolupracovníci, pro jejich relativní homogenitu, obvykle srovnávají dělnickou třídu se salaritátem. 
7 V souvislosti s tímto se v sociologických kruzích začíná mluvit o tzv. pracovních pastích. Jsou to pozice, 

typicky v terciálním sektoru, jejichž počet silně narůstá. Vyznačují se nízkou složitostí práce, nízkými 

platy a neposkytují takřka žádné dovednosti, které by se dále daly využít na trhu práce. [Esping-Andersen 

1993,2004] 
8 The European Socio-economic Classification – třídní schéma vycházející z EGP, které bylo navrženo 

pro aktuální třídní struktury evropských států [Katrňák, Fučík 2010: 60]. 
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mobility. V tomto oddíle se zaměřím pouze na metodologické aspekty té či oné 

generace. 

Existují v zásadě dva hlavní přístupy k měření mezigenerační sociální mobility. 

Pomocí agregovaných dat v kontingenčních tabulkách a pomocí regresních modelů 

pracujících s individuálními daty [Katrňák 2005: 137]. Studium mobilitních tabulek 

nám může odpovědět na otázku, zda a do jaké míry dochází k sociální mobilitě. 

Regresní modely nám zase umožňují pátrat po determinantech individuální mobility. 

V určitém slova smyslu by se dalo říci, že tabulky nám zprostředkovávají na sociální 

mobilitu makro-pohled, zatímco regresní modely mikro-pohled. 

První z přístupů volila první generace výzkumníků sociální mobility. Ta 

sledovala pomocí jednoduchých výpočtů v tabulkách mobilitní přítoky a odtoky, které, 

jak se výzkumníci první generace domnívali, poukazují míru otevřenosti či naopak 

uzavřenosti společností. Sociální mobilitu rozdělovali na strukturální neboli vynucenou, 

která spočívala ve změně struktury zaměstnaneckých pozic9 a čistou, která vznikla 

odečtením strukturální mobility od té celkové. Třetí generace mobilitních vědců však 

ukázala, že je tento koncept neudržitelný. Čistá a strukturální mobilita v realitě nelze 

spolehlivě oddělit, takže se mobilitní přítoky a odtoky nedají považovat za ukazatel 

rovnosti příležitostí a potažmo otevřenosti společnosti. Proto třetí generace vyvinula 

nový koncepční přístup ke studiu sociálních pohybů. Ten spočíval v odlišení absolutní a 

relativní mobility v tabulkách. Zatímco absolutní mobilita poukazuje na celkový podíl 

v populaci mobilních oproti těm stabilním, relativní mobilita poukazuje na relativní 

šance jedinců postoupit z jedné třídy do jiné. Tato relativní šance je operacionalizována 

skrze poměr šancí10, který se vypočítává jako poměr mezi šancí synů reprodukovat 

třídní postavení a šancí na vzestup nebo sestup do tohoto postavení synů z jiné třídy. 

Zároveň třetí generace výzkumníků rozvinula pokročilé statistické metody11 jak očistit 

mobilitní šance od strukturálních vlivů jako je například vliv času. Čtvrtá (současná) 

generace pak podle Ganzebooma a jeho spolupracovníků navazuje na metody třetí 

generace a snaží se je dále precizovat. Její hlavní zájem však spočívá v komparaci, a to 

jak v čase, tak mezi regiony. Centrální otázka čtvrté generace je, jak institucionální 

uspořádání ovlivňuje sociální nerovnosti [Ganzeboom, Treiman 2000: 126]. 

                                                           
9 Například inovací hospodářství nebo změnou politických či ekonomických vztahů. 
10 Odds Ratio 
11 Log-lineární a log-multiplikativní modely 
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Druhý přístup je typický pro druhou generaci výzkumníků sociální mobility a ve 

známost vešel jako teorie dosahování statusu12. Představuje pokus odhalit za využití 

regresních modelů příčiny sociální mobility ve smyslu determinant profesního úspěchu. 

Ve středu zájmu vědců byl především vliv sociálního původu a školní docházky na 

získaný zaměstnanecký status. Regresní modely byly v rámci této generace 

rozpracovány do pěšinkové analýzy13 a později do strukturních modelů. Ačkoli to 

Ganzeboom a jeho spolupracovníci ve svém generačním dělení výzkumu sociální 

mobility nezohledňují14, v současné době existuje množství vědců, kteří na druhou 

generaci navazují. Tento „boom“ zájmu o využití regresních a potažmo strukturních 

modelů byl způsoben mimo jiné díky vlivu Boudonovy koncepce primárních a 

sekundárních zdrojů [Boudon 1974 in Goldthorpe 2000c] a na ni částečně navazující 

Goldthorpově teorii racionálního jednání, která akcentuje roli individuálních zájmů 

v mechanismech sociální mobility a o které bude ještě řeč později. K autorům, jež na 

druhou generaci navazují, patří zejména DiMaggio [1982] a DeGraaf [1982, 2010]. 

V českých podmínkách tímto způsobem sociální mobilitu zkoumá prismatem kulturního 

a sociálního kapitálu kupříkladu J. Šafr [2012]. 

 

2.1.3 Vzdělanostní mobilita 

 

Ačkoli je výzkum mezigenerační sociální a vzdělanostní mobility úzce provázán, 

a i tato práce operuje s oběma přístupy ke stratifikační problematice, jejich teoretické 

zázemí je odlišné. Vědci zabývající se třídní mobilitou využívají vzdělání jako 

proměnou, která zprostředkovává třídní vzestupy nebo reprodukuje třídní postavení. 

Vědci zabývající se vzdělanostní mobilitou a vzdělanostními nerovnostmi mají situaci 

složitější. Vzdělanostní mobilita je v pravém slova smyslu proces, pro jehož uchopení 

porovnáváme dosažené vzdělání rodičů s dosaženým vzděláním potomků. Pokud 

bychom u tohoto skončili, stačilo by využít metod využívaných při studiu 

kontingenčních tabulek, tedy poměru šancí na vzestup/sestup/reprodukci vzdělanostního 

statusu u potomků vůči jejich rodičům. Tento přístup ke studiu vzdělanostních 

nerovností je však dnes spíše výjimkou než pravidlem. 

                                                           
12 Status Attainment Theory 
13 Path analysis – názorný model ukazující kauzální závislosti mezi proměnnými. Je to druh strukturního 

modelu, který uvažuje pouze v rámci kauzální závislosti. 
14 Což bude pravděpodobně velkou měrou dáno tím, že se ve svém článku, jak název napovídá, zaměřují 

na komparativní výzkum sociální mobility, přičemž je zde množství aspektů, které dělají mezinárodní 

komparaci modelů dosahování zaměstnaneckého statutu relativně složitou. 
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Ve skutečnosti se dnes ke studiu vzdělanostních nerovností nejčastěji přistupuje 

jako ke studiu dosahování vzdělání15. Můžeme zde vidět poměrně silnou paralelu 

s výzkumem dosahování statusu, který byl popsán v předchozím oddíle. I ve výzkumu 

dosahování vzdělání se využívá regresních modelů, které pracují s množstvím 

vysvětlujících proměnných. Nemusí to být tedy jen vzdělání rodičů, co zprostředkovává 

zásadní vliv na dosažené vzdělání potomků, ale kupříkladu také čtenářské klima 

v rodině, třídní postavení rodičů, jejich příjem, množství sourozenců nebo velikost 

bydliště. Sociální vědci pak obvykle v závislosti na teorii, kterou sledují, ukotvují vlivy 

jednotlivých vysvětlujících proměnných jako vlivy různých zdrojů nebo kapitálů. 

Vzdělání rodičů nebo čtenářské klima se obvykle chápe jako vliv kulturních zdrojů, 

příjem rodičů a počet sourozenců16 zase jako vliv těch ekonomických [DeGraaf 1986]. 

Skutečnou revoluci v pojetí studia vzdělanostní mobility, respektive dosahování 

vzdělání, způsobily články R. Mareho [1980,1981]. V návaznosti na jeho koncepci se 

začala vzdělanostní mobilita pojímat jako série vzdělanostních přechodů neboli tranzic. 

To znamená, že zvlášť zkoumáme přechody ze základního vzdělání na střední a ze 

středního na vysoké, přičemž pozdějších přechodů se pochopitelně účastní pouze ti, 

kteří úspěšně prošli přechodem předchozím. To nejenže zpřesňuje výsledky, které 

pomocí regresních modelů získáváme, ale zároveň nám to umožňuje zkoumat typické 

vzdělanostní dráhy jednotlivých tříd a zkoumat měnící se vlivy vysvětlujících 

proměnných na jednotlivé přechody. Nejsou to ale jen přechody mezi třemi 

vzdělanostními stupni, na které se současná sociologie vzdělanostní mobility zaměřuje. 

Ukázalo se, že typ sekundárního vzdělání s maturitou hraje obrovskou roli při tranzici 

do terciálního stupně a že některé jeho druhy jsou ještě selektivnější než přestup do 

nejvyššího stupně vzdělávacího programu. Při studiu vzdělanostní mobility tedy 

zkoumáme jakýsi strom představující vzdělávací systém, kde při každé tranzici dochází 

k rozvětvení. V případě České republiky tak máme všem společnou povinnou školní 

docházku17, která se větví na učňovské obory a obory s maturitou. Maturitní obory se 

dále dělí na typicky akademickou větev gymnazijní s různou délkou studia a odborné 

střední školy, které zastupují jak akademickou, tak neakademickou větev vzdělávání. 

Poslední větvení nastává při vstupu do terciálního stupně vzdělávání, které u nás má 

                                                           
15 Educational Attainment 
16 Ve výzkumech bylo opakovaně dokázáno, že počet sourozenců negativně ovlivňuje dosažený stupeň 

vzdělání, zejména u nižších vrstev. To je dáno tím, že rodina musí rozdělovat finanční prostředky 

potřebné k setrvání ve vzdělávacím systému mezi více jedinců. 
17 Ovšem už na této úrovni mohou existovat nerovnosti. V dobrých čtvrtích bývají kvalitní základní školy, 

ve vyloučených lokalitách naopak. 
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podobu buď vysokých škol, nebo vyšších odborných škol. U všech přechodů je 

pochopitelně možnost vzdělávání ukončit.  

Podrobná analýza větvení vzdělanostních přechodů je důležitá z více hledisek. 

V České republice kupříkladu od sametové revoluce došlo k radikálnímu zvýšení počtu 

maturantů i vysokoškoláků. Vlivná teorie maximálně udržované nerovnosti (MMI)18 

Rafteryho a Houta [1993] vycházející z irské zkušenosti posledních sta let říká, že 

teprve až se uspokojí poptávka vyšších vrstev po vzdělání, zvýší se skrze pokles 

studijních nároků šance na vzdělání u vrstev nižších. Dle teorie MMI by tedy měl 

stoupat poměr maturitou oceněných potomků rodičů z nižších tříd. Tak se také stalo a 

děje. Na druhou stranu dle kritiky teorie MMI je tato teorie příliš zjednodušující, 

neuvažuje totiž kvalitativní rozpětí maturitních oborů. S kritikou, a především 

s alternativní teorií efektivně udržované nerovnosti (EMI)19, přišel S. Lucas [2001]. Ta 

tvrdí, že ačkoli, v souladu s teorií MMI, může skutečně v případě dostatečné expanze 

vzdělávacího systému dojít k relativnímu kvantitativnímu srovnání rozdílů mezi třídami 

v dosahování vzdělání, vyšší třídy vždy zvolí jinou strategii k udržení svých privilegií. 

V případě dosahování vzdělání je to důraz na získání kvantitativně stejného (jedna 

maturita) ale kvalitativně jiného vzdělání. Dochází pak ve vzdělávání k diferenciaci tříd 

ne podle vzdělání samotného, ale podle jeho typu. 

A skutečně, podle sociálního původu můžeme pozorovat propastné rozdíly mezi 

absolventy gymnázií, obzvláště těch osmiletých, a zbytkem středních škol [Katrňák, 

Simonová, Fonádová 2013]. Zároveň jsou to právě studenti gymnázií, a především těch 

víceletých, kteří potom získávají místa na nejlukrativnějších fakultách českých univerzit 

[Matějů, P., J. Straková (eds.) 2006: 350]. Z tohoto pohledu tedy nedochází v České 

republice k narovnávání vzdělanostních rozdílů ale spíše k jejich transformaci.  

Zvláštní kapitolou je potom vztah mezi dosaženým vzděláním a vrozeným 

nadáním. Jen málokterý sociolog by dnes byl schopen tvrdit, že vzdělávací žebříček je 

obsazován pouze na základě studijních schopností. Množství výzkumů z celého světa 

opakovaně prokázalo, že neexistuje přímý vztah mezi vrozeným nadáním a dosaženým 

vzděláním. Jistě, talent, píle a přirozená inteligence hraje stěžejní úlohu v procesu 

dosahování vzdělání. Na druhou stranu rodinné faktory, jako je vzdělání a třídní pozice 

rodičů, množství sourozenců nebo místo bydliště, byly opakovaně ve výzkumech 

schopny vysvětlit 50 i více procent variance individuálního dosaženého vzdělání 

                                                           
18 Maximally maintained inequalities 
19 Effectivelly Maintained Inequality 
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[deGraaf 1988]. Když k tomu přičteme fakt, že sociální původ a v nízkém věku snad i 

ekonomický kapitál zprostředkovaně ovlivňuje kognitivní schopnosti dětí [Esping-

Andersen 2004], nadané děti z dělnických rodin mají o mnoho nižší šance na získání 

vzdělání než jejich protějšky z rodin lépe situovaných. Domnívám se, že jedním z 

hlavních zdrojů těchto nerovností by mohli být opět nedostatečné finanční zdroje 

dělnické rodiny a v tomto ohledu následuji Goldthorpovu teorii racionálního jednání, o 

které bude pojednáno, spolu s dalšími problémy týkající se dosahování vzdělání, v další 

kapitole této práce. 
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2.2 Příčiny sociální mobility a mezigenerační reprodukce 

 

Ve vysvětlení příčin sociální mobility, resp. reprodukce třídních pozic a 

vzdělanostních nerovností si navzájem konkuruje více různých teorií a výzkumných 

programů. Všem je však společné to, že chápou zásadní roli školství v mobilitním 

procesu. Ovšem na to, zda školský systém podporuje sociální mobilitu nebo naopak 

upevňuje nerovnosti, se už názory liší. Stejně tak se liší v tom, zda kladou důraz na vliv 

systému na jedince a školství [Blau, Duncan 1967; Treiman 1970 in Goldthorpe 2000b], 

vliv školství na jedince [Althusser 1971 in Katrňák 2004], vliv jedinců na školství 

[Bourdieu 1966, 1971, 1977, 1989 in Katrňák 2004] nebo na mechanismy stojící v 

pozadí za volby jedince v rámci systému [Goldthorpe 2000b, 2000c, 2000d]. V této 

kapitole se pokusím popsat ty nejvlivnější z nich, zdůraznit jejich klady a zápory a 

následně zdůvodnit, kterou z teorií jsem se rozhodl následovat v této práci a proč. 

Vzhledem k zaměření bude kladen zvýšený důraz na to, nakolik teorie zohledňuje vliv 

ekonomického kapitálu na vzdělanostní mobilitu. 

 

2.2.1 Teorie Industrializace 

 

Teorie industrializace, různými autory též zvaná liberální, modernizační nebo 

funkcionalistická teorie, představuje jeden z prvních pokusů, jak uchopit trendy 

působící na vývoj sociální mobility v rozvinutých zemích. Jejími nejvýznamnějšími 

teoretiky byli pravděpodobně P. Blau a O. Duncan, autoři jedné z nejzásadnějších 

monografií „The American Occupational Structure“ [1967 in Katrňák 2005] a D. 

Treiman [1970 in Katrňák 2005]. Třetí jmenovaný ve svém článku "Industrialization 

and Social Stratification" [1970] předkládá tezi, že na pozadí postupující industrializace 

dochází k otevírání stratifikačního systému vlivem ústupu důležitosti askriptivních 

charakteristik a nárůstu důležitosti charakteristik meritokratických. K tomu dochází 

skrze rozvoj nových odvětví průmyslu a služeb, které vyžadují expertní znalosti. 

Rozrůstá se tak školský systém a dovednosti předávané rodinou tak ustupují do pozadí. 

Blau s Duncanem už dříve zjistili, že sice existuje silný vztah mezi třídní pozicí otce a 

syna, nicméně ten při kontrole vlivu vzdělání a prvního zaměstnání mizel. Rozrůstající 

se vzdělávací systém znamená také mezigenerační zvyšování dosažené úrovně vzdělání 

v rámci celé populace a zlepšuje tak sociální postavení napříč obyvatelstvem. Rostoucí 

urbanizace, prostorová mobilita a masová komunikace pak přispívá ke kulturnímu 
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sbližování jednotlivých sociálních tříd obyvatelstva, které se projevuje vzájemnou 

tolerancí mezi třídami a heterogenizací názorových a politických postojů uvnitř tříd. 

Posledním důležitým aspektem je v liberální teorii předpoklad, že industrializace 

zvyšuje průměrný příjem obyvatelstva a dochází tak ke snižování příjmových 

nerovností [Katrňák 2005]. 

Zde je třeba zpozornět. Je zjevné, že industriální teorie byla psána pod vlivem 

hospodářského rozkvětu západní Evropy a USA 50. a 60. let. Je obecně známo, že 

příjmové nerovnosti od 80. let až dodnes v naprosté většině evropských státu, o USA 

nemluvě, prudce stoupají. Přinejmenším pro tuto skutečnost se industriální teorie nezdá 

být vhodná pro popis současné situace v západním světě ani České republice. Navíc, jak 

ukázal Goldthorpe [2000b], rozvoj vzdělávání nemusí znamenat snižování nerovností, 

ba naopak, školní selekce může být nástrojem třídní reprodukce. V tom je ve shodě 

s další silnou teorií, vysvětlující příčiny sociální mobility, resp. reprodukce sociálních 

nerovností, Bourdieuho teorií kulturního kapitálu. 

 

2.2.2 Bourdieuho teorie kulturní reprodukce 

 

Jedním z prvních sociologů, který nabídl relativně ucelenou teorii reprodukce 

sociálních nerovností, byl P. Bourdieu [1966, 1971, 1977, 1989; Bourdieu, Passeron, 

1964, 1977 in Katrňák 2005]. V jeho teorii je škola prostředníkem, který nenápadně a 

nepřiznaně udržuje společenské nerovnosti. „Škola je jedním z nejúčinnějších faktorů 

sociální konzervace, protože poskytuje zdání legitimity sociálním nerovnostem a 

sankcionuje kulturní dědictví, sociální dar, chápaný jako dar přírody“ [Bourdieu 1966: 

387 in Matějů 1986 in Dopita 2005]. 

Bourdieu ve své teorii jednání rozlišuje sociální, ekonomický a kulturní kapitál. 

Poslední zmíněný nabývá třech forem. Vtělené (embodied), což jsou např. dispozice, 

schopnosti a kompetence jedince, objektivizované (objectified), kterou představují 

objekty kulturní povahy, jako jsou např. knihy, obrazy, hudební nástroje, a 

institucionalizované (institutionalized), která je vyjádřena v podobě kvalifikací, diplomů 

a akademických titulů či různých certifikátů [Matějů, Straková a kol. 2006: 36]. 

