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Hlavní téma 

Nerovnosti v šancích na 
dosažení vyššího vzdělání 

Sociální 
původ 

Pohlaví 

Vlastní 
schopnosti,         
kompetence,       
hodnoty, úsilí 

Askriptivní faktory Zásluhové faktory 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Jsou nerovnosti v šancích na dosažení vyššího vzdělání silněji ovlivněny faktory, které člověk sám ovlivnit nemůže, jako například sociální původ (tj. vzdělání a sociálně-ekonomického statusu rodičů) a pohlaví, nebo naopak faktory, které ovlivnit do značné míry může svým vlastním přičiněním, ambicemi, motivacemi, hodnotami, úsilím, apod



Výzkumné otázky 

1. Jak silně sociální původ (vzdělání rodičů 
a sociálně ekonomický status povolání 
otce) ovlivňuje dosažené vzdělání 
respondenta?  

2. Došlo v tomto ohledu v posledních pěti 
dekádách k významné změně?  

3. Existují v tomto směru významné rozdíly 
mezi muži a ženami?  
 



Vliv sociálního původu  
na dosažené vzdělání 

 Vývoj vzdělanostní mobility 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Protože v moderních společnostech je jedním z hlavních kritérií uplatňovaných při obsazování pozic dosažené vzdělání, stojí právě mezigenerační vzdělanostní mobilita v centru pozornosti výzkumů a studií, jejichž cílem je ukázat otevřenost vzdělávacích systémů znevýhodněným skupinám a jejich celkovou „prostupnost“ umožňující, aby vzdělání skutečně fungovalo jako nástroj sociálního vzestupu. odpovídá na velmi důležitou otázku, zda v období pokrytém výzkumnými nebo statistickými daty došlo v dosaženém vzdělání jedinců ve srovnání s jejich rodiči k významné změně, což nepřímo svědčí o tom, zda se buď zvětšila nebo naopak zmenšila prostupnost vzdělávacího systému. 



Vzdělanostní struktura – muži  
(otec  syn) 

Vzdělání syna 

Celkem 
Vzdělání otce Základní 

Střední 
bez 

maturity 

Střední s 
maturitou 

Vysoko-
školské 

1 Základní 10,2 60,8 20,6 8,3 100 

2 Střední bez 
maturity 

4,2 56,1 27,9 11,8 100 

3 Střední 
s maturitou 

3,3 33,9 36,1 26,7 100 

4 Vysoko- 
školské 

2,6 14,4 26,3 56,7 100 

Celkem 4,8 46,8 28,6 19,7 100 
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Řádková procenta % 

Gamma = 0,461 



Vzdělanostní struktura – ženy 
matka  dcera 

Vzdělání dcery 

Celkem 
Vzdělání matky Základní 

Střední 
bez 

maturity 

Střední s 
maturitou 

Vysoko-
školské 

1 Základní 23,4 43,7 26,8 6,0 100 
2 Střední bez 

maturity 6,2 37,3 45,1 11,4 100 
3 Střední 

s maturitou 2,5 17,6 46,5 33,4 100 
4 Vysoko-

školské 0,6 2,8 22,9 73,7 100 
Celkem 12,1 33,3 36,9 17,7 100 
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Řádková procenta % 

Gamma = 0,601 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Vzdělanostní struktura v kompletních mobilitních tabulkách v generacích žen (matka – dcera) ukazuje na téměř konstantní vzestupnou mobilitu – dcery získávají zpravidla vyšší vzdělání než jejich matky (44 % matek se základním vzděláním má dcera se středním vzděláním bez maturity, ale jen 23 % matek se základním vzděláním má dceru také se základním vzděláním, viz Tabulka 4), v případě vysokoškolsky vzdělaných matek udržují dcery stabilní mobilitu a také většinou dosahují vysokoškolského vzdělání (74 % z nich má dceru také vysokoškolsky vzdělanou).