Nejdůležitější roli v reprodukci třídních a vzdělanostních rozdílů hraje forma vtělená, 

která však je, jak uvidíme později, zároveň nejproblematičtější. Důležitou roli hraje ale i 

forma objektivizovaná, neboť skrze ni je často kulturní kapitál sociálními výzkumníky 

operacionalizován. Institucionalizovaná forma v podobě vzdělání rodičů je pak tím 
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nejbazálnějším ztělesněním stratifikačního systému, neboť právě ta stvrzuje a 

legitimizuje výsadní postavení nejvyšší vrstvy korpusu stratifikačního dortu a podle 

Bourdieu představuje základní indikátor kulturního kapitálu, často jediný empiricky 

snadno zachytitelný. 

Bourdieu v 60. a 70. letech minulého století realizoval několik výzkumů, kde 

porovnával studijní výsledky dětí s jejich třídním původem. Výsledkem jeho analýz 

bylo zjištění, že děti z vyšších sociálních vrstev dosahují lepších výsledků a disponují 

také vyšším kulturním kapitálem než děti z hůře situovaných rodin. Z toho Bourdieu 

usoudil, že potomci rodičů s vysokým postavením a objemem kulturního kapitálu 

získávají v domácím prostředí znalosti, které později využívají ve škole. Školní selekce 

podle něj totiž funguje na základě kulturního kapitálu. Je to instituce, kde dochází 

k transformaci kulturního kapitálu dětí do podoby osobních zásluh. Kulturní znalosti, ke 

kterým patří lingvistické schopnosti, znalost etikety nebo vyšší kultury jsou učiteli ve 

škole oceňovány navzdory tomu, že ne vždy škola sama tyto znalosti nabízí. Škola pak 

děti, které tyto schopnosti „zdědili“ v rámci výchovy favorizuje oproti těm, kteří 

pochází z méně vznešených poměrů. To se pak logicky promítá na školních výsledcích 

[Katrňák 2005: 78-79]. 

Zásadním nedostatkem Bourdieuho teorie je však fakt, že nevysvětluje transmisi 

vtěleného kulturního kapitálu. Zdá se, jako by o ní uvažoval jako o prosté askripci. 

Ovšem vědomosti a znalosti se nedají předávat tak jednoduše jako šlechtický titul před 

jménem nebo majetek. Ani role objektivizovaného kulturního kapitálu situaci zcela 

nemůže osvětlit. Rozsáhlá knihovna je dítěti k ničemu, pokud ho nejdříve někdo 

nenaučí číst a neukáže mu, jaké knihy jsou pro něj vhodné. Stejně tak nevysvětluje, proč 

se někdy transmise kulturního kapitálu zdaří a jindy ne. Zdá se tedy, že rodiče musí do 

transmise vložit čas, energii a snad i ekonomický kapitál20, to však Bourdieu ve své 

teorii nezohledňuje. Dalším problémem, jak upozorňují Halsey, Heath a Ridge [1980 in 

Goldthorpe 2000c: 169], pro teorii je fakt, že s rostoucí kapacitou vzdělávacího systému 

a čím dál širší základnou studentů vysokých škol by mělo, spíše než k reprodukci 

kulturního kapitálu a s ní spojené reprodukcí třídních nerovností, docházet k celkovému 

nárůstu objemu kulturního kapitálu. 

                                                           
20 Návštěvy kroužků, kulturních akcí nebo doučování obvykle stojí peníze. 
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Pro tyto a další důvody se ve své práci k teorii kulturního kapitálu nehlásím. 

Místo toho ve svých hypotézách budu vycházet z teorie racionálního jednání Johna 

Goldthorpa, kterou popíši obšírněji v následujícím oddíle. 

 

2.2.3 Goldthorpova teorie racionálního jednání 

 

Zatímco teorie industrializace a do jisté míry i Bourdieuho teorie kulturního 

kapitálu poukazují na vliv systému (ekonomicko-hospodářského, vzdělávacího) na 

zvyšující se sociální mobilitu nebo naopak na reprodukci třídních nerovností, 

Goldthorpova teorie racionálního jednání (RAT)21 zdůvodňuje dlouhodobě přetrvávající 

třídní nerovnosti, zejména v přístupu ke vzdělání, subjektivně racionálními volbami 

jedinců. Jinými slovy, vysvětluje reprodukci nerovností subjektivně efektivním výběrem 

prostředků vedoucích k cíli za daných okolností. Jaké jsou ale tyto cíle? A jaké strategie 

volí jednotlivé třídy k tomu, aby jich dosáhly? 

Zodpovědět tyto otázky nám pomůže Boudonův [1974] koncept primárních a 

sekundárních zdrojů vzdělanostních nerovností, na který Goldthorpe otevřeně navazuje. 

Boudon věří, že sociální původ ovlivňuje dosahování vzdělání dvěma různými způsoby. 

První způsob, který jsme již zmínili v oddíle týkajícím se vzdělanostní mobility, se týká 

nedostatečných zdrojů nižších tříd pro rozvíjení kognitivních schopností dětí. Děti 

z chudších poměrů tak dosahují v průměru horších studijních výsledků než děti 

z lepších rodin. Tyto aspekty sociálního původu nazývá Goldthorpe primárními efekty.  

Druhý způsob potom ovlivňuje získávání vzděláním tím, že děti z nižších třídních 

vrstev musí, vzhledem k pro jejich rodiny vyšší relativní ceně vzdělání, prokázat lepší 

akademické dovednosti než jejich protějšky z výše postavených tříd, aby byly rodinou 

v pokračování studijní dráhy podporovány. Ty Goldthorpe nazývá sekundárními efekty. 

Empirické výzkumy pak dokázali, že zhruba polovina vlivu třídního postavení na 

získání vzdělání se týká primárních zdrojů a polovina sekundárních [Stocké 2007]. 

Goldthorpe s Breenem [Breen, Goldthorpe 1997] začlenili tyto dva faktory 

sociálního původu do svého rozsáhlého formálního matematického modelu dosahování 

vzdělání. Zaměření a rozsah této práce bohužel nedovoluje tento model popisovat, ba 

ani v pravém smyslu slova testovat22, zaměřím se zde proto pouze na obecné závěry, jež 

                                                           
21 Racional Action Theory 
22 V tomto ohledu odkáži na literaturu [Stocké 2007, BreenYaish 2006]. 
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model implikuje, které mi pomohou formulovat hypotézy o vlivu ekonomického 

kapitálu na sociální nerovnosti v ČR. 

Zatímco primární efekty v RAT Goldthorpe příliš nerozvádí23 s poukazem na to, 

že primární efekty ztrácí s každou vzdělávací tranzicí efekt, sekundární efekty jsou tím, 

co je pro Goldthorpa a jeho teorii zásadním bodem a co musí být uvažováno v kontextu 

přetrvávajících třídních nerovností ve vzdělávání [Goldthorpe 2000c: 171]. Goldthorpův 

model totiž předpokládá, že dosažení vzdělání záleží na racionální volbě, která je 

zásadně ovlivněna třemi faktory. Prvním z nich je cena vzdělávání, a to jak ve smyslu 

přímé ceny (pomůcky, vyživování, školné atd.), tak ve smyslu uniklého potenciálního 

výdělku, který by potomek mohl získat, pokud by co nejdříve vstoupil na trh práce. 

Druhým faktorem je rodinou očekávaná či předpokládaná pravděpodobnost, že dítě 

školu úspěšně dokončí. Třetím faktorem je potom důležitost, jakou úspěchu ve vzdělání 

rodiče a dítě připisují. 

Pro poslední zmíněný faktor potom hraje zásadní roli mechanismus, který je 

zároveň určující pro celou teorii. Je jím mechanismus averze k riziku. Goldthorpe tvrdí, 

že napříč třídním spektrem existuje silný racionální imperativ nedopustit třídní sestup 

potomka. Z tohoto mechanismu potom RAT odvozuje všechny ostatní mechanismy 

třídní reprodukce přístupu ke vzdělání, ať už jsou to rozdíly ve schopnostech a 

předpokládaném úspěchu nebo ve zdrojích. Podle třídního postavení a zdrojů se potom 

liší strategie jednotlivých aktérů, jak se sestupné mobilitě vyhnout [Goldthorpe 2000c]. 

Strategie zdola jsou typické pro nižší vrstvy, především dělníky a drobné 

živnostníky. Tyto strategie jsou důsledkem zejména omezených finančních zdrojů 

rodiny. Obecně strategie zdola stojí před volbou, zda se pokoušet o akademickou větev 

školství (tj. v našich podmínkách gymnázium, lyceum nebo případně střední odbornou 

školu) a třídní vzestup (realizovaný později skrze terciární stupeň vzdělání) ale zároveň 

tak riskovat v případě neúspěchu třídní sestup do nekvalifikovaných dělníků, nebo 

zvolit méně rizikovou cestu bezprostřední přípravy na pracovní trh – učební obor a 

reprodukovat své postavení. Vzhledem k výše zmíněnému mechanismu averze k riziku 

potom dochází k tomu, že pokud dítě neprokáže mimořádné nadání nebo rodina 

nedisponuje neobvykle velkými zdroji, rodina obvykle volí cestu třídní reprodukce. 

Strategie shora jsou naopak typické pro nejvyšší třídu – salariát. Řídíce se dle 

stejného základního mechanismu averze k sestupu jako ostatní třídy a nemajíce kam 

                                                           
23 Za což bývá ostatně kritizován. 
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v třídní hierarchii stoupat, volí privilegované vrstvy obvykle vzdělání „za každou cenu“. 

Dítě je podporováno ve studiu, a to i v případě slabšího nadání. Když v nějaké 

vzdělanostní tranzici neuspěje, jsou zmobilizovány finanční zdroje, kterými je možné 

vzdělání „koupit“ ať už ve formě soukromého doučování nebo přímo soukromých škol. 

V případě selhání všech těchto pokusů může, v případě, že např. podnikatelská rodina 

disponuje velkými finančními prostředky, dojít také k předání ekonomického kapitálu 

přímo, tedy k askripci. 

Ekonomický kapitál rodiny tak hraje v Goldthorpově teorii důležitou roli. 

V empirické části práce se tedy v souladu s touto teorií pokusím zjistit, zda existuje vliv 

ekonomického kapitálu na vzdělanostní reprodukci v ČR a zda se případně mění v čase. 
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2.3 Vývoj vzdělanostních šancí v ČR 

 

Česká republika má ve vzdělávání bohatou historii. Povinná osmiletá školní 

docházka byla v českých zemích zavedena již roku 1869. Díky tomu, jak konstatuje 

Urban [1991], byli Češi, nikoli však Slováci, na počátku 20. století nejvzdělanějším 

východoevropským národem. 

Po komunistickém převratu roku 1948 bylo jasné, že dojde k hluboké 

restrukturalizaci školství podle nových hospodářských a ideologických priorit. 

Hospodářské priority byly ztělesněny především takzvanou „druhou industrializací“ 

která znamenala centrálně vytvořený důraz na rozvoj těžkého průmyslu a těžby. Ta se 

do školství promítla především zvýšeným důrazem na technické a učňovské obory. 

Centrální plánování jasně určovalo, kolik absolventů, jakých specializací má v určitý 

rok dostudovat a zapojit se do pracovního procesu. 

 Co se týče ideologických priorit, základním rysem socialismu byla snaha zbavit 

se jakýchkoli vlivů ekonomického kapitálu na dostupnost vzdělání. Byly zcela zrušeny 

soukromé školy a vysoké školství bylo zcela zbaveno samostatnosti a bylo podřízeno 

centrálnímu plánování státu. Již roku 1948 bylo vypracováno a schváleno národní 

pojištění, které mimo jiné zajišťovalo úplnou bezplatnost školství. Byl vypracován 

systém stipendií pro střední a vysoké vzdělávání a stipendium pobíral téměř každý 

druhý vysokoškolák. Od roku 1960 navíc byly státem plně hrazeny veškeré učebnice a 

pomůcky. Snaha smazat rozdíly se však neomezovala pouze na ekonomické aspekty 

nerovností. Rovněž byl zaveden systém, který zvýhodňoval ve studiu ženy a zájemce o 

studium z odloučených lokalit a menších sídel. Speciální důraz byl pak kladen na 

zvýšení počtu Slováků na školách, ve snaze vyrovnat vzdělanostní rozdíly mezi oběma 

zeměmi republiky [Simonová 2006]. 

Protože vývoj základního školství není vzhledem k jeho takřka nulové 

diferenciaci příliš zajímavý, podívejme se postupně na situaci a vývoj nerovností v 

přístupu ke střednímu a vysokému školství. Co se týče středního vzdělání, je nesporné, 

že velmi krátce po komunistickém převratu došlo k mohutné expanzi systému. Kreidl 

[2002a in Matějů, Straková a kol. 2006] uvádí, že v důsledku této expanze na konci 

80. let přecházelo na střední školní stupeň (tím je myšleno jak vzdělání ukončené 

maturitou, tak výučním listem) 96% žáků. Dá se tak mluvit o úplném nasycení poptávky 

po středním vzdělání. To ovšem neznamená, že by se tímto smazaly nerovnosti 

v přístupu ke středoškolskému vzdělání. Ačkoli ke snížení vlivu třídy a vzdělání rodičů 
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na tranzici základní/střední vzdělání, jak koneckonců tvrdí koncept maximální 

udržitelné nerovnosti, došlo, klíčový aspekt typu získaného středního vzdělání zůstal 

silně determinován původem dítěte. Analýza dat TSSM 84 Petra Matějů [1993] ukázala, 

že vliv sociálního původu na získání vzdělání s maturitou neklesal, ba naopak. Zdá se, 

že „lukrativní“ pozice na středním vzdělávacím stupni, tedy na gymnáziích a středních 

odborných školách, z velké části obsazovali děti úředníků a vyšších odborníků. To 

nahrává teorii kulturního kapitálu, neboť ekonomický kapitál nemohl, vzhledem tomu, 

co bylo řečeno výše, hrát téměř žádnou roli. Dalším aspektem, který tomuto vývoji 

zřejmě napomohl, byla vysoká nivelizace platů v socialistickém Československu. 

Vycházíme-li z teorie racionálního jednání, potomci nižších tříd ze své omezené 

perspektivy neměli prakticky žádný důvod riskovat neúspěch při vyšším vzdělávání, 

neboť úspěch by stejně nepřinesl žádný výrazný zisk. Na druhou stranu analýzy dat 

ukazují, že v obdobích, kdy byla uplatňována silná diskriminační opatření, tedy těsně po 

převratu (1948-53) a v krátkém období „tuhé“ normalizace (1970-74), došlo 

k nepopiratelným turbulencím v sociální struktuře studentů „lukrativních“ středních 

škol. 

Když se nyní zaměříme na situaci na vysokých školách, zjistíme, že do značné 

míry kopíruje situaci na středním vzdělávacím stupni, resp. v jeho elitní části. Na jednu 

stranu to není s podivem, neboť maturita, tehdy rozlišovací znak „lukrativní“ školy, je 

základní podmínkou pro vstup do terciálního stupně vzdělávání. Na stranu druhou to 

však poukazuje na pozoruhodnou neschopnost poměrně drastických socialistických 

opatření vytvořit novou inteligenci, pocházející z pracujícího lidu. 

V období těsně po převratu byla vyloučena z vysokých škol čtvrtina studentů a 

velký počet profesorů, kteří nevyhovovali politickým kritériím režimu. Probíhaly 

„Státní kursy pro přípravu pracujících na vysoké školy“ v rámci kterých se mladí dělníci 

a rolníci intenzivně připravovali na studium vysoké školy a jejichž absolventi 

nastupovali na vysoké školy mimo přijímací řízení. V rámci normalizace byl u 

přijímacích zkoušek na vysoké školy přítomen přísedící „za stranu“ a studenti byli 

posuzováni dle přísných politických kritérií, vztaženým k jejich rodičům [Matějů, 

Straková et al. 2006]. Je skutečně s podivem, že tato opatření nebyla, mimo 

krátkodobých výkyvů, schopna výrazněji ovlivnit mezigenerační distribuci 

vzdělanostních příležitostí. Naopak mnohem úspěšnější bylo vyrovnávání nerovností 

mezi muži a ženami a Slováky a Čechy. V případě žen a mužů však nešlo pouze o efekt 

kvót, jež zvýhodňovali dívky, ale taktéž o tradiční roli muže jako živitele rodiny. 
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Vzhledem k platové nivelizaci a zvýhodnění mužů na pracovním „trhu“ neznamenal 

vysokoškolský titul výrazný finanční bonus, a pokud se chtěl mladý pár osamostatnit, 

byl to právě muž, kdo místo studia nastoupil do zaměstnání. Bohužel takovéto úvahy 

jsou ale spíše v rovině spekulací, neboť studie cílená přímo na toto téma v českém 

prostředí doposud chybí. V každém případě by však takové chování odpovídalo 

Goldthorpově teorii racionálního jednání. 

Co se týče středního vzdělávání po sametové revoluci, důležitou porevoluční 

změnou je opětovné otevření soukromých středních škol a víceletých gymnázií. 

Nejvýraznějším trendem je však překotný růst maturantů. Počty studentů na 

gymnáziích, a především na středních odborných školách, v devadesátých a nultých 

letech prudce rostly a maturita se stala běžnou i na učebních oborech. To mělo za 

následek přetlak v přihláškách na vysoké školy, které ze socialistických osmdesátých let 

„zdědily“ značný nepoměr mezi počtem absolventů středních škol a počtem vlastních 

volných míst. Tato situace se začala měnit až po roce 2001 s postupujícím procesem 

masifikace vysokého školství. 

Analýzy dat [Matějů, Řeháková, Simonová, 2003; Matějů, Procházková, 

Burdová, 2006; Katrňák, 2004] ukázaly, že sociální nerovnosti, zejména v přístupu k 

vysokoškolskému vzdělání, v devadesátých letech stoupají. A to i přesto, že soustavně 

stoupá počet přijatých vysokoškolských studentů. To je dáno především tím, že zároveň 

s počtem přijatých studentů roste počet úspěšných maturantů, a proto je konkurence 

v soutěži o místa stále vysoká. Podle analýzy [Matějů, Řeháková, Simonová, 2003] se 

šance na přijetí na vysokou školu od roku 1989 do roku 2003 prakticky nezměnila a 

pohybovala se kolem 50 %. Až s masifikací vysokého školství došlo k výraznějšímu 

snižování požadavků na studenty, což mělo za následek, že v roce 2011 dosáhla 

úspěšnost uchazečů o vysokoškolské studium na veřejných školách 72 % [ČSÚ 2011] 

Důležitější je však fakt, že všechny zmíněné analýzy se shodují na tom, že zdaleka 

nejvíce znevýhodněná skupina na trhu vzdělání jsou potomci rodičů z dělnické třídy. 

Důvodů je jistě více. Katrňák [2004] na základě své kvalitativní studie tvrdí, že 

klíčovým problémem jsou nízké aspirace dětí z dělnických rodin. Dělničtí rodiče 

zkrátka selhávají v tom, motivovat své děti ke studiu a ty tak necítí potřebu rozvíjet svůj 

intelektuální potenciál. Takové vysvětlení podporuje i analýza [Matějů, Procházková, 

Burdová, 2006], kde při kontrole vlivu studijních předpokladů mají děti dělníků výrazně 

nižší aspirace na vzdělání než děti z ostatních skupin. Já se však domnívám, že 

výrazným determinantem nerovností může být současně slabý ekonomický potenciál 
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dělnických rodin, neboť po denivelizaci příjmů se právě ony ocitly na samotném 

chvostu příjmového pelotonu. Podstatné je, že ekonomický kapitál rodiny obvykle 

předchází časově, resp. je v souběhu s procesem výchovy, proto by se měl chápat vedle 

toho kulturního, zprostředkovaného především vzděláním rodičů, jako další výrazný 

determinant vysvětlující vzdělanostní nerovnosti. 

Institucionální situaci ve vysokém školství po sametové revoluci můžeme po 

vzoru knihy „(Ne)rovné šance na vzdělání“ [Matějů, Straková et Al. 2006] rozdělit do 

tří (resp. čtyř) fází. V první fázi, následující těsně po revoluci získávají vysoké školy 

zpět svou autonomii. Ačkoli se jedná o autonomii velmi silnou – stát, v kontrastu se 

socialismem, nemluví školám do jejich vzdělávacích programů ani do způsobu 

přijímání studentů, ponechává jim volnost v počtu studentů atp. – školy jsou stále zcela 

finančně závislé na státních dotacích. Z hlediska sociálně-ekonomických nerovností se 

pak zdá být pozitivní rozhodnutí o zakládání regionálních vysokých škol, neboť ty 

umožňují studovat velkému množství studentů v jejich rodných městech. 

Druhá fáze je definována novým zákonem o vysokých školách z roku 1998, jež 

mimo další posílení autonomie vysokých škol povoluje zakládat „neuniverzitní“ vysoké 

školy, čímž otevírá dveře soukromým vysokým školám, zaměřujícím se především na 

prakticky zaměřené bakalářské studijní programy. Velikost soukromého sektoru ve 

vysokém školství však stále výrazně pokulhává za ostatními východoevropskými 

zeměmi. 

Třetí fáze se nese v duchu prohlubující se finanční krize českého vysokého 

školství a zvyšování nepoměru mezi poptávkou a nabídkou v terciálním vzdělávání. 

Vysokým školám jsou novelou vysokoškolského zákona (2001) přiznána rozšířená 

práva na sebe-financování a vzhledem k Boloňské deklaraci umožňuje vysokým školám 

do roku 2003 dokončit přestup na binární systém, což otevírá prostor pro 

budoucí znásobení počtu vysokoškolských studentů. 

Čtvrtou fázi již autoři nezmiňují, neboť kniha pochází z roku 2006 a relevantní 

kapitola vychází z textu z roku 2003, ale pro potřeby této práce je třeba ji doplnit. 

V rámci této fáze dochází k výraznému otevírání vysokého školství co do počtu 

přijatých uchazečů, resp. masifikaci vysokého školství, které bylo započato už v roce 

2001, a v naprosté většině oborů byl dokončen přestup na binární systém. Počet 

studentů na vysokých školách se bezmála zdvojnásobil, v důsledku čehož se neustále 

v průběhu nultých let 21. století snižovaly nároky jak na uchazeče, tak na studenty 

českých vysokých škol. Tyto změny by dle teorie maximálně udržované nerovnosti i 



31 
 

přístupu autorů knihy „(Ne)rovné šance na vzdělání“ měly znamenat výrazné snížení 

vzdělanostních nerovností. Pokles vlivu sociálního původu v letech 2004–2009 ostatně 

dokumentují i výsledky analýzy dat z nejnověji dostupných výzkumů provedené T. 

Katrňákem a N. Simonovou [2011]. Snižování vzdělanostních nerovností v poslední 

dekádě je podle nich důsledkem především expanze terciárního stupně a částečně i 

demografické změny. Já se však v empirické části práce pokusím prokázat, že 

nerovnosti založené na vlastnictví ekonomického kapitálu, vzhledem k nepřímé ceně 

nejen vysokoškolského vzdělání, neklesají. 
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2.4 Vývoj ekonomických nerovností v ČR a v mezinárodním 

kontextu 

 

Česká republika, jakožto jedna z postkomunistických zemí, kde byla nivelizace 

platů i na poměry východního bloku velice vysoká, představuje zajímavý příklad 

transformace centrálně řízené ekonomiky na ekonomiku tržní. Tento přerod s sebou 

přinesl nejen makroekonomické strukturní změny, ale také zvyšující se nerovnosti v 

platových a majetkových poměrech. V této kapitole se budu věnovat právě v čase 

rostoucím ekonomickým nerovnostem, a to, ač se mezinárodnímu srovnání nevyhnu, 

především v České republice od začátku devadesátých let. 

 

2.4.1 Vývoj a determinanty ekonomických nerovností v ČR 

 

Přerod socialistické centrálně řízené ekonomiky v liberální tržní kapitalismus na 

přelomu osmdesátých a devadesátých let s sebou přinesl hrubou změnu v principu 

hodnotového systému přerozdělování bohatství. Komunistický systém, který vycházel z 

principu „Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb“ byl nahrazen 

tržním kapitalistickým, kterému by bylo vlastní spíše meritokratické heslo „Každý 

podle svých schopností, každému podle jeho schopností“. 

Ač jsou výše zmíněná hesla spíše nadsázkou, dobře ilustrují změnu, která nastala 

ve struktuře systému odměňování po sametové revoluci. Komunistický režim, v jinak 

silně platově nivelizovaném prostředí, odměňoval dle principu potřeb lépe těžkou 

fyzickou práci s poukazem na to, že těžce manuálně pracující potřebují více jíst. Lépe 

finančně ohodnoceni byli i vysocí státní úředníci, represivní složky a armáda, a to s 

poukazem na jejich užitek pro společnost.  Naproti tomu kapitalismus se řídí dle 

pravidel trhu a hodnocen je v ideálním případě příspěvek k pracovní a výrobní 

efektivitě, přičemž otevřeně přijímá makroekonomické a společenské důsledky, které 

plynou z platové diferenciace [Večerník 2012]. 

Večerník [2012] uvádí pět hlavních rozdílů v distribuci ekonomických 

nerovností podle typu ekonomického zřízení, volně překládám a pro stručnost zkracuji: 

1. Podle principu potřeb jsou rozdíly v příjmech minimální, protože lidé se ve 

svých potřebách výrazně neliší. Podle tržního principu jsou rozdíly 

vytvářeny trhem, a proto teoreticky neomezené. 
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2. Dle principu potřeb je základní jednotkou domácnost. Alokace statků 

funguje dle demografického klíče (věk, pohlaví), aby bylo možno zajistit 

reprodukci pracovní sil. Dle tržního principu jsou statky alokovány dle 

osobních schopností a výkonu. 

3. Dle principu potřeb je efekt vzdělání na příjem buď minimální, nebo 

dokonce negativní (nemanuálové se tolik nenadřou, tudíž nepotřebují tolik 

jíst). V tržním prostředí je vzdělání hlavní složkou lidského kapitálu a mělo 

by přímo ovlivňovat produktivitu práce. 

4. Dle principu potřeb záleží na povolání a odvětví průmyslu, protože to 

ovlivňuje množství fyzické energie, kterou musí pracovník vynakládat. Dle 

tržního principu záleží na povolání a odvětví průmyslu, protože inovace jsou 

klíčem k produktivitě a tržnímu úspěchu 

5. Dle principu potřeb stát ovlivňuje rozložení příjmů, aby odpovídalo 

potřebám rodin. Díky tomu je vztah mezi příjmem jednotlivce a příjmem 

domácnosti slabší než v tržním systému. 

 

Systém nivelizovaných platů, který zůstal takřka totožný po čtyři desetiletí 

komunistické vlády, prošel po roce 1989 radikální proměnou. Byla zrušena pracovní 

povinnost a objevili se první nezaměstnaní. Největší šok nastal v raných devadesátých 

letech, nicméně nerovnosti pomalu stoupaly až do roku 2002. Velké změny se projevily 

v souvislosti s výše zmíněnými body. Zatímco v roce 1988 se dalo vysvětlit 30 % 

variance příjmu pohlavím, v roce 2009 už to bylo jen 9 %. Význam věku pro vysvětlení 

variance příjmu klesl na polovinu. Naopak explanační síla vzdělání vzrostla z 11 % na 

23 % a stala se tak namísto pohlaví hlavním vysvětlujícím faktorem příjmu [Večerník 

2012]. Dalším důležitým faktorem pro vysvětlení příjmu se stalo povolání a odvětví, 

nikoliv však z hlediska fyzické náročnosti, ale spíše z hlediska intelektuální náročnosti a 

lukrativnosti oboru. Poměr výdělku prvního a posledního decilu24 mezi léty 1989-2012 

stoupl z trojnásobku příjmů na pětinásobek. Abychom však byli schopni rozeznat míru 

příjmových nerovností v České republice, nezbývá než ji srovnat s jinými státy Evropy. 

Tomu se věnuje následující podkapitola. 

 

                                                           
24 Porovnáváme desetinu rodin s nejvyššími výdělky s desetinou rodin s nejnižšími výdělky. 
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2.4.2 Vývoj ekonomických nerovností v mezinárodním kontextu 

 

Příjmovo-majetkové nerovnosti v Evropě, o zbytku světa nemluvě, od 80. let 

dvacátého století stabilně rostou. Přijmeme-li jako validní metody a závěry výzkumů a 

studií Pikettyho [2013] a organizace Oxfam [např. Hardoon 2017], dostane se nám 

poněkud šokujících informací o distribuci bohatství mezi obyvatelstvo. Podle Oxfamu 

se v rukou 1 % obyvatelstva či dokonce pouze několika desítek osob soustřeďuje velká 

část světového finančního kapitálu, konkrétně stejně velká část, jakou má k dispozici 

chudší polovina obyvatel světa, tedy cca 3.6 miliardy lidí. Od roku 2010, navzdory 

finanční krizi, navíc bohatství nejbohatší skupiny osob stouplo o desítky procent. U 

chudší poloviny naopak o několik desítek procent kleslo. Pikkety [2015] pak ve svých 

výzkumech evropských zemí ukazuje, že hrubé příjmy posledního decilu evropských 

domácností tvoří v roce 2010 třetinový podíl z celkového úhrnu hrubého příjmu všech 

domácností, přičemž tento poměr od 80. let minulého století stabilně stoupá.  

Jakkoli jsou však tato čísla alarmující, vypovídají hlavně o povaze pozdního 

kapitalismu, případně o rostoucí síle „snowball efektu“ vlastnictví ekonomických zdrojů 

v celosvětovém měřítku. Z hlediska vlivu ekonomického kapitálu na dosahování 

vzdělání však není nutně tak důležité, jaký je poměr bohatství mezi nejvyšší příjmovou 

skupinou a zbytkem, ale spíše jak vypadá rozložení bohatství v celé společnosti. V 

tomto ohledu nám lépe poslouží nejčastěji využívaná metoda pro měření příjmových 

nerovností: grafická metoda využívající Lorenzových křivek. Ta spočívá v promítnutí 

Lorenzových křivek vycházejících z naměřených dat vedle ideální Lorenzovy křivky, 

která vyjadřuje absolutní rovnost (sklon 45°), tedy situaci, kdy by všechny domácnosti 

dostávaly stejný důchod. Odchylka naměřené nerovnosti od absolutní nerovnosti pak 

udává míru nerovnosti ve společnosti. Rozdíl mezi plochou pod ideální křivkou a 

plochou pod naměřenou křivkou dělený plochou pod ideální křivkou ((G= (A – B)/ A)) 

se pak nazývá Giniho koeficient a vyjadřuje míru nerovnosti v intervalu 0 až 1, přičemž 

0 je stav absolutní rovnosti, 1 absolutní nerovnosti. 

Dle tohoto měřítka patří Česká republika dlouhodobě, společně s většinou 

skandinávských zemí, Slovenskem a Slovinskem, mezi ty nejrovnostářštější. Giniho 

koeficient pro ČR se v roce 1992 rovnal 0.23 [Večerník 2012] a 2013 0.262. Pro 

srovnání – ve stejném období dosáhl koeficient v Německu hodnoty 0.292 a ve 

Spojeném království 0.358 [OECD 2017]. V případě nejen ČR se však může jednat o 

výsledek lehce zkreslený. Do indexu se vůbec nepromítá šedá ekonomika. Dalším 
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mírnícím mechanismem je pak poměrně štědrý sociální stát, díky kterému ani nejchudší 

vrstvy obyvatelstva nejsou na tak nízké příjmové úrovni, aby koeficient zvyšovali. Jak 

uvádí Vavrečková s Janotou: „Specifickým rysem příjmů českých domácností je vysoký 

podíl sociálních dávek (vč. důchodu); na příjmu domácnosti se vůbec nepodílejí 

prakticky jen v polovině případů. [Vavrečková, Janota 2014]. Vůbec nejsilnější vliv 

bude mít ale pravděpodobně dlouhodobě nízká nezaměstnanost. Ta neumožňuje 

spadnout větší části obyvatelstva do nejnižší příjmové kategorie a při hesle 

zaměstnanost za každou cenu centruje jednotlivce do nižší až střední příjmové 

kategorie.  

Nelze pominout také fakt, že ač se ČR v úrovni příjmových nerovností nejvíce 

podobá skandinávským zemím, pořád se jedná, ve srovnání s nimi, o zemi poměrně 

chudou. Medián příjmu domácnosti při kontrole parity kupní síly nedosahuje často ani 

poloviny mediánu příjmu skandinávských zemí. Předpokládám proto vyšší finanční 

zatížení rodin ve středních a nižších příjmových kategoriích náklady na studium i přes 

relativní příjmovou rovnost. 

Tomu by odpovídaly i výsledky studie „Subjektivní vnímání životního minima, 

dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby“ [Vavrečková, Janota 2014], 

vycházející z porovnání šetření VÚPSV z let 2002 [n=1260] a 2012 [n=1005]. Jak 

název studie napovídá, věnuje se subjektivnímu vnímání finanční zaopatřenosti a její 

závěry vypovídají o větším nárůstu nerovností ve sledovaném období, než který 

můžeme sledovat skrze Giniho koeficient. Zatímco se v roce 2002 za chudé považovalo 

37.4 % dotázaných, v roce 2012 už to bylo 41.6 %. Jak ve sledovaném období rostl 

počet lidí, kteří svou finanční situaci považovali za velice špatnou, zároveň stoupal 

počet respondentů, kteří svou situaci považovali za velice dobrou (jejich poměr k 

celému souboru se zdvojnásobil). Tato zjištění by odpovídala hypotéze o rozevírajících 

se nůžkách příjmů. Je nutné však doplnit, že zjištění je nutné brát s jistou rezervou. 

Subjektivní názory jsou pouze přibližným vodítkem a jejich spolehlivost může být 

ovlivněna řadou vlivů. V případě zmíněné studie byla kupříkladu druhá etapa výzkumu 

realizovaná v době, kdy domácnosti v ČR pociťovaly dopady nejhlubší ekonomické 

krize, proto je možné, že obecná míra frustrace pomohla naměřit větší míru deprivace, 

než která byla reálně pociťována. Přes tyto omezení se však domnívám, že ekonomická 

situace v ČR a nerovnosti s ní spojené mají daleko k ideálnímu stavu, což by se mělo 

promítnout i do omezených možností rodin alokovat finanční prostředky do vzdělání. 
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2.5 Nerovnosti v přístupu ke vzdělání a role ekonomického 

kapitálu 

 

Předpokládejme, že ekonomický kapitál rodiny vstupuje do rovnice dosahování 

vzdělání potomků v zásadě dvěma rozdílnými způsoby. První z nich nazvěme přímým. 

Pokud je rodina schopna a ochotna mobilizovat ekonomický kapitál pro získání lepších 

vzdělanostních šancí pro své potomky, může tak učinit skrze nepřeberné množství 

trhem nabízených hmotných i nehmotných příležitostí. Nepřímý způsob pak vychází z 

podstaty peněz, jakožto hlavního zdroje blahobytu jedince ve společnosti. Pokud 

dochází u jedinců k materiální deprivaci v širokém slova smyslu, tedy k nenaplnění 

jejich hmotných potřeb a očekávání, vede to často k vzrůstu napětí v rodině. S tím 

souvisí řada prokazatelně patologických psychologických jevů, které mohou mít 

negativní vliv na vzdělanostní dráhu dítěte. Oba dva druhy působení ekonomického 

kapitálu pak působí v souhře, nicméně lze očekávat, že pro rané vzdělanostní tranzice 

bude mít větší vliv psychologické klima v rodině, pro ty pozdější se zase může ukázat 

jako zásadní schopnost rodiny uhradit potomkovi náklady na vzdělání. Přitom je ale 

třeba mít stále na mysli, že rané vzdělanostní tranzice mají zásadní vliv na ty pozdější. 

Kromě triviálního faktu, že podmínkou pro studium na téměř všech vysokých školách25 

je maturita, úspěšnost absolventů nejprestižnějších středoškolských oborů, tedy 

gymnázií a lyceí, je při studiu na vysokých školách mnohem vyšší než u absolventů 

odborných středních škol [Kleňhová, Vojtěch 2011]. 

 

2.5.1 Přímé působení finančního kapitálu na dosahování vzdělání 

 

Možností, jak uplatnit finanční kapitál pro zvýšení vzdělanostních šancí 

potomka, je mnoho a pestrost nabídky nejrůznějších kurzů a soukromých vzdělávacích 

institucí od sametové revoluce neustále stoupá. Nemusí jít ale pouze o doučování nebo 

soukromé školy. Množství rodin investuje do statků a činností, které nepřímo zvyšují 

šance dítěte na vzdělání, samozřejmě či intuitivně. 

Vypůjčíme-li si Bourdieuho slovník, mnohé statky a příležitosti, dostupné skrze 

finanční kapitál, jsou mocnými nástroji kulturní reprodukce. J. Šafr píše: „Podle 

Bourdieuho teorie kulturní reprodukce je pro úspěch důležité včasné osvojení si prvků 

                                                           
25 Výjimkou je Akademie výtvarných umění. 
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legitimní kultury (vysokokulturní vkus a aktivity jako zájem o výtvarné umění či 

klasickou hudbu a literaturu). Ty jsou stanoveny de facto arbitrárně výše postavenými – 

dominantními třídami. Děti, které nejsou vybaveny takovýmito znalostmi a návyky v 

rodině, se cítí v prostředí školy založeném na akceptaci dominantních kulturních forem 

jaksi nepatřičně. Školou jsou totiž oceňovány ty znalosti, které sama neučí, ale jejichž 

osvojení předpokládá. Ve svém důsledku jsou tak favorizováni potomci z rodin s 

vyšším objemem kulturního kapitálu za předpokladu, že jejich kulturní socializace 

proběhla úspěšně. Podle této teorie učitelé rozeznávají symbolické znalosti a chování 

žáků z vyšších/středních tříd jako signál třídní příslušnosti a v důsledku toho hodnotí 

jejich školní výkon lépe (připomeňme, že Bourdieu považuje učitele za součást 

dominantní třídy).“ [Šafr 2012, str. 69]. 

Mezi statky, které mohou dítěti pomoci ve školním prostředí, patří kupříkladu 

knihy: jedním ze způsobů, jak měřit čtenářské klima, je odhad počtu knih, které měla 

rodina respondenta v době jeho dětství. Je potřeba si uvědomit, že někdo musel za knihy 

zaplatit či je získat jinak. To samé platí o statcích, jako jsou návštěvy kulturních 

institucí, muzeí a galerií, nebo třeba o hudebním nástroji, na který bude dítě cvičit. 