Základní vzorce vzdělanostní mobility 
v generacích mužů a žen 
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Předvádějící
Poznámky prezentace
vzestupná mobilita žen po celé sledované období pěti desetiletí převažovala nad sestupnou mobilitou i stabilitou, tj. dcery  dosahovaly častěji vyššího než nižšího vzdělání než jejich matky. U mužů vzestupná mobilita sice také dominovala nad sestupnou mobilitou, nikoli již tak zřetelně nad stabilitou, ale zejména v nejmladších kohortách se rozdíl mezi podílem vzestupně a sestupně mobilních výrazně přiblížil. Obecně lze říci, že podíl těch, kteří dosáhli vyššího vzdělání než jejich rodič stejného pohlaví (tj. podíl vzestupně mobilních) trvale klesá, zatímco podíl dětí dosahujících nižšího vzdělání než jejich rodiče stále stoupá. 



Analýza mobilitních pohybů 
(napříč věkovými kohortami) 

Z mobilitní analýzy vyplývá: 
1. V základních mobilitních vzorcích (vzestup, stabilita, 

sestup) existují velké rozdíly mezi muži a ženami:  
1. vzestupnou mobilitou prošlo 41 % mužů (sestupnou 16 %) 
2. vzestupnou mobilitou prošlo 56 % žen  (sestupnou 8 %) 

2. Závislost vzdělání syna na vzdělání otce je nižší než 
závislost vzdělání dcery na vzdělání matky (gamma 0,461 
vs 0,601) 

3. Sestupná mobilita roste u mužů i u žen, vzestupná 
mobilita mírně klesá v obou částech populace 

4. Vliv pohlaví respondenta na dosažení vyššího vzdělání 
ve srovnání s rodiči je zásadní ….. 
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Vliv sociálního původu  
na dosažené vzdělání 

 Dlouhodobý vývoj vlivu sociálně-ekonomického 
původu a pohlaví na šance dosáhnout středního 

a vysokoškolského vzdělání 



Analýza 
 Binomiální logistická regrese 
 Závislé (binární) proměnné:  

 SEC (respondent dosáhl úplného středního vzdělání:  
0 = ne, 1 = ano) 

 TER (respondent dosáhl vysokoškolského vzdělání:  
0 = ne, 1 = ano) 

 TRAN (respondent po ukončení středního vzdělání pokračoval 
ve studiu na vysoké škole: 0 = ne, 1 = ano) 
 * V nejmladší kohortě absolventi středního vzdělání, kteří v době 

konání výzkumu studovali na vysoké škole, kódováni jako ti, 
kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání.* 

 Nezávislé proměnné:  
 Socioekonomický status výchozí rodiny  FAMSES (faktorový skór 

pro latentní proměnnou tvořenou indikátory: FEDU4 - vzdělání otce, 
4 kategorie; MEDU4 - vzdělání matky, 4 kategorie; ISEI_F - index 
pro socioekonomický status otce, spojitá proměnná)  

 Pohlaví  SEX (pohlaví, 1 = muž, 2 = žena) 
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Jde o takzvané čisté vlivy jednotlivých faktorů působících na šance uspět v daném vzdělanostním přechodu, které demonstrujeme hodnotami koeficientu Exp (B), který odpovídá na otázku, kolikrát se zvýší (hodnoty nad 1) nebo sníží (hodnoty pod 1) šance v daném vzdělanostním přechodu uspět při změně hodnoty nezávisle proměnné o jednotku (hodnota 1 tohoto koeficientu znamená rovnost šancí).