Nelze však, předpokládat, že by samotné vlastnictví knihy, hudebního nástroje nebo 

vstupenky do divadla zvyšovalo kulturní kapitál. Účast rodičů, jejich vedení, je nutnou 

podmínkou pro úspěšnou kulturní socializaci. I zde ovšem může finanční kapitál 

pomoci. Nemají-li rodiče čas nebo potřebné schopnosti, mohou zaplatit specialistu nebo 

specializovaný kroužek. Bylo by možné namítnout, že v případě kroužků a zájmových 

činností nejde ani tolik o finanční možnosti rodiny jako spíše o ochotu rodičů vést děti 

ke kulturnímu a sociálnímu obohacení. To bude jistě do určité míry pravda, vztah mezi 

vzděláním rodičů a potomků je v České republice tradičně silný. Výzkum „Rodiče a 

výchova 2010“[n=290] však ukazuje, že zde nejsou diametrální rozdíly mezi 

vysokoškolskými a dělnickými rodinami v přikládání důležitosti kroužkům jakožto 

zdroji osobního rozvoje. Přesto však dělnické rodiny, vyznačující se vůči 

vysokoškolským rodinám nižšími příjmy, vynakládají na kroužky a mimoškolní aktivity 

v průměru zhruba jen polovinu prostředků vynakládaných vysokoškolskými rodinami26 

[Špaček, Šafr, Vojtíšková 2010].  

                                                           
26 Zde je však třeba upozornit, že mnohé rodiny neměly výdaje žádné, zatímco některé je měli v řádu 

tisíců. Do těchto prostředků zároveň nezapočítávám kapesné, které se tolik u sledovaných typů rodin 

neliší. 
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Celkový objem vynakládaných prostředků na vzdělávání blíže nespecifikované 

stupněm, kam řadíme např. výuku jazyků, umělecké vzdělávání, doučování27 nebo 

poplatky za družinu, v čase roste. V roce 2000 bylo do tohoto druhu vzdělávání 

investováno domácnostmi 3623 mil. Kč, v roce 2009 to už bylo 6458 mil. Kč. Dá se tak 

mluvit o téměř zdvojnásobení množství prostředků vložených do mimoškolního 

vzdělávání, což se dá, kromě zvyšování cen, přičíst rozšiřující se nabídce trhu. Celkově 

kategorie vzdělávání nedefinovaného stupněm tvoří v českých podmínkách, typických 

dominancí veřejného školství, více než polovinu všech investic domácností do 

vzdělávání v roce 2000. V roce 2009 je to potom téměř polovina [ČSÚ 2011]. 

Další kapitolou je soukromé vzdělávání na institucionalizované úrovni, tedy 

vzdělávání na soukromých mateřských, základních, středních, vyšších odborných a 

vysokých školách. Soukromé mateřské a základní školy tvoří jen nepatrné procento 

sektoru předškolního a základního vzdělávání.  U soukromých mateřských škol 

nepřesáhl za sledované období (1991-2010) v žádném roce počet umístěných dětí 2 % z 

celkového počtu žáků umístěných do mateřských škol. Nelze sledovat ani pozitivní 

vývoj v čase, nejvyšší podíl dětí, umístěných na soukromých mateřských školách, byl 

naměřen v letech 1996 a 1997 (1.9 %). Návštěvnost mateřských škol je v České 

republice stabilně velice vysoká, proto předpokládám, že efekt finančního kapitálu 

rodiny na předškolní institucionalizované vzdělávání je minimální [ČSÚ 2011]. 

Situace u soukromých základních škol je velice podobná. V období 1991 až 

2005 nedosahoval podíl žáků na soukromých středních školách ani půl procenta. Závěr 

je tedy stejný jako u mateřských škol. Na úrovni základního vzdělávání neočekávám 

významný vliv finančního kapitálu rodin. Samozřejmě existují lepší a horší státní 

základní školy. Pokud zde jsou rozdíly vysvětlitelné vlivem finančního kapitálu, budou 

zprostředkované působením dobrého sousedství, případně možností majetnějších rodin 

děti umisťovat do vzdálenějších základních a mateřských škol: „Volba školy totiž byla 

vždy k dispozici dobře situovaným rodinám, které ji realizovaly prostřednictvím 

rezidenční mobility – za vybranou školou se přestěhovaly.“ [Simonová 2015]. 

Z hlediska působení finančního kapitálu je zajímavější oblastí středoškolské 

vzdělávání. Ačkoli v procentuálním zastoupení žáků na soukromých středních školách 

Česká republika stále zaostává za průměrem OECD i států eurozóny, podíl žáků v 

soukromém sektoru sekundárního vzdělávání není zanedbatelný. Od skokového nárůstu 

                                                           
27 Ale i rekvalifikační kurzy a obecně i vzdělávání dospělých, takže nelze tuto kategorii brát čistě jako 

ukazatel prostředků investovaných do dětí. 
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ve školním roce 1993/1994 poměrné zastoupení žáků na soukromých středních školách 

kolísavě rostlo. V roce 2010 soukromé školy navštěvovalo 14 % z celkového počtu žáků 

zapsaných na středních školách. Soukromé střední školy se zaměřují oproti těm státním 

více na maturitní obory. Nejčastěji se věnují oborům ekonomickým a administrativním 

(32 % žáků), hotelnictví, turismu a gastronomii (15.5 %) a gymnaziálnímu vzdělání 

(14,6 %), což vychází především ze snahy soukromých subjektů vyjít vstříc poptávce. Z 

hlediska směřování této práce je důležité zaměřit se na výši školného na těchto školách. 

Na nematuritních oborech se školné buď neplatí vůbec (43 %) nebo se platí do výše 

15 000 korun ročně. Pouze na 9 % nematuritních oborů se platí školné nad tento rámec. 

Na maturitních oborech už je vzdělání v naprosté většině případů (95 %) zpoplatněno. 

Zhruba na polovině oborů se platí do 15 000 korun ročně a u 15 % oborů přesahuje 

školné dvacetitisícovou hranici. Nejdražší obory jsou obory gymnaziální. Do 15 000 

korun se vejde pouze 14 % škol. Na téměř polovině (48 %) soukromých gymnázii se 

vybírá školné nad 30 000 korun ročně [ČSÚ 2011]. 

Na příkladu soukromých středních škol můžeme jasně vidět odstupňování ceny 

vzdělávání. Nematuritní soukromé obory jsou dostupné takřka všem, maturitní mimo 

gymnaziálních už jsou zpoplatněny, ve většině případů jsou však stále pro širokou 

veřejnost finančně dostupné. K akademické dráze směřovaná gymnázia a jiné 

specializované školy však už výší školného mohou velkou část potencionálních zájemců 

odradit. Místa na nich tak mohou pohodlně obsadit děti z vysocepříjmových rodin. 

Vzhledem ke stále nepříliš vysoké prestiži soukromého vzdělávání v ČR jsou soukromé 

školy často využívány jako záchranná síť dostatečně zaopatřenými rodinami, jejichž 

potomci selhali při zkouškách na školy státní. Místo volby nižšího stupně středního 

vzdělání tak zde může efekt finančního kapitálu rodiny působit jako garant původně 

zamýšlené studijní dráhy. Je však otázkou, zda se, vzhledem k nepříliš vysokému podílu 

soukromých škol na středoškolském vzdělávání v ČR, tento efekt projeví ve 

zkoumaných datech. 

Posledním a nejvyšším stupněm vzdělávacího systému v ČR je vyšší odborné a 

vysokoškolské vzdělávání. Je to také oblast, ve které předpokládám nejsilnější působení 

finančního kapitálu na dosahování vzdělání. Mezi lety 2000-2009 došlo v ČR k 

bezprecedentní explozi vzdělávání na soukromých vysokých školách. Jedná se období 

masifikace terciálního vzdělávání, kdy se počet studentů na veřejných vysokých školách 

téměř zdvojnásobil. Na soukromých školách se však téměř zdvacetiosminásobil. 

Zatímco v roce 2000 tvořil podíl studentů soukromých vysokých škol 1 % z celkového 
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počtu studentů na vysokých školách, v roce 2009 to už bylo 15 %. V dalších letech 

došlo ke stabilizaci a mírnému poklesu tohoto poměru, což se dá přičíst naplnění 

poptávky po soukromém vysokoškolském studiu v důsledku poklesu absolutního počtu 

studentů ve vzdělávání, daným demografickou situací. Co se týká oborové struktury, 

dominuje od počátku sektor ekonomických věd a nauk, školy často spojené s 

podnikáním a managementem. Po celé sledované období tvořili studenti těchto oborů 

více než polovinu populace studentů všech soukromých vysokých škol. Silně 

zastoupeny jsou i školy humanitní. Ty v roce 2009 tvořily téměř čtvrtinu populace 

studentů [ČSÚ 2011]. 

Školné na tomto typu vysokých škol se pohybuje obvykle mezi 15 a 30 tisíci 

korun za semestr. To je částka, která se rovná u značné části populace ČR měsíčnímu 

příjmu celé domácnosti.  Dle výzkumu „Predikce ohrožení rodiny“ [2015] (n=5002) 

provedeném na vzorku rodin s minimálně jedním dítětem do 12 let, nedosáhlo hranice 

30 000 korun čistého příjmu 46 % dotázaných. Přičteme-li k tomu téměř absolutní 

úspěšnost u přijímacích zkoušek na soukromých VŠ – úspěšnost se pohybovala ve 

sledovaném období mezi 92 a 98 procenty (pro srovnání – na veřejných VŠ se 

pohybovala mezi 56 a 74 procenty) [ČSÚ 2011] – domnívám se, že už toto samotné je 

to dostatečným impulsem pro růst významu ekonomického kapitálu rodiny pro získání 

vysokoškolského vzdělání. 

Není to však jen výše školného na soukromých vysokých školách, co komplikuje 

rovnou distribuci vzdělanostních šancí ve vysokém školství. Náklady na výživu dětí, 

jejich případné ubytování a školní pomůcky nejsou, při absenci rozvinutějšího systému 

studentských půjček a/nebo státních sociálních programů, rozhodně zanedbatelnou 

položkou v rozpočtech většiny českých domácností.  

Jistý vhled do problematiky nám může poskytnout studie „Vysokoškolský 

student v České republice – komparace dat z výzkumů let 1992-2005“ provedená na 

datech [Menclová, Baštová, 2006]. Z ní vyplývá, že stabilně nejvyšší podíl na 

financování studijních nákladů mají rodiče studentů. Tento podíl sice v letech 1992 až 

2004 klesal, nicméně v roce 2004 stále činil přes 80 %. Průměrný měsíční příspěvek od 

rodičů se v letech 1995 až 2004 téměř ztrojnásobil, z 1149 v roce 1995 na 3120 v roce 

2004. To je vysoké číslo i navzdory vysoké inflaci v devadesátých letech minulého 

století. Většina studentů však nemůže spoléhat pouze na příspěvek rodičů. Druhým 

nejčastějším zdrojem financování studia byl příležitostný přivýdělek. Pokud se chceme 

podívat na celkový obraz nákladů na studium, dovolím si citovat jeden ze závěrů 
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autorek studie: „Obvyklá celková finanční částka, nutná pro studenta k pokrytí nákladů 

na studium na měsíc, narůstá – částku více než 4000 Kč potřebovalo v roce 2001 34 % 

respondentů, v roce 2005 ji uvedlo již 63,1 %. Tento růst kopíruje nejen zvyšující se 

finanční náklady na ubytování, stravování, učebnice a učební pomůcky, ale i rostoucí 

nároky vysokoškolských studentů na životní standard.“ [tamtéž: 91]. Tomu odpovídá i 

snižující se počet studentů na kolejích (i když se ve sledovaném období jedná stále o 

nejčastější způsob bydlení studentů) a narůstající počty studentů bydlících v podnájmu. 

Doplním, že u rodičů stabilně bydlí okolo třetiny studentů, což je dáno především 

místem bydliště. 

Nelze zamlčet, že autorkami analyzovaná data přináší i pozitivní informaci o 

snižujícím se zatížení rodiny finančními náklady ve sledovaném období. Pro úplnost 

opět volím přímou citaci závěrů autorek: „Pozitivněji se vyvíjí názor na finanční 

zatížení rodiny, která podporuje studenta či studentku na vysoké škole – mírně se snížilo 

procento respondentů, pro jejichž rodinu znamená studium na vysoké škole značnou 

finanční zátěž a úměrně s tím se zvýšil počet odpovědí konstatujících, že studium na 

vysoké škole pro jejich rodinu nepředstavuje vážné komplikace. Svědčí to o zvyšující se 

životní úrovni rodin posluchačů studujících na VŠ.“ [tamtéž: 92]. K tomu je však třeba 

doplnit, že rozdíl není tak obrovský28, ale také hlavně to, že pro nás je důležitá 

především ona valná většina dětí ze skromnějších poměrů, která na VŠ nikdy 

nenastoupí. Závěr autorek tak nemusí vypovídat mnoho o rovnosti šancí na studium, ale 

může vypovídat např. o finančním zhodnocování vzdělání u rodičů (v ČR existuje 

stabilně silný vztah mezi vzděláním rodičů a dětí). 

Odborná studie, která by zpracovávala problematiku nákladů na studijní život v 

posledním desetiletí, bohužel v českém prostředí chybí a zde není prostor pro 

podrobnou analýzu. Mohu-li však omezeně vycházet z osobních zkušeností z let 2009-

2015 a z šetření realizovaných studentskými a zpravodajskými portály [vysokeskoly.cz, 

2013; idnes.cz 2012], náklady na studentské živobytí dále poměrně rychle rostly. Dle 

zmíněných článků i vlastní zkušenosti se výše nákladů jen velmi výjimečně, za 

předpokladu že student nebydlí doma, dostala pod 7000 korun.  

Proto se domnívám, že studium vysoké školy je, navzdory masifikaci probíhající 

zhruba od roku 2001, pro nízkopříjmové skupiny stále poměrně špatně dostupné. 

                                                           
28 V roce 1991 uvádělo studium jako pro rodinu značně finančně zatěžující cca 30 % respondentů a jako 

bezproblémové cca 20 %. Do roku 2004 se tento poměr prohodil.  Zbytek studentů (stabilně okolo 50%) 

uvádí, že je jejich studium pro rodinu únosné. 



42 
 

Naproti tomu vysokopříjmové skupiny mohou z masifikace plně benefitovat. Ať už 

skrze soukromé školy nebo jen díky větší otevřenosti vysokých škol a s ní spojeným 

poklesem nároků na studenta. To by mělo následně ovlivnit míru vlivu ekonomického 

kapitálu na získávání vysokoškolského vzdělání. K závěrům teorie MMI Rafteryho a 

Houta [1993] a Lucasovi EMI [2001] bych tak rád v empirické části přidal poznatek, že 

navzdory otevření nejvyššího stupně vzdělání širokým vrstvám obyvatelstva efekt 

finančního kapitálu na získání vysokoškolského vzdělání v čase neklesl. 

 

2.5.2 Nepřímé působení finančního kapitálu na dosahování vzdělání 

 

Nejsou to však jen přímá finanční omezení rodiny, co ovlivňuje vzdělanostní a 

později pracovně-třídní dráhu jednotlivce. Ekonomický kapitál nebo spíše jeho 

nedostatek může na životní šance dětí zapůsobit skrze řadu psychologických jevů 

způsobených materiální deprivací rodičů. Zde je třeba opustit na chvíli výsostné vody 

sociologických studií a dopustit se jisté interdisciplinární odbočky do psychometrické 

literatury. Řada výzkumů především z USA dokazuje, že nedostatek ekonomického 

kapitálu může snadno narušit bezproblémovou výchovu dítěte: „Chudoba neovlivňuje 

děti pouze přímo, omezením materiálních zdrojů, ale také nepřímo skrze potíže, které 

rodičům způsobuje a které následně podkopávají jejich schopnost poskytovat dětem 

podporu, účast a důslednou výchovu.“29 [Gutman, Eccles 1999: 1464]. McLeod a 

Shanahan [1993] v USA naměřili významné korelace mezi materiální deprivací, 

fyzickým násilím na dětech v rodinách a mentálním zdravím dětí, přičemž se ukázalo, 

že efekt zesiluje, pokud je deprivace dlouhodobá. Rozdíly mezi rasovou příslušností se 

ukázaly být nevýznamné. Jiná, longitudinální studie [Bruce, Takeuchi, Leaf 1991] 

ukázala, že lidé žijící v chudobě mají při kontrole vlivů pohlaví, věku, rasy i dosavadní 

historie psychických epizod větší šanci trpět naprostou většinou sledovaných 

psychických nemocí než lidé z normálních ekonomických poměrů, ač ne vždy byly 

rozdíly statisticky významné. Nutno dodat, že sem podle autorů studie patří i 

alkoholismus a další závislosti.  

Studie Eldera a kolektivu [Elder et al. 1992], která byla provedena na vzorku 

rodin z rurálního středozápadu Ameriky stiženého lokální ekonomickou krizí, na druhou 

                                                           
29 „Poverty affects children not only directly, by limiting material resources, but also indirectly through 

the distress it creates for parents, which in turn undermines parents’ capacity for supportive, involved, and 

consistent parenting.“ [Gutman, Eccles 1999: 1464] 
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stranu ukazuje, že ekonomické problémy, nezaměstnanost a obecně situace vedoucí ke 

ztrátě životního standardu vede u rodičů ke zvýšené šanci depresí. To je podle autorů 

způsobeno především těžkou volbou mezi půjčkou od známých nebo příbuzných a 

následného pocitu závislosti a vzdáním se životních standardů jako je zdravotní péče, 

dlouho očekávaná rodinná dovolená nebo nové oblečení. Rodiče jsou v těchto případech 

často nuceni vyrovnat rozpočet domácnosti na úkor rodinné morálky [tamtéž: 8]. 

Podle jednoho z vlivných přístupů, založeného nedávno zemřelým americkým 

psychologem Geraldem Pattersonem, (ekonomický) tlak na rodiče a s ním spojené 

problémy vedou k jednání či situaci, která by se dala asi nejlépe přeložit jako nátlakový 

proces30. Ten vychází z předpokladu, že negativní vliv nedostatečných ekonomických 

zdrojů na děti je z velké části zprostředkován skrze narušení vztahů v rovině rodič-dítě. 

Přístup vychází ze zjištění, které byly z většiny prezentovány výše, tedy že ekonomický 

tlak vyvolává emocionální reakce jako je apatie, deprese, zloba nebo agrese. Přidává ale 

důležitý závěr, že tyto reakce mají svůj skutečně destruktivní potenciál až v interakcích 

mezi nejbližšími jedinci, tedy nejčastěji rodinou. Jedinci mají podle teorie snahu 

nátlakovými, nepřátelskými interakcemi kontrolovat chování ostatních členů rodiny. 

[Conger et al. 1994: 542] 

Strukturně korelační modely výše uvedené studie, ač se měření některých 

proměnných může zdát lehce úsměvné31, poukazují na velice silný vztah mezi příjmem, 

zadlužením a ekonomickým tlakem na rodinu. Ekonomický tlak je ve strukturním 

modelu silně korelován s depresivností rodičů, která následně vede k manželským 

konfliktům. Ty vedou k nepřátelským vztahům v mezi rodiči, které mohou vyústit i v 

rozchod partnerů, a dále se přenášejí na dítě, přičemž efekt nepřátelství32 matky na 

vysvětlenou varianci je více než dvojnásobný oproti efektu nepřátelství otce. 

Nepřátelské vztahy v rodině pak silně korelují s externalizačními symptomy u dětí jako 

je agresivita, asociálnost a internalizačními jako úzkostné stavy a deprese. Dodám, že 

dívky ve zkoumaném souboru vykazovaly výrazně vyšší sklony k internalizačním 

symptomům, chlapci naopak k externalizačním [Conger et al. 1994].  

                                                           
30 Coercive process 
31 Například proměnná observer-reported depression (pozorovatelem udaná míra depresivnosti) byla 

měřena tak, že se výzkumník díval na videozáznam interakcí sledované rodiny a potom na škále od jedné 

do pěti hodnotil, jak moc se zdáli být jednotliví aktéři smutní nebo nešťastní [Conger et al. 1994: 549]. 

Nutno ale výzkumníkům přiznat, že pozorovatelem udávané hodnoty a selfreporting naměřili velice 

podobné hodnoty. 
32 hostility 
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V tuzemských podmínkách se problematice v omezené míře věnuje sociologický 

výzkum „Predikce ohrožení rodiny“ [2015] (n=6423) agentury Median pod taktovkou 

nadace Sirius. Ten by proveden ve dvou vlnách na populaci rodičů s alespoň jedním 

dítětem ve věku do 12 let. V první vlně byly dotazovány rodiny z běžné populace 

[n=5002], v druhé ohrožené rodiny, které v minulosti vyhledaly pomoc některé z 

neziskových organizací věnující se prevenci v rizikových oblastech jako je kriminalita, 

závislosti nebo velké problémy ve škole (n= 1421). Srovnání těchto populací pak ve své 

podstatě podporuje tvrzení amerických psychologů, jež jsou uvedeny v první části této 

podkapitoly. 

V ohrožených rodinách docházelo s téměř čtyřnásobnou pravděpodobností k 

prospěchovým problémům dítěte ve škole. Ještě vyšší byl rozdíl normální populace 

oproti té ohrožené v problematice fyzického a psychického násilí v domácnosti, 

kázeňskými problémy ve škole nebo závislosti některého z členů rodiny na alkoholu. 

Toto samo o sobě není překvapivé, neboť rizikové rodiny v péči neziskových organizací 

byly oslovovány právě kvůli těmto atributům. Z hlediska této práce je důležité, jaké jsou 

ekonomické vlastnosti rizikových rodin. Autoři závěrečné zprávy z výzkumu palčivost 

tohoto problému rozpoznávají: „Ohrožené rodiny v péči NO byly rekrutovány přes 

organizace, které se zabývají nefinančním typem ohrožení a většinou situací dětí [...]. 

Srovnání s běžnou populací však ukazuje, že tyto typy ohrožení s ekonomickou 

nestabilitou domácnosti často souvisejí. […] Rozdíl v příjmech je částečně dán 

rozdílnou strukturou rodin (více rodin s jedním dospělým členem), ale majoritně tím, že 

v rámci stejných typů rodin mají domácnosti ze vzorku ohrožených rodin v péči NO 

nižší příjmy. A to díky nezaměstnanosti dospělých členů, jejich nižšímu vzdělání a 

kvalifikaci a častějšímu situování rodin do ekonomicky zaostalých regionů 

(Severozápad aj.), které obecně trpí nezaměstnaností a chudobou až třikrát více než 

bohatší regiony ČR.“ [Median a kolektiv 2015: 14-15]. Doplním, že subjektivní 

indikátory chudoby taktéž poukazují na špatnou finanční situaci rizikových rodin. 

Oproti běžným rodinám vykazovaly ty rizikové dvakrát častěji velmi obtížné vycházení 

s příjmem (28 % u rizikových rodin, 14 % u běžných rodin).  

Důležitým aspektem, který se může podílet na ekonomickém tlaku na členy 

rodiny je ale také zadluženost a problémy spojené s bydlením. Skutečně, rizikové rodiny 

měly více než dvojnásobně častěji oproti běžným rodinám dvě a více půjček nebo 

úvěrů. To se promítá i do problémů se splácením. Rodiny v ohrožení uvedly v téměř 

trojnásobném počtu případů, že mají velké obtíže při splácení půjček. Není asi příliš 
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překvapivé, že u spoření se poměr otáčí, alespoň nějakým způsobem spoří 68 % 

běžných rodin. U rizikových rodin je to pouze 32 % [tamtéž: 19-20]. To může mít vliv 

na studijní dráhy dětí. Pokud například rodina dítěti ukládá peníze na stavební spoření, 

což byl donedávna asi nejvýhodnější bezrizikový nespekulativní způsob ukládání peněz, 

dítě má možnost později tyto peníze použít například na financování živobytí při studiu 

vysoké školy.  

Posledním ekonomickým faktorem, který zmíním je bydlení. Oproti běžné 

populaci rodiny v péči NO méně často bydlí „ve vlastním“ (37 % pro rizikové rodiny, 

62 % pro běžné rodiny). Kromě složitější finanční situace je důsledkem fakt, že se 

rizikové rodiny stěhují několikanásobně častěji než ty běžné [tamtéž: 21-23]. I to může 

být částečným důvodem horších studijních výsledků dětí z nízkopříjmových rodin. 

Časté změny prostředí a škol mohou vést k pocitům vykořeněnosti a k rezignaci na 

snahu o lepší studijní výsledky. 

Výsledky výzkumu ohledně chování rodičů v rizikových a běžných rodinách 

potom dále podporují výsledky nejen výše uvedených zahraničních studií, ale i mé 

předchozí předpoklady ohledně předávání kulturního kapitálu (viz podkapitola 3.1): 

„Potvrdilo se, že rodiny v běžné populaci s dětmi provádějí více aktivit než ohrožené 

rodiny v péči NO nejen celkově, ale i v jednotlivých věkových skupinách dítěte. 

Největší rozdíl u mladších dětí je ve čtení dítěti, výletech do přírody, za památkami, do 

zoo, botanických zahrad a podobně a v aktivním sportování (kolo, plavání, turistika...). 

U starších dětí běžné populace výrazně častěji než ohrožené rodiny v péči NO s dětmi 

čtou, sportují, rozvážejí je na kroužky nebo s nimi dělají různé kreativní činnosti 

(výtvarné, vaření, ruční práce).“ [tamtéž: 43] Doplním, že hádky jsou v ohrožených 

rodinách významně častější a že ohrožené rodiny častěji preferují pasivní trávení 

volného času před aktivním. 

Shrnu-li poznatky z této podkapitoly, docházím k závěru, že výsledky 

představených zahraničních studií i českého výzkumu „Predikce ohrožení rodiny“ 

podporují tvrzení, že ekonomický kapitál silně nepřímo ovlivňuje vzdělanostní šance 

dětí. Toxické prostředí v rodině, způsobené ekonomickým tlakem, rodiče úspěšně 

přenáší na děti, které díky tomu trpí řadou vývojových vad, které mohou překážkou ve 

studiu. I v případech, kdy dítě projeví studijní nadání, mohou mu získané vlastnosti jako 

je zvýšená agresivita, úzkosti nebo sebepodceňování způsobit takové komplikace, že 

jeho talent zůstane vzdělávacím systémem nevyužit.  
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Ač sám nemohu vlivy přímého a nepřímého působení ekonomického kapitálu na 

datovém souboru Periferie 2016 oddělit, na základě výsledků předložených studií se 

domnívám, že efekt nepřímého vlivu ekonomického kapitálu bude na svém vrcholu při 

tranzici na sekundární stupeň vzdělávací soustavy. Zároveň však bude skrze volbu 

střední školy ovlivňovat i budoucí (ne)akademickou dráhu dítěte. Jak uvádí Simonová 

[2010]: „[...] krizovým bodem vzdělanostní trajektorie českých studentů byl a stále je 

výběr střední školy. Rozhodování o směru vzdělanostní trajektorie v České republice 

probíhá velmi záhy (v 15 letech věku žáka i dříve, např. při přechodu na víceletá 

gymnázia) a tedy pod značným vlivem rodiny (sociálního původu)“. Mou snahou v 

následujícím oddíle bude nastínit, jak velkou část vlivu rodiny můžeme vysvětlit 

působením ekonomického kapitálu. 
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2.6 Shrnutí teoretické části 

 

Výzkum sociální a vzdělanostní mobility doznal v průběhu druhé poloviny 

dvacátého století značných změn. Od jednoduchého srovnávání mobilitních odtoků a 

přítoků v tabulkách, přes vyjádření relativních šancí až po výzkum vzdělanostních 

tranzic. Výzkum sociální mobility a dosahování vzdělání je úzce provázán, neboť právě 

vzdělání je v moderních společnostech klíčovým prvkem dosahování společenského 

statusu a třídy. 

Ve vysvětlení mezigeneračních přenosu nerovností a predikci mobilitních trendů 

si konkuruje vícero teorií. Nejstarší a ve své době rozhodně nejvlivnější je 

Modernizační teorie, rozpracovaná a testovaná autory jako je Blau a Duncan [1967] 

nebo Featherman a Hauser [1975]. Tato teorie předpokládá, že sociální determinace 

vzdělání v čase klesá v důsledku zvyšující se industrializace. To je způsobeno tím, že 

industrializace zvyšuje poptávku po kvalifikovaných pracovnících a zároveň racionálně 

mění pravidla, jakým jsou pracovníci na pracovní pozice umisťováni. To podle jejích 

autorů vede společně s otevíráním vzdělávacího systému k poklesu vlivu sociálního 

původu na úspěšnost v soutěži o vzdělání, kde začíná hrát větší roli (intelektuální) 

výkon. Výzkumy provedený ve Spojených státech v 60. a 70. letech minulého století 

potom skutečně pokles sociálního původu na dosažení vzdělání v tomto období 

potvrdily. 

Naproti tomu teorie kulturní reprodukce jde takřka opačným směrem. Její 

zastánci následujíce P. Bourdieu tvrdí, že vzhledem k tomu, že se v souladu se závěry 

modernizační teorie stal faktor vzdělání dominantním determinantem ekonomického a 

společenské úspěchu, vyvinuly si privilegované skupiny novou strategii udržení 

vysokého statusu pro své potomky. Zatímco dříve status předávaly přímo, tedy 

askriptivně, kupříkladu předáním ekonomického kapitálu nebo šlechtického titulu, nyní, 

v souladu s novou ideologií a podmínkami, ho předávají nepřímo, pomocí kulturního 

kapitálu, který představuje symbolické znalosti a schopnosti, jejichž zdrojem je 

především výchova v rodině, při jeho akumulaci se uplatňuje například vlastnictví 

velkého množství knih nebo navštěvování kulturních akcí, které následně potomkovi 

umožní získat náskok nad vrstevníky ve vzdělávacím procesu. Zároveň však tato teorie 

tvrdí, že kulturní kapitál má zásadní vliv pouze v přechodech mezi nižšími stupni 

vzdělání. Tento směr bádání sleduje především dopady zvýhodnění potomků na základě 

různých forem kapitálů [Bourdieu 1986]. V českých podmínkách z něj například 



48 
 

vychází ve své studii o dosahování vzdělání v dělnických rodinách Katrňák [2004] nebo 

ve studii mezigeneračního přenosu sociálních nerovností Šafr [2012]. Ani já, ačkoli se 

k teorii přímo nehlásím, se využití jeho pojmosloví nevyhýbám. 

V souladu s teorií kulturní reprodukce je koncept „maximálně udržované 

nerovnosti“ autorů Rafteryho a Houta [1993]. Tito autoři jdou však dále, když analyzují 

vliv kontextu v podobě institucionálních změn (reforma vysokého školství) a 

demografických proměn (populační nárůst v mladších kohortách) na mobilitu. Tvrdí, že 

privilegované skupiny, ať už vlivem kulturního kapitálu nebo na základě sociálně-

ekonomického statusu rodičů mají schopnost udržet si přednostní právo na obsazování 

míst ve vysokoškolském systému. To ale znamená, že vzdělanostní šance skupin 

s nízkým kapitálem mohou růst pouze v případě, že bude docházet k rozšiřování 

terciálního vzdělávacího systému a sníží se kritéria pro přijímání studentů. Jedním z 

jejich závěrů odvozeným na datech z Irska pokrývajících období zhruba poloviny 20. 

století je, že vliv třídního původu na dosažené vzdělání se sice snížil, ale pouze na 

stupních předcházející ten terciální. To by odpovídalo zase závěrům teorie racionálního 

jednání Goldthorpa a Breena [2000]. Platnost této teorie byla potvrzena v mnoha dalších 

zemích. Pro Českou republiku se ukázala být nosná zatím zřejmě jen pro období 

pozdního socialismu (normalizace po roce 1968) a to na úrovni středoškolského 

vzdělávání, u nějž došlo v 70. letech k expanzi, v jejímž důsledku poklesl vliv 

sociálního původu na úplné střední vzdělání s maturitou. Nicméně díky stagnaci 

vysokoškolského systému nerovnosti v šancích na vysokoškolský diplom přetrvávaly 

minimálně až do konce socialistického režimu [Simonová 2011].  Novější výzkumy po 

roce 1989 pak ukazují, že po počátečním mírném nárůstu vzdělanostních nerovností 

v 90. letech, v novém desetiletí 21. stol. (přesněji v letech 2004–2009) dochází, 

v důsledku vzdělanostní expanze terciárního stupně i demografického úbytku, k poklesu 

vlivu sociálního původu [Katrňák, Simonová 2011]. 

Ústředním aktérem v Bourdieuho teorii kulturní reprodukce je sociální třída a 

s ní spjaté symbolické zvýhodnění na základě vlastnictví kulturního kapitálu. Jak jsem 

již uvedl dříve, existuje také novější teorie, která se rovněž zaměřuje na mezigenerační 

třídní reprodukci, její původ však vysvětluje jinak, tedy nikoliv na základě 

symbolického zvýhodnění, nýbrž existencí mantinelů rozhodnutí ohledně vzdělávací 

dráhy. Podle této teorie racionální volby (RAT) se jedinec, přesněji rodina, sice 

pohybuje v rámci své sociální třídy, která znamená jisté mantinely pro jeho 

rozhodování, avšak rozhodně nevyčerpává sadu jeho voleb. Podle Goldthorpa aktér činí 
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volby tak, že zvažuje zisky a rizika každé akce – konkrétně jde o rozhodnutí o podobě 

dalšího vzdělávání či jeho ukončení a vstupu do zaměstnání. Třídní pozice mu potom 

určuje velikost zisků i rizik. Ziskem je v případě vzdělávacího systému titul a z něj 

pramenící privilegia, rizikem je studijní neúspěch a ztráta času a peněz. Je zjevné, že 

nižší třídy zde nesou vyšší rizika. Goldthorpe v návaznosti na Boudona tvrdí, že musíme 

rozlišovat mezi primárními vlivy (schopnostmi, výkonem) a sekundárními (jiné faktory, 

které ovlivňují pokračování ve studiu). Dále pak vyzývá, že pokud chceme snížit 

vzdělanostní nerovnosti, je třeba zaměřit se v transformacích ne na primární vlivy, ale 

na ty sekundární. Vychází totiž z předpokladu (v opozici proti konceptu „maximálně 

udržované nerovnosti“), že rozdíly mezi třídami v přístupu k terciálnímu vzdělání, se 

nesníží tím, že dojde k expanzi a s ní souvisejícímu poklesu kritérií pro přijetí. Tím 

dojde pouze k redukci primárních vlivů. Sekundární však přetrvají a nedojde tedy 

k žádné změně ve vyhodnocování risk/zisk. Pro nižší třídy bude pořád riziko neúspěchu 

příliš vysoké, aby se ve vyšších počtech pokoušely o získání titulu, možná dokonce 

větší, neboť rozšíření vzdělávacího systému má šanci do jisté míry znehodnocovat 

diplomy.  

Domnívám se, že ekonomický kapitál rodiny patří mezi nejdůležitější sekundární 

zdroje nerovností v přístupu ke vzdělání. Vliv ekonomického kapitálu dělím na přímý a 

nepřímý, přičemž předpokládám, že oba hrají důležitou roli při mezigeneračním přenosu 

nerovností. Přímý odráží cenu vzdělávání, a to jak ve smyslu dostupnosti prostředků pro 

zvyšování kognitivních schopností a kulturního kapitálu, tak ve smyslu ušlého zisku a 

výdajů na živobytí po dobu studijního života. Nacházíme-li se v době, kdy sice dochází 

k masifikaci (v posledních kohortách nastupujících na VŠ už snad dokonce 

univerzazifikaci) vysokého školství, ale zároveň možná rostou ekonomické nerovnosti a 

zvyšují se náklady na studium, měl by význam přímého vlivu ekonomického kapitálu 

růst.  Nepřímým vlivem zase rozumím efekt nízkého finančního kapitálu na výchovu a 

studijní klima v rodině. Množství výzkumů [např. Bruce, Takeuchi, Leaf 1991; Elder et 

al. 1992; Conger et al. 1994; Gutman, Eccles 1999] napovídá, že omezené ekonomické 

zdroje mají silnou spojitost s narušením výchovy, konflikty v rodině a vývojovými 

vadami u dětí. To má pochopitelně opět negativní vliv na dosažené vzdělání. 

V českých podmínkách tyto závěry v omezené míře potvrdil výzkum „Predikce 

ohrožení rodiny“ [2015]. Ten ukázal, že rodiny, které vyhledaly pomoc některé 

z neziskových organizací věnující se dětem ohroženým kriminalitou, závislostmi nebo 

velkými problémy ve škole, se zároveň oproti běžné populaci vyznačují významně 
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nižšími příjmy a i dalšími indikátory nízkého ekonomického kapitálu (bydlení, 

půjčky/spoření].  

Uvedené myšlenky mě vedou k závěru, že ekonomický kapitál rodiny má 

zásadní vliv na dosažené vzdělání potomků. Tuto hypotézu a přidružené výzkumné 

otázky proto v následující kapitole ověřím pomocí sekundární analýzy dat Periferie 

2016 s využitím vícerozměrné statistické metody - binární logistické regrese. 
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3 Analytická část 

 

V analytické části této diplomové práce se věnuji především vlivu 

ekonomického kapitálu na dosahování vysokoškolského vzdělání v letech 2000 – 2016, 

tedy v období expanze českého vysokého školství. Má to svou logiku. Protože se 

v předchozí části práce teoreticky věnuji do jisté míry i třídní mobilitě a nerovnostem v 

dosahování středního vzdělání v časovém rámci existence postkomunistické České 

(československé) republiky, analýza determinantů dosahování vysokoškolského 

vzdělání ve výše daném omezeném časovém rozmezí by se mohla zdát pro uchopení 

tématu nedostatečná. Domnívám se však, že opak je pravdou. Analýza dosahování 

vysokoškolského vzdělání má totiž v sobě obě tyto sféry implicitně obsaženy. Na jednu 

stranu zde bereme v úvahu socializaci a absolvování předcházejících vzdělanostních 

stupňů v období od druhé poloviny osmdesátých let až po začátek nultých let 

následujícího století, na stranu druhou můžeme z informací o počtech čerstvých 

absolventů z jednotlivých sociálních tříd do značné míry anticipovat budoucí třídní 

mobilitu či chcete-li reprodukci. 

Předchozí vzdělání a socializace, jak již bylo řečeno v teoretické části této práce, 

má zásadní vliv na dosažení vysokoškolského titulu. Ať už uvažujeme v intencích 

získávání kulturního kapitálu prostřednictvím výchovy, tvorby aspirací na dosažení 

určitého stupně vzdělání nebo samotného institucionalizovaného vzdělání v rámci určité 

základní a střední školy, všechny tyto momenty jsou pro získání vysokoškolského 

diplomu zásadní. Analýza dosahování VŠ vzdělání nám tak dává i informace o volbě 

akademického křídla středního vzdělání, popřípadě o úspěšnosti transmise kulturního 

kapitálu a aspirací rodiče (učitele/vychovatele) na dítě.  