Analýza 

 Jako souhrnná míra vlivu všech nezávisle proměnných 
na dosažené vzdělání (střední, vysokoškolské) byla 
využita hodnota Nagelkerkeho R2 (RSQ) – podobné 
vlastnosti jako R2 v mnohonásobné regresi 

 Sledovali jsme: 
• vliv SES v kombinaci s pohlavím  

(RSQ pro SES a SEX) 

• vliv samotného SES  
(RSQ pouze pro SES) 
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Předvádějící
Poznámky prezentace
vhodnou míru variability závislé proměnné vysvětlené modelem



Vliv socioekonomického statusu výchozí 
rodiny a pohlaví 

A: na dosažení středoškolského vzdělání s maturitou (SEC) 
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Poznámka: Jde o hodnoty koeficientů Exp(B) z modelů logistické regrese, které – zjednodušeně řečeno - ukazují, kolikrát se zvětší šance na výskyt daného jevu (např. získání určitého stupně vzdělání) při změně nezávisle proměnné o jednotku. Hodnota 1 znamená žádnou změnu, tj. rovnost šancí. Hodnota 1, 072 vypočítaná pro pohlaví ve věkové kohortě (1950 – 1969) není v logistické regresi statisticky významná na hladině 0,05, což přirozeně značí, že pohlaví pro tuto věkovou kohortu nemělo významný vliv na dosažení středního vzdělání.  



Vliv socioekonomického statusu výchozí 
rodiny a pohlaví 

A: na dosažení středoškolského vzdělání s maturitou (SEC) 
 

 Vliv SES výchozí rodiny na šance potomka dosáhnout úplného 
středního vzdělání od 80. let systematicky roste 

 V současnosti dosahuje v dané historické perspektivě nejvyšších 
hodnot (Exp B = 3,296, RSQ bez SEX = 0,188) 

 V nejstarší věkové kohortě (1950 – 1969) byly šance mužů a žen na 
dosažení úplného středoškolského vzdělání téměř vyrovnané 
(Exp(B) = 1,072) 

 Od této doby šance žen na získání úplného středního vzdělání stále 
rostou a převyšují šance mužů 

 Ženy v nejmladších věkových kohortách mají téměř 1,96 krát větší 
šanci dosáhnout úplného středního vzdělání než muži ze stejné 
kohorty  
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Jde evidentně o důsledek negativní sociální selekce, která působí ve volbě mezi středním vzděláním s maturitou a vyučením bez maturity. Vše nasvědčuje tomu, že učňovské školy se v čím dál větší míře stávají destinací dětí ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin, což je sice pochopitelné, nicméně z hlediska vytváření podmínek pro sociální soudržnost je to jistě špatná zpráva.Zde je namístě dodat, že vliv sociálního původu by se ještě výrazně zvýšil, kdybychom sledovali různé větve středního školství (víceletá gymnázia, gymnázia, střední odborné školy), z nichž každý představuje z hlediska vlivu sociálně-ekonomického statusu na šance přijetí ke studiu specifický segment.



Vliv socio-ekonomického statusu výchozí 
rodiny a pohlaví 

B: na šance uskutečnit přechod mezi střední a vysokou školou 
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Vliv socioekonomického statusu výchozí 
rodiny a pohlaví 

B: na šance uskutečnit přechod mezi střední a vysokou 
školou (TRAN) 

 Vliv SES na šance uskutečnit přechod mezi SŠ a VŠ s výjimkou 
mírného poklesu u kohorty 1980 – 1989 rostl, až u nejmladší věkové 
kohorty klesá (RSQ bez SEX = 0,082; Exp(B) = 2,084).  

 Vliv pohlaví stále roste 
 ženy z nejstarších věkových kohort (1950 – 1969) měly poloviční 

šance na uskutečnění přechodu mezi středním a 
vysokoškolským vzděláním oproti mužům (Exp (B) = 0,44)  

 Ve věkové kohortě 1990 – 1999 dochází k vyrovnání šancí mužů 
a žen (Exp(B) = 1,05) 