Zároveň je vzdělání nejspolehlivějším determinantem třídního postavení, podle 

mnohých autorů je dokonce hlavním činitelem reprodukce sociálních nerovností 

v postindustriální společnosti. O vysokoškolském vzdělání to platí dvojnásob. Nejen, že 

jde o podmínku pro vykonávání řady prestižních regulovaných zaměstnání, ale stále ve 

větším měřítku jde obecně o podmínku pro vstup do servisní třídy odborníků. Po 

zavedení binárního systému a raketovém nárůstu absolventů navíc začínají 

vysokoškoláci vytlačovat, typicky z úřednických a administrativních pozic, maturanty. 

S jistou mírou nadsázky by se dalo říci, že bakalářské vzdělání přebírá v posledních 
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letech historickou roli maturity, jakožto vstupní brány pro profese pracující převážně se 

symboly. 

V následujících podkapitolách se proto na datovém souboru Periferie 2016 

pokusím ověřit hypotézy o vlivu ekonomického kapitálu a dosahování vysokoškolského 

vzdělání a v závěru výsledky zobecnit pro celkový obraz reprodukce sociálních 

nerovností v České republice. 
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3.1 Výzkumné otázky a hypotézy, použité proměnné, 

operacionalizace 

 

Na základě dosavadních poznatků stratifikačních výzkumů a teoretických 

konstrukcí, zosobněných v této práci především Goldthorpovou teorií racionálního 

jednání [2000] jsem vyvodil jednu hlavní a několik dílčích výzkumných otázek, které se 

týkají vlivu ekonomického kapitálu na dosahování vzdělání. Hlavní výzkumná otázka 

zní: Hraje ekonomický kapitál rodiny významnou roli pro dosahování vysokoškolského 

vzdělání u potomka při kontrole vzdělání a ekonomické třídy rodičů? 

Mohlo by se zdát, že se jedná o otázku triviální, opak je však pravdou. Česká 

sociologie se z různých důvodů tomuto tématu dlouhodobě vyhýbá. Pokud dochází ke 

zkoumání vlivů ekonomických podmínek rodin na dosahování vzdělání, je tak činěno 

obvykle skrze index socioekonomického statusu (nejčastěji ISEI33), který v sobě 

zahrnuje informaci o vzdělání potřebném pro vykonávání určitého povolání a 

průměrném příjmu tohoto povolání. My se však v této práci musíme ptát, jaký je efekt 

čistě ekonomických vlivů, v mém případě zosobněných čistým příjmem rodiny, 

očištěných od vlivů vzdělání a třídy (povolání) rodičů. Není vliv příjmu rodin na 

dosahování vzdělání potomků zprostředkován skrze vzdělání a třídu rodičů? Laicky 

řečeno, není to tak, že příjem je pouze silně spojen se vzděláním a povoláním a jeho 

falešný vliv je tak pouze projevem třídní a kulturní (vzdělanostní) příslušnosti? Že ve 

skutečnosti vzdělaní lidé posílají své děti na školy bez ohledu na případnou horší 

finanční situaci, a že dělníci naopak o studijní kariéry pro své děti příliš nestojí, ani 

když mají na jejich financování dostatečné zdroje? K podobnému zjištění došel Tomáš 

Katrňák ve své studii „Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické 

rodině.“ [2004]. 

Já se však společně s Goldthorpem [2000] domnívám, že situace není tak 

jednoduchá. Jistě, třída a vzdělání rodičů hrají zásadní roli pro formování životních 

strategií. Ekonomický kapitál rodiny však představuje důležitý aspekt v rozhodování, 

zda pro dítě zvolit akademickou dráhu studia. Další dílčí výzkumná otázka proto zní: 

Jak významná je role ekonomického kapitálu rodiny pro dosahování vysokoškolského 

vzdělání u potomka ve srovnání s třídní příslušností a kulturním kapitálem rodiny? 

                                                           
33 Socio-Economic Index of Occupational Status 



54 
 

Nejen proto, že je tato práce psaná pro obor historické sociologie, je nutné ptát 

se také po vývoji a trendech v působení ekonomického kapitálu na vzdělání. Tím spíše, 

že jsem jako analytickou skupinu zvolil domácnosti s dětmi ve věku 26-39 let, tedy 

narozené v letech 1977-1990, dosahující plnoletosti v letech 1995-2008 a případně 

absolvujících vysokou školu v letech 2000-2016. Vzhledem k tomu, že období let 2000-

2009 je obdobím obrovského kvantitativního boomu počtu studentů ve vysokém 

školství, jedná se o ideální období pro testování hypotézy MMI Rafteryho a Houta 

[1993]. Naplnila se v průběhu masifikace vysokého školství poptávka vyšších vrstev po 

vzdělání a dochází k výraznému nárůstu absolventů z řad méně privilegovaných rodin? 

Klesá nebo stoupá role ekonomického kapitálu na dosahování vzdělání? Třetí výzkumná 

otázka zní: Jak se mění význam role ekonomického kapitálu rodiny pro dosahování 

vysokoškolského vzdělání u potomka v období expanze českého vysokého školství? 

Poslední výzkumná otázka se zaměřuje na dělnickou třídu. Zde se ptám na 

zásadní otázku po funkci ekonomického kapitálu u dělnických rodin. Mají vůbec 

dělnické rodiny s vysokými příjmy zájem o studium svých dětí? Má pravdu Katrňák 

[2004], když tvrdí, že i při vlastnictví dostatečných zdrojů dělničtí rodiče nejeví výrazný 

zájem o studijní dráhy pro své děti? Nebo snad množství ekonomického kapitálu těchto 

rodin výrazně ovlivňuje šance jejich dětí na získání vzdělání? Odpověď nám 

zprostředkuje výzkumná otázka č. 4: Jak významnou roli hraje ekonomický kapitál 

rodiny pro dosahování vysokoškolského vzdělání u potomků dělnických rodin? 

Soubor výzkumných otázek a hypotéz tedy obsahuje 4 výzkumné otázky a 

hypotézy k nim vztažené: 

 

VO1: Hraje ekonomický kapitál rodiny významnou roli pro dosahování 

vysokoškolského vzdělání u potomka při kontrole vzdělání a ekonomické třídy rodičů?  

H1: Ekonomický kapitál rodiny uplatňuje svůj efekt pro dosahování 

vysokoškolského vzdělání u dětí i při kontrole sociální třídy a vzdělání rodičů. 

 

VO2: Jak významná je role ekonomického kapitálu rodiny pro dosahování 

vysokoškolského vzdělání u potomka ve srovnání s třídní příslušností a kulturním 

kapitálem rodiny? 

H2: Ekonomický kapitál hraje srovnatelně významnou roli pro dosahování 

vysokoškolského vzdělání jako vzdělání a třída rodičů. 
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VO3: Jak se mění význam role ekonomického kapitálu rodiny pro dosahování 

vysokoškolského vzdělání u potomka v období expanze českého vysokého školství? 

H3: Význam ekonomického kapitálu rodiny pro dosahování vysokoškolského 

vzdělání u potomka v době expanze českého vysokého školství roste. 

 

VO4: Jak významnou roli hraje ekonomický kapitál rodiny pro dosahování 

vysokoškolského vzdělání u potomků dělnických rodin? 

H4: Ekonomický kapitál rodiny hraje významnou roli pro dosahování 

vysokoškolského vzdělání u potomků dělnických rodin. 

 

Pro analýzu vlivu ekonomického kapitálu rodiny na dosahování 

vysokoškolského vzdělání u potomka jsem využil datový soubor Periferie 2016. 

Výzkum Periferie 2016 byl zvolen proto, že obsahuje v současné době nejaktuálnější 

informace o příjmech, vzdělání a vzdělání potomků obyvatel České republiky. 

Analytickou jednotkou je domácnost původu, objektem analýz je nejmladší dítě 

s ukončenou střední školou, narozené v letech 1977-1990. Pro analýzy byl zvolen 

z časového hlediska prospektivní přístup34, neboť umožňuje, na rozdíl od běžněji 

využívaného retrospektivního přístupu, přesněji odhadnout, skrze příjem domácnosti, 

vliv ekonomického kapitálu na dosahování vysokoškolského vzdělání. V této kapitole 

proto analyzuji pouze podsoubor rodin s dětmi s dokončeným středním vzděláním ve 

věku 26-39 let a alespoň jedním ekonomicky aktivním členem (n=328). 

V analýzách používám následující proměnné: 

Vysvětlovanou proměnou je: 

 dosažené vysokoškolské vzdělání nejmladšího potomka. 

Vysvětlujícími proměnnými jsou: 

 Ekonomický kapitál rodiny – operacionalizovaný jako čistý příjem 

domácnosti, vydělený množstvím ekonomicky aktivních členů, pro potřeby 

regresních analýz rozdělený na kvintily. 

                                                           
34 Prospektivní metoda výzkumu spočívá v tomto případě ve využití informací o objektu výzkumu (osoba 

narozená v letech 1977-1990) získaných od respondenta z domácnosti původu (jeho rodičů). 

Retrospektivní metodu bychom použili, kdybychom se ptali objektu výzkumu (osoby narozené v letech 

1977-1990) na informace o domácnosti původu. V našem případě bychom tak museli využít jiných 

indikátorů ekonomického kapitálu než příjmu rodičů, neboť ten v naprosté většině respondent nezná. 
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 Kulturní kapitál rodiny – operacionalizovaný jako nejvyšší dosažené vzdělání 

v rodině původu, rozdělené do 3 kategorií: základní, střední + vyšší odborné a 

vysokoškolské 

 Sociálně třídní příslušnost rodiny – operacionalizovaná jako třítřídní schéma 

EGP s kategoriemi: servisní třída, mezilehlé pozice, dělnická třída (kam řadím i 

rutinní nemanuály) 

 Pohlaví dítěte 

 Počet sourozenců dítěte 

Kontrolními proměnnými jsou: 

 Důchodce v domácnosti 

 Chybějící údaj o příjmu domácnosti před imputací chybějících hodnot 

Vývoj v čase, resp. kohorty jsou sledovány skrze proměnnou: 

 Věk dosažení 18 let – operacionalizovanou jako dichotomii mezi léty narození 

1977-84 a 85-90. Respektive léty dosažení plnoletosti 1995-2002 a 2003-2008.  
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3.2 Omezení dat 

 

Strážník na noční pochůzce uvidí opilce, jak něco hledá pod lampou pouličního 

osvětlení, a zeptá se ho, co ztratil. On odvětí, že klíče, a strážník se ochotně pustí do 

hledání s ním. Po několika minutách neúspěšného hledání se strážník opilce zeptá, jestli 

si je jistý, že je ztratil právě zde. On odvětí, že ne, že je ztratil v parku naproti. Strážník 

nechápe a zeptá se, proč je tedy nehledá v parku. Na to mu opilec odpoví: „Protože 

tady je přece světlo.“ 

Výše uvedený starý vtip dobře ilustruje situaci, které musí často čelit nejen 

sociální vědci zabývající se analýzou kvantitativních dat. Pro tuto situaci či klam se 

vžilo označení „efekt pouliční lampy“35. Podstatou tohoto jevu je, že místo toho, 

abychom hledali odpověď na výzkumnou otázku tam, kde se skutečně nachází, hledáme 

ji na místě, kde je nalezení odpovědi nejsnazší, popřípadě vůbec možné. Sociologické 

kvantitativní výzkumy jsou tímto nešvarem téměř nutně zatíženy. Výzkumník pracuje 

se souborem, který je zatížen výběrovými i nevýběrovými chybami, musí se často 

potýkat s nevhodným způsobem měření proměnných, nízkými četnostmi 

v podsouborech, zkresleními způsobeným jevy jako je sociální desirabilita či prostou 

neochotou respondentů odpovídat na některé otázky. V případě mé práce je to místy až 

bolestivě patrné. To je umocněno i faktem, že se v této diplomové práci věnuji 

sekundární analýze dat, takže data, která pro analýzu využívám, byla sbírána s jiným 

výzkumným záměrem, než který zde realizuji. Nejpalčivější problémy plynoucí z výše 

zmíněného popíši v této podkapitole. 

Nejproblematičtějším místem analýz je proměnná pro tuto práci zcela zásadní a 

tou je ekonomický kapitál rodiny. V zásadě existují tři hojně používané metody, jak tuto 

proměnnou měřit. Jednou z nich je dotaz na majetkové poměry v domácnosti. Můžeme 

se takto zeptat na vlastnictví různých statků, jako je například televize, chata nebo 

automobil. Problémem je však kvantifikace těchto údajů. Jen těžko lze říci, že například 

chata, automobil a automatická pračka v domácnosti je více nebo méně než televize a 

byt v osobním vlastnictví. Navíc statky ve výzkumech používané jako indikátor majetku 

mohou s časem značně ztrácet na hodnotě. Zatímco počítač nebo televize mohou být 

v jedné dekádě nesporným znakem vysokého statusu, o desetiletí později už mohou být 

samozřejmostí takřka v každé domácnosti.  

                                                           
35 David H. Freedman (August 1, 2010). "The Streetlight Effect". Discover magazine. 
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Jinou možností je subjektivní hodnocení ekonomické situace v domácnosti. To 

v praxi vypadá tak, že respondent volí jednu ze sady výpovědí o ekonomické situaci 

domácnosti. Například „vycházeli jsme s penězi dobře“ nebo „před výplatou už mnoho 

peněz nezbývalo“. Výhodou tohoto (a předchozího) způsobu měření je, že tak můžeme 

získat i retrospektivní výpověď o domácnosti, ve které respondent vyrůstal, v tomto 

případě navíc nezatíženou měnící se hodnotou některých statků, popřípadě měnící se 

výší platů. Problém je však opět kvantifikace. Nabízené formulace výpovědí většinou 

jen těžko dokáží postihnout jemnější rozdíly, mohou být zavádějící a vlastně tak 

nevypovídat o životní úrovni domácnosti. Z těchto důvodů pro operacionalizaci 

ekonomického kapitálu rodiny volím zdánlivě nejpřímější cestu, kterou je čistý měsíční 

příjem domácnosti. 

Ač by se mohlo zdát, že tento přístup k operacionalizaci ekonomického kapitálu 

je nejsnazší cestou k dosažení přesné informace o ekonomické situaci domácnosti, ve 

skutečnosti i tento způsob měření má mnohá úskalí. Když pomineme, že nejen příjem, 

ale i zděděný či jinak získaný majetek má svůj význam pro životní úroveň domácnosti, 

základní problém měření ekonomické situace domácnosti pomocí příjmu spočívá 

v obecné neochotě lidí vůbec mluvit o svých příjmech. Na otázku o výši příjmů 

domácnosti běžně neodpovídá okolo třetiny respondentů. V případě datového souboru 

Periferie 2016 je to takřka 38 %, ve zkoumaném podsouboru je to 33.7 %. Tento 

problém řeším pomocí imputace chybějících hodnot metodou „hot deck“, o které bude 

pojednáno později.  

Dalším problémem je to, že zkoumanou jednotkou není jednotlivec, nýbrž 

domácnost. Ta může mít různý počet ekonomicky aktivních členů. Neznamená to však 

nutně, že by rodina bylo o to bohatší, neboť se výdělek pravděpodobně rozděluje, mimo 

společných výdajů, mezi její ekonomicky aktivní členy. Proto ve svých analýzách 

pracuji s příjmem vyděleným počtem ekonomicky aktivních členů domácnosti. I to s 

sebou však nese jistá úskalí, neboť tak nezohledňujeme například složitou ekonomickou 

situaci neúplných rodin. Alespoň z části je však toto v České republice vyváženo 

systémem výživného a sirotčích důchodů, které má případný student právo pobírat až do 

svých 26 let a někdy tak mohou být dokonce pozitivním impulsem pro studijní dráhu. 

V případě měření vzdělání a sociální třídy domácnosti je bráno jako určující vždy 

nejvyšší dosažené vzdělání a třídní postavení alespoň jednoho z partnerů v domácnosti. 

Hlavním problémem příjmu, jakožto hlavní vysvětlující proměnné v této práci, 

je však to, že se příjem může měnit v čase. Díky tomu, že je informace o příjmu 
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zafixována v časovém bodě sběru dat, se sice se nemusíme potýkat s problémem 

globálně rostoucích platů, na druhou stranu to však v případě individuálních platů může 

zkreslovat výsledky analýz, především pro starší věkovou kohortu. To se promítá i do 

toho, že u starší věkové kohorty se někteří rodiče dostávají do důchodového věku. 

V případě jednoho důchodce v domácnosti tento problém řeší z větší části vydělení 

příjmu domácnosti počtem ekonomicky aktivních členů. V případě obou rodičů 

v důchodu jsem nucen je z podsouboru vyřadit. Celkově však tento problém nedokáži 

systémově řešit a domnívám se, že je to jeden z hlavních důvodů, proč je téma vlivu 

čistě ekonomických ukazatelů na dosahování vzdělání dlouhodobě přehlíženo. 

Problémy ohledně měření ekonomického kapitálu bohužel výčet omezení 

nekončí. Protože pracuji s nepříliš velkým podsouborem domácností s dětmi ve věku 

26-39 let, kde je alespoň jeden ekonomicky aktivní člen (n=328), je pravděpodobné, že 

budou některá měření tímto zkreslena. Jak v následující podkapitole uvidíme, například 

potomci ženského pohlaví mají v podsouboru vůči mužům více než trojnásobnou šanci 

na získání vysokoškolského titulu. Ačkoli trend vyššího počtu žen než mužů mezi 

absolventy vysokých škol platí nejen pro Českou republiku, ale i obecně pro celý 

západní svět, rozhodně ne v takové míře, jakou jsem naměřil v této diplomové práci. 

Proto je třeba brát některé výsledky statistik s rezervou. 

Posledním problémem, který zmíním, je zaměření datového souboru Periferie 

2016, jak název napovídá, soubor vychýlen směrem k okrajovým částem České 

republiky. Byl uskutečněn pomocí kvótního stratifikovaného výběru, přičemž byla 

nadhodnocena strata venkovských sídel. Ve výběrovém souboru tak nalezneme oproti 

základnímu souboru disproporční poměry venkovského a městského obyvatelstva. To 

má své výhody i nevýhody. Díky stratifikovanému výběru dle sídelní oblasti je možné 

v analýze postihnout i obyvatelstvo České republiky, které se do běžných výzkumů 

obvykle nedostane. Značnou nevýhodou však je, že přísně vzato, nelze výsledky analýz 

tohoto souboru zobecnit na celou populaci. Určitým řešením by bylo použití vah dle 

typu bydliště, nicméně od toho jsem z důvodu stability souboru, kde již imputuji třetinu 

hodnot příjmu, upustil. Hlavní však je, že ambicí této práce není, už vzhledem 

k velikosti zkoumaného podsouboru, přesně reprezentovat demografické složení 

populace, ale popsat mechanismy, které vedou k dosahování vysokoškolského vzdělání. 
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3.3 Transformace dat 

 

Kromě řady rekódů, které zde neuvádím, je nejzásadnější změnou, která byla na 

datech provedena imputace chybějících hodnot v odpovědích na otázku ohledně příjmu 

domácnosti. Jak již bylo řečeno, třetina údajů pro příjem ve zkoumaném datovém 

podsouboru chybí. Existuje několik způsobů, jak tento problém řešit. Prvním z nich je 

problém neřešit, chybějícího hodnoty ignorovat a případně používat kontrolní 

indikátorovou proměnnou s vyznačením, že odpověď chybí. Tento přístup, jakkoli je 

z hlediska zachování původní struktury dat nejčistší, nemohl být pro mou práci využit, 

neboť už tak malý podsoubor by se tím ještě více redukoval. Druhou možností je 

imputace příjmů, resp. doplnění chybějících hodnot post hoc. Je však otázkou, dle 

jakých kritérií by se chybějící hodnoty měly doplňovat. Naivní metodou je doplnění 

hodnot náhodně nebo dle průměru. Je nasnadě, že ani jedna z těchto metod se pro 

doplnění chybějících hodnot příjmu a následnou smysluplnou analýzu příliš nehodí. 

Mnohem lepších výsledků je možné dosáhnout metodou „hot deck“, kterou jsem 

využil pro tuto práci [viz Myersová 2011].36 Tato metoda spočívá v doplnění 

chybějících hodnot proměnné u „přijímajících“ („donee“) datových řádků 

(respondentů), pomocí „dárcovských“ („donor“) řádků, které se s „donee“ řádkem co 

možná nejvíce shodují ve zvolených kategoriích (proměnných). Tyto proměnné 

pochopitelně musí mít sami minimum chybějících hodnot, měly by to být kategoriální 

proměnné, je potřeba, aby co nejlépe predikovaly proměnnou, do které hodnoty 

imputujeme, a nesmí jich být velké množství. Řádek (respondent) - donor, který se ve 

všech zvolených kategoriích shoduje s donee řádkem potom „poskytne“ svou hodnotu 

chybějící proměnné donee řádku. Po řadě pokusů a omylů jsem zvolil pro imputaci 

následující proměnné: Subjektivní ukazatel ekonomického kapitálu (pe.79): „Jak 

domácnost vychází s příjmy?“, vzdělání domácnosti (3 kategorie) a „Typ 

domácnosti“37. S těmito proměnnými, splňujícími podmínku minimálního počtu 

chybějících hodnot, bylo dosaženo snížení chybějících hodnot u proměnné „příjem 

domácnosti“ na 3,7 %, další imputace s ohledem na nedostatek informací v datech již 

nebyla možná a proto byl do regresního modelu zařazen také indikátor chybějícího 

                                                           
36 Za pomoc s imputací chybějících hodnot děkuji svému vedoucímu práce J. Šafrovi, který je v datovém 

souboru provedl s využitím makra T. A. Myersové [2011] pro SPSS.  
37 S kategoriemi domácnosti: jednočlenná, dvoučlenná bez dětí, dvoučlenná s dětmi do 26let, vícečlenná 

bez dětí do 26let nebo 1 rodič s dítětem nad 26 let, sám rodič s dítětem/mi  do 26 let, sám důchodce a dva 

důchodci. 
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příjmu. Dodatečné analýzy pak ukázaly, že jde většinou pravděpodobně o domácnosti 

spíše s nadprůměrnými příjmy, na což ukazuje například vyšší hodnota 

socioekonomického statusu ISEI. 
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3.4 Významy ekonomického kapitálu rodiny pro dosahování 

vysokoškolského vzdělání 

 

Vysokoškolské vzdělání, mimo jeho symbolickou a osvětovou hodnotu, je stále 

častěji branou k řadě prestižních a lukrativních zaměstnání, které jsou klíčem ke vstupu 

do servisní třídy, která je, jak ukazuje tabulka č. 1, zárukou nejvyšších výdělků a 

nejstabilnějších pozic nejen na českém trhu práce.38 Zatímco dělnické rodiny a rodiny 

rutinních nemanuálních pracovníků si přijdou v průměru na něco málo přes 19 tisíc 

korun na ekonomicky aktivního člena, u rodin s alespoň jedním ekonomicky aktivním 

členem ve třídě servisní je to bezmála 28 tisíc korun. Mezilehlé pozice stojí zhruba 

uprostřed s necelými 24 tisíci korun na ekonomicky aktivní osobu. 

 

Tabulka 1. Průměrný příjem domácností podle sociální třídy (EGP), populace rodičů dětí 

narozených v letech 1977–1990, ČR 2016 

Domácnost  Mean N Std. Dev. 

Servisní třída (odborníci) 27,8 37 13,1 

Mezilehlé třídy  23,8 86 10,1 

Dělnická třída 19,2 208 8,7 

Total 21,4 331 10,1 

Data: Periferie 2016  valid N (listwise) = 331 

Poznámka: příjem vážen podle počtu ekonomicky aktivních členů domácnosti. 

 

„Přímý“ vliv (ve skutečnosti však zprostředkovaný zaměstnáním a dalšími vlivy, 

jakými může být například manželská homonogamie – vysokoškoláci si častěji berou 

opět vysokoškoláky, ať už kvůli sdíleným zájmům nebo efektu sdíleného prostředí ve 

věku typickém pro hledání životního partnera) vzdělání na příjem je ještě výraznější než 

u třídního postavení, jak můžeme vidět v tabulce č. 2, rodiny s alespoň jedním členem 

s vysokoškolským vzděláním mají průměrně téměř o třetinu vyšší příjmy na osobu než 

rodiny středoškoláku a maximálně vyučených. 

 

                                                           
38 Uvedené údaje je třeba brát s určitou rezervou, jedná se o průměrné příjmy odhadnuté na základě dat 

z výzkumu Periferie ČR 2016 a to pouze na podsouboru rodičů s dětmi ve věku 26 až 69 let. 
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Tabulka 2. Průměrný příjem domácnosti podle vzdělání, populace rodičů dětí narozených v letech 

1977–1990, ČR 2016 

vzd3 Mean N Std. Dev. 

ZŠ&VY 19,8 199 9,5 

SŠ 21,9 102 8,7 

VŠ 30,2 30 13,6 

Total 21,4 331 10,1 

Data: Periferie 2016  valid N (listwise) = 331 

Poznámka: příjem vážen podle počtu ekonomicky aktivních členů domácnosti. 

 

Není tak překvapením, že rodiny vysokoškoláků se pro své děti snaží získat co 

nejlepší vzdělání a reprodukovat tak výhodnou pozici v sociálním prostoru. Tabulka č. 3 

jasně dokazuje, že rodiny vysokoškoláků mají několikanásobně vyšší šanci na získání 

vzdělání pro své potomky než zbytek populace. Více než dvě třetiny rodin 

s vysokoškolsky vzdělaným členem úspěšně reprodukují své vzdělání. U rodin 

středoškoláků dosahuje vysokoškolského vzdělání přes čtvrtinu dětí a u maximálně 

vyučených je to jen 16 %.  

Tabulka 3. Vysokoškolské vzdělaní potomka podle nejvyššího vzdělání z obou rodičů, populace 

rodičů dětí narozených v letech 1977–1990, ČR 2016 

 Dítě: VŠ vzdělání Total 

0 1 

vzd3 

ZŠ&VY 83,6% 16,4% 100,0% 

SŠ 73,2% 26,8% 100,0% 

VŠ 32,5% 67,5% 100,0% 

Total 76,5% 23,5% 100,0% 

Data: Periferie 2016  valid N (listwise) = 449 

 

Nakolik se v této mezigenerační reprodukci vzdělanostního stupně projevuje vliv 

vzdělání rodičů jakožto jejich kulturní kapitál, tedy jejich schopnosti předat své znalosti 

a způsob myšlení a nakolik jde o efekt projevující se skrze jejich příjem resp. 

konkurenčních výhod z něj plynoucích? Nepochybně jsou tyto vlivy provázány. Ale je 

možné, že také ekonomický kapitál sám o sobě hraje svou roli při dosahování vzdělání? 

Nebo se jedná jen o vedlejší produkt vzdělání a třídní příslušnosti a ve skutečnosti 

ekonomické zdroje nemají na dosahování vzdělání u dětí významný vliv? Mají rodiny 

z nižších třídních a vzdělanostních poměrů zájem o vysokoškolské vzdělání pro své 

potomky, ale bojí se díky omezeným ekonomickým zdrojům takové dlouhodobé 

investice, jak napovídá teorie racionálního jednání Goldthorpa a Breena? Nebo mezi 

rodiči z dělnických rodin není, z důvodu jejich nízkého kulturního kapitálu, velký zájem 
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o akademickou dráhu studia pro své potomky bez ohledu na množství dostupného 

finančního kapitálu, jak naznačuje ve své kvalitativní studii „Odsouzeni k manuální 

práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině.“ [2004] Katrňák? 

Na tyto otázky už bohužel v tabulkách, zobrazujících bivariátní vztahy odpověď 

nenajdeme. Nalézt je však můžeme pomocí vícerozměrných statistických analýz, zde 

jsem odhadl modely pro dosažené vysokoškolské vzdělání potomka pomocí binární 

logistické regrese (závislá proměnná je vystudoval nebo nevystudoval VŠ). Regresní 

model nám umožní v tabulce č. 4 sledovat vliv nejen ekonomického kapitálu očištěný o 

vlivy ostatních proměnných a díky postupně budovaným tzv. zahnízděným modelům 

nám poskytne informace, které umožní testování hypotéz stanovených v podkapitole 

3.1.  

 

Tabulka 4. Poměry šancí na dosažení vysokoškolského vzdělání, odhady z modelu binární logistické 
regrese, populace rodičů dětí narozených v letech 1977–1990, ČR 2016 

 Model 1  Model 2  Model 3 

 Odds 

ratio 
sig. 

Odds 

ratio 
sig. 

Odds 

ratio 
sig. 

Žena 5,218 (0,000) 5,006 (0,000) 5,042 (0,000) 

ZŠ/ VY 0,507 (0,062) 0,511 (0,068) 0,520 (0,078) 

VŠ  2,961 (0,010) 2,580 (0,028) 2,611 (0,026) 

Počet sourozenců 0,749 (0,198) 0,759 (0,222) 0,735 (0,180) 

Dosažení plnoletosti 2003-08 

(narození 1985-1990) 

1,884 (0,064) 1,984 (0,048) 2,184 (0,042) 

Servisní třída (odborníci) 5,976 (0,000) 4,977 (0,001) 5,736 (0,001) 

Mezilehlé třídy  3,406 (0,000) 2,825 (0,004) 2,897 (0,004) 

Chybí příjem domácnosti 1,694 (0,095) 1,873 (0,053) 1,846 (0,060) 

Důchodce v domácnosti  2,254 (0,026) 1,419 (0,408) 1,391 (0,444) 

Příjem domácnosti (kvintily)   1,343 (0,032) 1,656 (0,088) 

Plnoletost 2003-08 (*1985-

90) # Příjem domácnosti 

    0,849 (0,553)  

Servisní třída  # Příjem 

domácnosti (kvintily) 

    0,748  (0,393)  

Dělnická třída # Příjem 

domácnosti (kvintily) 

    0,884  (0,638)  

Cox & Snell R2 0,263  0,276  0,278  

BIC 329,836  330,985  347,271  

χ2 96,986  101,630  102,723  

N 328  328  328  

Data: Periferie 2016  valid N (listwise) = 331 

Poznámky: referenční kategorie: muž, středoškolské vzdělání, dosažení plnoletosti 1999-2002 (narození 

1977-84), dělnická třída (EGP), ekonomicky aktivní (respondent/ partner). Příjem vážen podle počtu 

ekonomicky aktivních členů domácnosti. Zvýrazněny koeficienty na statistické hladině p > 0,05. 
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V prvním modelu jsou zahrnuty vlivy pohlaví a počtu sourozenců potomka, 

vzdělání a třídy rodičů a kontrolních proměnných chybějícího údaje o příjmu a 

důchodce v domácnosti. V druhém modelu přidávám proměnnou příjem domácnosti a 

v třetím kroku doplňuji model o interakce mezi příjmem domácnosti a časem a příjmem 

a sociální třídou (EGP). Efekt vlivu třídy je v modelech reprezentován jako podíl šancí 

potomků na vystudování VŠ mezi referenční kategorií dělnické třídy vůči servisní  třídě 

(salariát) a mezilehlých tříd (podnikatelé, nižší úředníci a administrativní pracovníci). 

Modely jsou takto řazeny, neboť nám to umožňuje porovnávat podíl vysvětlené 

variance v hodnotách závislé proměnné v jednotlivých modelech při zohlednění vlivu 

přidaných proměnných v každém dalším kroku (modelu) a sledovat změny v poměrech 

šancí (odds ratio) na získání vysokoškolského vzdělání potomka. To se týká především 

prvních dvou modelů (první 4 sloupce v tabulce 4). Výsledky posledního třetího modelu 

obsahujícího interakční efekty se jeví jako poměrně ne-parsimoní, jinými slovy tento 

model nepřidává žádnou významnější informaci a přitom ho vyšší počet stupňů volnosti 

neúměrně zatěžuje, na což poukazuje i Bayesian information criterion (BIC).39 Pro nás 

to znamená, že budeme interpretovat pouze první dva modely. Ačkoliv jsou interakční 

efekty statisticky nevýznamné, tak z věcného hlediska je lze alespoň v případě 

sdruženého efektu příjmu a sociální třídy, interpretovat. Graficky jsou znázorněny 

pomocí modelem predikovaných hodnot pravděpodobnosti v grafech č. 2 a 3.  

Druhý největší vliv na dosažení vysokoškolské vzdělání má pohlaví potomka, 

poměr šancí je pro ženy více jak pětinásobný. Ačkoli se jedná o odhad, který je zcela 

nepochybně nadhodnocený, poukazuje na trend, který je patrný nejen u nás, ale v celém 

západním světě. Ženy jsou ve vzdělávacím procesu z různých důvodů úspěšnější než 

muži. Může to být stále částečně přetrvávající tradiční rolí muže jako živitele rodiny, 

který, v případě, že se chce pár osamostatnit, nastupuje dříve do zaměstnání. Podle 

Matějů [2015] to může být i tím, že chlapci jsou při stejných studijních schopnostech ve 

školách hůře hodnoceni než dívky. Což je demotivuje v dalším setrvávání ve 

vzdělávacím systému. Toto téma je nicméně daleko od tématu sledovaného v této práci 

a proto se mu nebude dále věnovat. 

Vliv vzdělání rodičů na vzdělání dětí je nesporný. I při kontrole vlivu třídy mají 

děti vysokoškoláků oproti dětem středoškoláků téměř trojnásobnou šanci na získání 

vysokoškolského diplomu. Oproti rodinám maximálně vyučených je to dokonce téměř 

                                                           
39 Platí, že na nejlepší model z hlediska parsimonie ukazuje nejnižší hodnota BIC, pokud jde o více než 10 

bodů, pak je tento rozdíl přesvědčivý (zde pro M3 a M2: 347.271 - 330.985 = >10). 
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šestinásobek. Naproti tomu děti maximálně vyučených mají oproti dětem středoškoláků 

pouze poloviční šanci na zisk vysokoškolského vzdělání. Když se podíváme na poměry 

šancí v druhém modelu, je vidět, že při kontrole vlivu příjmu hodnota klesne, stále je 

však patrné, že vliv vzdělání je zcela zásadní. Zde nezbývá než se přiklonit 

k Bourdieuho teorii kulturní reprodukce a přiznat silný vliv vzdělání na reprodukci 

vzdělanostních nerovností. 

Počet sourozenců je uváděn v literatuře (srov. DeGraaf 1986) jako jeden 

z ukazatelů ekonomického kapitálu. Logika věci je taková, že čím více dětí rodina má, 

tím více musí své zdroje dělit a nezbývá tak dost ekonomických zdrojů na to, aby mohla 

svým dětem dopřát dlouhou a nákladnou akademickou dráhu studia. Na mém 

podsouboru se ukázal být počet sourozenců potomka statisticky nevýznamný, byť 

z věcného hlediska lze říci, že hodnota koeficientu nižší než 1 naznačuje, že s vyšším 

počtem sourozenců nepatrně klesá šance na dosažení vysokoškolského diplomu. 

Vliv času, respektive kohorty je odpovídající nárůstu volných míst ve vysokém 

školství v období na počátku 21. století. Potomci rodin, kteří vstupovali do terciálního 

systému po roce 2003, mají téměř dvojnásobnou šanci na dosažení vysokoškolského 

titulu oproti těm, kteří do něj vstupovali v letech 1995(6) až 2002. To odpovídá 

poznatku z oddílu 2.5.1, že se počet studentů na vysokých školách mezi léty 2000 až 

2009 více než zdvojnásobil. Nás bude později zajímat, jak se v tomto období změnila 

role příjmu pro dosahování vzdělání. 

Role sociální třídy pro dosahování vzdělání je také zásadní. Třída salariátu má 

oproti dělnické třídě šestinásobnou šanci na dosažení terciárního vzdělání pro své děti, 

třída mezilehlá více než trojnásobnou. Při kontrole vlivu příjmů (v modelu 2) podobně 

jako u vzdělání hodnota sice klesne, stále se však jedná o velice silný vliv. Třída má 

podobně silný vliv jako vzdělání a ten se navíc vzájemně výrazněji nevyučuje. To se dá 

přičíst tomu, že rodiče z vyšších tříd, ač třeba sami nemají, vzhledem k vysoce elitní 

povaze vysokého školství před otevřením vzdělávacího systému, vysokoškolské 

vzdělání (poměr vysokoškoláků v nejvyšší třídě je pro rodiče v souboru pouze 37 %), 

uvědomují si vzhledem k jejich pozici důležitost vzdělání pro reprodukci třídního 

statusu. To by odpovídalo Goldthorpově teorii racionálního jednání, podle níž, 

připomínám, je hlavním mechanismem třídně-mobilitních strategií strach z třídního 

sestupu. 

Poslední kovariátou, kterou v prvním modelu zmíním je kontrolní proměnná 

chybějícího údaje o příjmu. Mohlo by být překvapením, že potomci z rodin, kde 
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respondent odmítl odpovědět na příjem, mají o takřka 70 % větší šanci na dosažení 

vysokoškolského titulu. Odpověď je však nasnadě. Jedná se s největší pravděpodobností 

poněkud paradoxně o efekt finančního kapitálu. Na příjem totiž častěji neodpovídali 

rodiny s vysokými příjmy, pravděpodobně z důvodu strachu ze zneužití údajů nebo 

obavy z nedostatečné anonymizace souboru. 

Tím se také konečně dostáváme k problematice vlivu příjmů a k testování 

předložených hypotéz. Vliv čistého příjmu rodiny v modelu 2, váženého počtem 

ekonomicky aktivních členů domácnosti a rozděleného na kvintily, je, jak můžeme vidět 

v tabulce č. 4, i při kontrole vzdělání a sociální třídy rodičů, statisticky významný (na 

hladině 0.032). Na otázku „Hraje ekonomický kapitál rodiny statisticky významnou roli 

pro dosahování vysokoškolského vzdělání u potomka při kontrole vzdělání a ekonomické 

třídy rodičů?“ na jednu stranu můžeme tedy odpovědět jasně, že ano, ekonomický 

kapitál rodiny uplatňuje svůj efekt pro dosahování vysokoškolského vzdělání u dětí i při 

kontrole sociální třídy a vzdělání rodičů. Na druhou stranu, jak uvidíme dále v testu 

druhé hypotézy, ukazuje se, že jeho je efekt oproti třídě a vzdělání rodičů podstatně 

slabší. První hypotézu tedy můžeme potvrdit. 

Odpověď na výzkumnou otázku č. 2 je už složitější. Podíváme-li se na nárůst 

hodnoty pseudo R2 v druhém modelu, uvidíme, že vysvětlená variance dosaženého 

vzdělání u potomka přidáním příjmu rodiny narostla pouze o zhruba jeden procentní 

bod. To je však dáno tím, že model dokáže vysvětlit vysoký podíl variance pomocí 

všech ostatních proměnných. Pokud model replikujeme a na místo příjmu do druhého 

modelu dosadíme vzdělání a třídu a příjem naproti tomu obsáhneme do modelu prvního 

(model zde není uveden), zjistíme, že podíl vysvětlené variance se zvýší u vzdělání o 

2.4 % a u třídy dokonce o 3.3 %. Pokud se naproti tomu pokusíme predikovat dosažení 

vysokoškolského vzdělání u potomka pouze buď příjmem nebo vzděláním nebo třídou 

rodičů, nejvyšší podíl vysvětlené variance nabízí vzdělání. To by odpovídalo i zjištěním 

dalších studií, vzdělání rodičů má pro dosahování vzdělání dětí v ČR mimořádný vliv. 