 V nejmladší věkové kohortě jsou šance žen na uskutečnění 
přechodu ze střední na vysokou školu 2,9 krát větší než šance 
mužů 
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Pokud jde o vývoj v České republice v posledních dvou dekádách, je pravděpodobné, že počáteční období transformace bylo poznamenáno výrazným růstem zájmu o vyšší (zejména vysokoškolské) vzdělání, kterému ovšem neodpovídal růst příležitostí ke studiu. To se nemohlo obejít bez zvýšení nerovností, a to zejména v rovině sociálně-ekonomického původu. K růstu nerovností nepochybně přispěla prohlubující se diverzifikace středního vzdělání spojená v prvé řadě se vznikem víceletých gymnázií a jiných „elitních“ středních škol zaměřených primárně na přípravu ke studiu na vysoké škole. Pokles celkové hladiny nerovností v nejmladší kohortě již může být důsledkem dvou procesů, jmenovitě demografického poklesu a růstu počtu přijímaných na vysoké školy. Tyto procesy společně vytváří podmínky pro snižování vlivu zejména sociálně-ekonomického původu na přechod mezi střední a vysokou školou a potažmo i na získání vysokoškolského vzdělání.



Vliv socioekonomického statusu výchozí 
rodiny - srovnání 

Obecné shrnutí: 
 
 Vliv SES výchozí rodiny na šance potomka dosáhnout 

úplného středního vzdělání od 80. let systematicky roste 
 Vliv SES na šanci uskutečnit přechod mezi střední a 

vysokou školu byl dlouhodobě stabilní (mírně rostl), klesl 
až u nejmladší kohorty 

 V současné době je vliv SES na dosažení SŠ vzdělání 
vyšší (3,3) než jeho vliv na šanci pokračovat ve studiu na 
VŠ (2,08) 
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Vliv pohlaví - srovnání 
Obecné shrnutí: 
 V nejstarších věkových kohortách (1950 – 1969) byly šance 

žen na dosažení středního vzdělání s maturitou 1,1 krát větší 
než šance mužů, ale jejich šance pokračovat ve studiu na VŠ 
byly se srovnání s muži poloviční (0,4 krát) – evidentní 
znevýhodnění žen.  

 V nejmladších věkových kohortách (2000 – 2009) jsou šance 
žen získat střední vzdělání s maturitou 1,96 krát větší než 
šance mužů, jejich šance pokračovat ve studiu na vysoké 
škole jsou ovšem 2,93 krát větší než šance mužů.  

 Od věkové kohorty 1990 – 1999 mají ženy obecně oproti 
mužům větší šance získat jak středoškolské, tak i 
vysokoškolské vzdělání. Změna se udála v posledních 20-ti 
letech. 

 Vliv pohlaví se v současnosti projevuje obzvláště při získávání 
vysokoškolského vzdělání. 
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Vliv pohlaví - srovnání 
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Podíl proměnné pohlaví na velikosti koeficientu determinace pro příslušný 
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Výsledky uvedené v grafu umožňují velmi názorně ukázat zásadní proměnu, k níž u nás došlo v roli pohlaví v determinaci šancí na střední a vysokoškolské vzdělání. Vezmeme-li sociálně-ekonomický status výchozí rodiny a pohlaví jako dominantní zdroje nerovností a podíváme-li se na podíl pohlaví na nerovnosti v šancích na dosažení středního vzdělání, na přechod mezi střední a vysokou školou a konečně na šance dosáhnout vysokoškolského vzdělání (graf 7), zjistíme, že změna, k níž došlo, je naprosto zásadní. V šancích na dosažení středního vzdělání se na počátku sledovaného období vliv pohlaví vůbec neprosadil, v nejmladší kohortě je sice patrný (ve prospěch žen), ale nepříliš zřetelný. To ovšem neplatí o determinaci šancí na uskutečnění přechodu mezi střední a vysokou školou. Vysoký podíl pohlaví na determinaci šancí (ve prospěch mužů) v 90. letech minulého století zcela zanikl, aby v poslední dekádě prudce vzrostl na zatím nejvyšší hladinu (47 %) – tentokrát však ve prospěch žen. 



Děkuji za pozornost! 
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