Ať už ale zvolíme ten či onen přístup, je zjevné, že příjem má efekt oproti vzdělání a 

třídě minoritní. Hypotézu o srovnatelné roli ekonomického kapitálu je tedy třeba 

zamítnout. Role ekonomického kapitálu je sice významná, nicméně třída a vzdělání 

rodičů představují robustnější nástroje pro vysvětlení vzdělanostních šancí dětí než 

příjem. 

Pokud chceme zjistit, jak se měnil význam role ekonomického kapitálu pro 

dosahování vysokoškolského vzdělání u dětí, z tabulky č. 4 lze pouze vyčíst, že 
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v průběhu expanze českého vysokého školství jeho vliv mírně oslaboval. Lépe však 

vývoj ilustruje grafické zobrazení predikovaných hodnot modelu. Graf č. 2 ukazuje, že 

jak v období před expanzí (plná čára) tak v období po expanzi (čerchovaná čára) měli 

potomci z rodin s lepším ekonomickým zázemím výrazně lepší šance na získání 

vysokoškolského titulu. Přesto můžeme pozorovat, že u skupin s vysokým příjmem se 

křivky mírně přibližují. To znamená, že vysoký ekonomický kapitál hrál větší roli pro 

dosahování vysokoškolského vzdělání před expanzí než po ní. Vypůjčíme-li si koncept 

MMI Rafteryho a Houta, zdá se, že byla alespoň do jisté míry ukojena poptávka po 

vzdělání u vysokopříjmových skupin. Rozdíl je však tak nepatrný, že se vymyká 

smysluplnější analýze. Přesto můžeme na základě informací dostupných z modelu 

zamítnout hypotézu o stoupajícím vlivu ekonomického kapitálu na dosahování 

vysokoškolského vzdělání v čase. 

 

Graf 1. Odhadnuté podíly absolventů VŠ podle příjmu rodičů a kohorty dle narození na základě 
logitového modelu 3 (v tabulce 4), populace narozených v letech 1977–1990, ČR 2016 

0
.1

.2
.3

.4
.5

p
ra

v
d

ě
p

o
d

o
b

n
o
s
t

I. kv.(-) -1 III.kv.(prům.) 1 V. kv.(+)
Příjem domácnosti (kvintily)

1995-2002 (*1977-84) 2003-08 (*1985-90)

Vysokoškolské vzdělání dítěte

 

Data: Periferie 2016  valid N (listwise) = 331 

Poznámka: příjem vážen podle počtu ekonomicky aktivních členů domácnosti. 

 

Jaká je ale situace u dělnických rodin? Jakou roli hraje ekonomický kapitál u 

nich? Vzhledem k tomu, že mezi dělníky nalezneme jen minimum vysokoškoláků, bylo 
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by nasnadě, že by u dělnických rodin hrál ekonomický kapitál významnou roli a 

takříkajíc tak suplovat roli kulturního kapitálu jinak zprostředkovanou skrze vzdělání. 

Pokud by měla platit teorie racionálního jednání, dělnické rodiny s vysokými příjmy by 

si mohli dovolit nejistou a dlouhodobou investici do vzdělání pro své potomky beze 

strachu z třídního sestupu. Na druhou stranu, tyto rodiny jen těžko svůj příjem získali 

skrze vzdělání, proto je otázkou zda o něj mají zájem pro své děti. Rodiče z dělnických 

rodin se v kvalitativní části Katrňákovi práce „Odsouzeni k manuální práci: 

vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině.“[2004] vyjadřovali o vzdělání spíše 

s despektem. Graf č. 3 však ukazuje, že ekonomický kapitál hraje významnou roli pro 

dosahování vysokoškolského vzdělání u potomků dělnických rodin. Ačkoli jsou děti 

z dělnických rodin i tak oproti ostatním značně pozadu, predikované hodnoty 

pravděpodobnosti (tj. podíl v populaci) z modelu 3 s interakcemi ukazují, že zatímco 

děti z chudých dělnických rodin (hladina příjmů odpovídající 1. kvintilu) nemají ani 

10% šanci na získání vysokoškolského vzdělání, potomci bohatých dělnických rodin 

(hladina 5. kvintilu) mají šanci téměř trojnásobnou. Takový poměr předčí i ostatní třídy, 

byť u mezilehlých pozic můžeme vidět také značný vliv příjmu rodiny na dosažené 

vzdělání potomka. Naproti tomu nejmenší vliv ekonomického kapitálu pozorujeme u 

servisní třídy, což může být dáno silným kulturním kapitálem rodiny zprostředkovaným 

odborným zaměstnáním, odporem ke třídnímu sestupu a snahou zajistit vzdělání dětem 

bez ohledu na jeho relativní cenu. Hypotézu č. 4 jsem tedy částečně potvrdil. 

Ekonomický kapitál výrazně, byť statisticky nevýznamně, zvyšuje šance dětí 

z dělnických rodin na dosažení vysokoškolského vzdělání. 
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Graf 2. Podíly absolventů VŠ podle příjmu rodičů a jejich sociální třidy na základě odhadů modelu (v 
tabulce 4), populace narozených v letech 1977–1990, ČR 2016 
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Data: Periferie 2016  valid N (listwise) = 331 

Poznámka: příjem vážen podle počtu ekonomicky aktivních členů domácnosti. 
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3.5 Shrnutí analytické části 
 

V analýze dosahování vysokoškolského vzdělání u dětí narozených v letech 

1977-1990 na datech z výzkumu Periferie 2016 jsem ověřoval hypotézy týkající se vlivu 

ekonomického kapitálu rodiny na dosahování vysokoškolského vzdělání u jejich 

potomků. Výsledky lze shrnout následovně. 

První hypotézu, která předpokládala statisticky významný (nenulový) vliv 

ekonomického kapitálu při kontrole efektu sociální třídy a kulturního kapitálu, resp. 

vzdělání rodičů, bylo prokázáno. Efekt příjmu rodičů na dosažené vzdělání potomka byl 

statisticky významný, nicméně výrazně nižší než efekt vzdělání a sociální třídy rodičů. 

Druhá hypotéza cílila na explanační sílu ekonomického kapitálu domácnosti a 

předpokládala srovnatelný vliv ekonomického kapitálu s vlivem sociální třídy a 

vzdělání rodiny. Tuto hypotézu jsem na základě analýzy vysvětlené variance v modelu 

musel zamítnout. Efekt ekonomického kapitálu domácností nebyl srovnatelný ani 

s efektem třídy, ani s efektem kulturního kapitálu rodin. Jako nejsilnější se ukázal být 

vliv vzdělání. 

Třetí hypotéza vycházela z předpokladu zvyšujícího se vlivu ekonomického 

kapitálu v čase. Ani tuto hypotézu se nepodařilo prokázat. Naproti tomu jsem došel 

k zjištění, že vliv ekonomického kapitálu v čase spíše mírně klesá. 

Poslední, čtvrtá hypotéza se týkala významu ekonomického kapitálu pro 

dělnické rodiny. Tuto hypotézu jsem na základě odhadnutých hodnot modelu částečně 

přijal. Ukázalo se, že ekonomický kapitál dělnických rodin má z věcného hlediska 

výrazný, byť statisticky nevýznamný vliv na dosažené vzdělání jejich potomků. 

Statistická nevýznamnost vzájemné interakce třídy a příjmu rodiny je způsobena 

skutečností, že v analyzovaném souboru je poměrně malý počet rodin s dětmi ve věku 

26-26 až 39 let. 

Souhrnně vzato, v analýze bylo dokázáno, že příjem rodin nedosahuje takové 

explanační síly jako tradiční vysvětlující proměnné mezigeneračního přenosu nerovností  

– vzdělání a třída rodičů. Přesto ale analýza na souboru rodin s potomky, kteří dospěli 

do věku odpovídajícího vstupu na vysokou školu na počátku 21. století, tedy v době kdy 

postupně docházelo k masifikaci vysokoškolského vzdělání u nás, ukázala, že příjem 

rodiny má určitý nezanedbatelný vliv na dosahování vysokoškolského vzdělání. Role 

ekonomického kapitálu rodiny nejenže je statisticky významná u všech, ale také zřejmě 
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platí, že v uvnitř dělnické třídy rozdíl mezi chudou a bohatou dělnickou rodinou byl 

podstatným faktorem zvyšujícím šance dětí na dosažení vysokoškolského vzdělání. 
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4 Závěr 

 

Cílem této práce bylo prozkoumat vliv ekonomického kapitálu rodiny na 

dosažené vzdělání. Chtěl jsem tak poukázat na určitou mezeru ve výzkumu 

mezigenerační sociální mobility, který roli ekonomických zdrojů na vzdělanostní šance 

věnuje spíše okrajovou pozornost a současně rozlišit jejich odlišné dopady na třídní 

reprodukci. Na základě analýzy aktuální situace reprezentované obdobím uplynulých 

dvou dekád, během nichž došlo k expanzi českého vysokoškolského systému, jsem se 

pokusil zproblematizovat a doplnit dřívější závěry studie Tomáše Katrňáka „Odsouzeni 

k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině“ [2004]. Ta považuje za 

důvod reprodukce dělnické třídy nedostatek motivace a studijních aspirací dětí, přičemž 

tento deficit primárně vysvětluje nedostatkem kulturního kapitálu rodičů, jejich 

odporem k vysoké kultuře a nepochopení významu vzdělání pro životní úspěch. Já se 

naproti tomu domnívám, aniž bych zpochybňoval vliv kulturních zdrojů rodiny, že 

jedním ze zásadních důvodů slabých vzdělanostních ambicí nejen dělnických rodin je 

nízký objem ekonomického kapitálu. Ačkoli využívám pojmosloví Bourdieuho teorie 

kulturní reprodukce (vliv specifických forem kapitálu na postavení potomků), a to 

zejména ve snaze navázat na současný diskurs české sociologie, následuji v teoretickém 

ohledu východiska teorie racionálního jednání RAT (Goldthorpe, Boudon). Ta 

předpokládá, že se aktéři v sociálním prostředí rozhodují dle racionálních měřítek – 

zdůrazněme, že se jedná o vnějším kontextem omezenou racionalitu – když zvažují 

(nejen) ekonomická rizika a možné zisky. To má za následek, že rodiny z dělnické třídy 

se slabým ekonomickým kapitálem jsou nuceny podstupovat větší riziko, rozhodnou-li 

se pro podporu potomka v akademické dráze studia. Zisk z případně získaného titulu se 

s masifikací vysokoškolského vzdělávání a současným postupným oslabováním 

hodnoty diplomů stává, přes jeho rozšířenější dostupnost, stále méně lákavým cílem. 

Taková nejistá a dlouhodobá investice do minimálně dalších pěti let studia je zkrátka 

pro rodiny s nízkým ekonomickým kapitálem příliš riskantní. To ve svém důsledku 

vede u valné části potomků z dělnických rodin k volbě životních strategií, které se 

projevují nízkým zájmem o akademickou dráhu studia, a naopak zacílením na to co 

nejdříve vydělávat a jaksi „mít své jisté“ například díky vyučení se dobrému řemeslu.  

Ve výkladové části jsem se pokusil teoreticky prokázat, že nepřímé náklady 

spojené s jinak téměř bezplatným studiem jsou v České republice pro velkou část rodin 
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stále velice vysoké.  Ekonomický kapitál rodiny může vstupovat do procesu dosahování 

vzdělání mnoha různými způsoby, ať už formou přímého zvyšování objemu kulturního 

kapitálu, například skrze objevnou dovolenou nebo libovolných kurzů (hry na hudební 

nástroj, jazykových nebo výtvarných) či vlivem na pravděpodobnost jeho 

mezigenerační transmise (například vytvořením prostředí vhodného pro rozvíjení 

schopností dítěte – tím může být třeba i samostatný dětský pokoj nebo obsáhlá 

knihovna) anebo prostou schopností zajistit dítěti místo na soukromé škole. A naopak 

z druhé strany platí, že nedostatek ekonomického kapitálu má destruktivní vliv na 

rodinné prostředí a svým působením skrze materiální deprivaci rodin narušuje výchovu 

a psychické zdraví jak dětí, tak dospělých členů rodiny. To samozřejmě dále ohrožuje 

šance dětí na dosažení vyššího stupně vzdělání. 

V analytické části práce jsem se proto zaměřil na testování hypotéz o vlivu 

ekonomického kapitálu rodiny na vzdělání dětí zhruba v období po roce 2000 do 

současnosti. Podařilo se mi prokázat, že ekonomický kapitál, resp. příjem domácnosti, 

hraje určitou roli – statisticky významnou, jak jsem explicitně předpokládal – v šanci na 

získání vysokoškolského diplomu, i při kontrole vlivů vzdělání a sociální třídy rodičů. 

Rozhodně tedy nejde však vliv rozhodující, neboť platí, že schopnost vysvětlovat 

studijní dráhy dětí na základě příjmu rodiny je oproti třídě a vzdělání rodičů výrazně 

nižší. 

Z hlediska cíle rovných šancí na vzdělání je bezpochyby pozitivním zjištěním to, 

že se nepodařilo potvrdit hypotézu o rostoucím vlivu ekonomického kapitálu v čase. Na 

druhou stranu nelze ani říci, že by jeho role významně klesala.  

Zde je však třeba připomenout a zdůraznit, že měřítko ekonomického kapitálu 

rodiny skrze příjem rodičů – dotazovaných v reprezentativním výběrovém šetření má 

v jednorázových průřezových (cross-sectional) datech mnohá úskalí a výrazná omezení. 

V analytické části této práce jsem ukázal, že příjem rodiny a vůbec přesné měření 

ekonomického kapitálu je v sociologických výzkumech poměrně problematická 

záležitost. Neochota lidí sdělovat své příjmy je jen jeden z problémů. Další představuje 

nestabilita příjmů v čase. Vzhledem použitým datům pocházejícím pouze z jednoho 

výzkumu, kdy sběr dat probíhal v jednom časovém bodě, lze výsledky považovat za 

reliabilní pouze za současnost, resp. nanejvýše pro bezprostředně nedávnou minulost. 

Tu lze ohraničit jen jako několik málo let, neboť lze předpokládat, že u rodiče dětí ve 

věku vstupu na vysokou školu jsou ve vrcholné fázi své pracovní kariéry, a tak již 

nedochází k podstatnější proměně hladiny jejich příjmů. U rodičů dětí narozených 
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v letech 1977 – 84 však již nemáme jistotu, že se jejich příjmové podmínky od doby, 

kdy jejich potomci dosahovali plnoletosti a případně nastupovali na vysoké školy, 

výrazně nezměnily. Nejenže jich část odešla do důchodu, což jsem v analýze zohlednil, 

ale mohly se i změnit jejich platové podmínky, přičemž je třeba mít na paměti, že 

platová dynamika se v České republice mezi jednotlivými třídami, resp. profesemi, 

vyvíjela značně odlišně. 

Přesto věřím, že tento přístup má svůj smysl a těžkosti s měřením ekonomického 

kapitálu rodiny považuji za řešitelné. Problém chybějících hodnot příjmů se dá řešit 

rozsáhlejším šetřením, popřípadě šetřením zaměřeným cíleně na určitou skupinu 

obyvatel, například na rodiče s dětmi v určitém věku. Ideálním zdrojem dat by byla 

časová řada z vícero opakovaných průřezových výzkumů, se srovnatelnou sadou otázek 

měřících různé zdroje domácností, která by ale zároveň zjišťovala i výsledky 

stratifikačního procesu (tj. u dospívajících/dospělých dětí stupeň započatého i 

dokončeného vzdělání). Ta bohužel za Českou republiku neexistuje,40 důvodem je 

především nutnost realizace rozsáhlého výběrového souboru tak, aby podsoubor rodičů 

s dětmi v dané kohortě byl dostatečně zastoupen. Nestabilita příjmu v čase se potom dá 

řešit panelovým designem, tj. na stejném souboru opakovaným dotazováním. 

Domnívám se, že na rozdíl od socioekonomických indexů má vhodně měřený 

ekonomický kapitál schopnost jemně rozlišovat mezi příslušníky jedné třídy a může tak 

poskytnout cenný nástroj pro řešení složitého rébusu mechanizmů mezigeneračního 

přenosu sociálních nerovností.  

Jak uvedeno výše, hypotézu o významném vlivu ekonomického kapitálu na 

dosahování vysokoškolského vzdělání u dělnických rodin lze přijmout jen z části, přesto 

výsledky mých analýz ukazují, že efekt příjmu rodičů na dosažené vysokoškolské 

vzdělání je v současné české společnosti patrný, a to i při kontrole dalších významných 

indikátorů pozice v sociální struktuře, kterými jsou s příjmem provázané vzdělání a 

sociální třída. Nicméně jde zjevně o vliv v porovnání s efektem vzdělání rodičů 

mnohem slabší. Domnívám se ale, že s ohledem na výše uvedenou chybovost měření 

příjmů jde spíše o podhodnocený efekt, než že by tomu bylo naopak. Odhady na základě 

logitového modelu pro uplynulé necelé dvě desetiletí, během nichž došlo k rozšiřování 

vysokého školství, ukazují, že podíl těch, co získali vysokoškolské vzdělání v nejvyšším 

                                                           
40 Rozsáhlý výzkum Životní podmínky (EU-SILC) realizovaný ČSÚ zjišťuje vzdělání jen u aktuálních 

členů domácnosti nikoliv u potomků, kteří z ní již odešli. Pro výzkum nerovností v přístupu 

k terciérnímu vzdělání jsou tak tato data prakticky nepoužitelná. 
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příjmovém kvintilu je trojnásobně vyšší než těch, co dosáhly vysokoškolského vzdělání 

v kvintilu nejnižším (27 % versus 9 %). To poukazuje na skutečnost, že ekonomický 

kapitál skutečně hraje i u nás určitou roli pro dosahování vzdělání u potomků 

dělnických rodin. Nejpomaleji rostla s příjmem naopak šance u potomků 

vysokoškoláků, s podílem zhruba 41 % v nejnižším kvintilu oproti 49 % v kvintilu 

nejvyšším. To lze s opatrností interpretovat jako odlišné působení ekonomického 

kapitálu v různých třídách, přestože jsou rozdíly v působení ekonomického kapitálu 

vzhledem k velikosti souboru nevýznamné. Je proto možné, že zatímco u dětí 

vysokoškoláků dochází k vzdělanostní reprodukci především skrze kulturní kapitál, tak 

u části dělníků může docházet k vzdělanostnímu a skrze něj třídnímu vzestupu právě 

skrze kapitál ekonomický. To by odpovídalo jak teorii kulturní reprodukce, tak 

především teorii racionálního jednání. Bourdieuho slovy dochází ke vzdělanostní a 

třídní reprodukci skrze předávání kulturního kapitálu ve vyšších vrstvách, na druhou 

stranu v souladu s Goldthorpovou teorií (RAT) může docházet k vzdělanostním 

vzestupům i v nižších třídách, pokud jsou finanční zdroje natolik vysoké, že si mohou 

dělničtí rodiče dovolit riskovat investici do tak dlouhodobě návratného statku jako je 

akademické vzdělání svého dítěte. 
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