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Nerovnosti v přístupu k vyššímu 
vzdělání

Vzestupná vzdělanostní mobilita klesá. U mužů
je dlouhodobě nižší než u žen (32 % vs. 51 %)
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Vliv sociálního původu (SES) a pohlaví na 
dosažení úplného středního vzdělání roste.

Vliv sociálního původu (SES) na dosažení VŠ
vzdělání je stabilní, vliv pohlaví prudce roste 

(ženy „vítězí“ nad muži).



Role pohlaví determinaci vzdělanostních šancí
se zřetelně zvyšuje, zejména u VŠ vzdělání

Podíl proměnné pohlaví na velikosti koeficientu determinace 
pro příslušný vzdělanostní přechod (SEC, TER,TRAN)

Formování kompetencí



Výchozí schéma analýz

Sociálně-
ekonomický 

původ 
(FAMSES)

Dosažené
vzdělání
(RED)

Kompetence 
(COMP)

Pohlaví
(SEX)

Zaměstnání
(ISEI)

Příjem
(INC)

Hlavní závěry

• Dosažené vzdělání ani kompetence nejsou známými 
charakteristikami jedinců a jejich rodičů určeny tak silně, 
abychom mohli mluvit o determinaci. 

• Vliv sociálně‐ekonomického statusu výchozí rodiny na 
dosažené vzdělání patří ovšem k nejsilnějším efektům 
modelu. 

• Stejně silný je vliv formálního vzdělání na naměřené
kompetence. 

• Vliv sociálního původu na úroveň kompetencí, který není
spojen s dosaženým vzděláním, není zanedbatelný (je naopak 
významný)



Hlavní závěry

• Zajímavý je silný vliv vzdělání matky na dosažené vzdělání
přesahující celkový vliv sociálního původu. 

• Totéž platí o vlivu vzdělání matky na naměřené kompetence.

• Ženy ve srovnání s muži dosahují poněkud nižší celkové
hladiny kompetencí.

• Vedle toho se ale prosazují dva specifické vlivy pohlaví na dílčí
komponenty celkové „gramotnosti“: mírná převaha žen nad 
muži v čtenářské gramotnosti a převaha mužů nad ženami 
v numerické gramotnosti.

• Obdobím „nabývání kompetencí“ je u všech domén 
dovedností období do 32 let, pak nastává poměrně silný 
pokles, zejména u žen, zejména v období 33 až 44. Pak se 
pokles zpomaluje. 

Změny v úrovni čtenářské gramotnosti 
v souvislosti s věkem
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Zhodnocování kompetencí

Mzdové rozpětí se po roce 1989 radikálně
zvětšilo, rozdíly jsou obdobné jako v EU‐15

• Podle ukazatele D9/D1 (SES, EU‐SILC) je rozpětí u nás 
dnes na stejné úrovni jako ve Francii, Rakousku, Itálii 
nebo Nizozemsku.  

• Větší rozdíly než u nás jsou např. v Německu,  Velké
Británii, Španělsku a Portugalsku.

• Naopak menší rozdíly jsou ve skandinávských 
zemích.

• V ostatních tranzitivních zemích EU (Polsko, 
Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, 
Rumunsko) jsou rozdíly větší než u nás. 



Vzdělání se stalo hlavním faktorem mzdových 
rozdílů namísto pohlaví. Jeho návratnost ve 

mzdě se zdvojnásobila

Rozdíly mezd osob se základním a VŠ
vzděláním jsou u nás v rámci EU značné

• Toto rozpětí je podle SES je 2,1 a podle EU‐SILC 2,4 –
nacházíme se mezi Rakouskem a Velkou Británií.

• Větší rozdíly jsou v Německu a Švýcarsku.

• Menší rozdíly jsou ve skandinávských zemích, ale 
také ve Francii, Belgii, Itálii a Španělsku. 

• V ostatních tranzitivních zemích EU ‐ Bulharsko, 
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko ‐
jsou rozdíly ještě o něco větší než u nás (podle SES). 



Výchozí schéma analýz
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Hlavní závěry
• Determinace výdělků všemi proměnnými zahrnutými do 

modelu je u žen vyšší než u mužů. 

• Přímý vliv kompetencí na výdělek je ovšem v případě obou 
pohlaví zanedbatelný (u mužů poněkud silnější).

• Při stejných charakteristikách jsou výdělky žen nižší než
výdělky mužů, přičemž platové znevýhodnění žen se pohybuje 
v rozmezí 20‐30 %. 

• Analýza dat PIAAC v širším kontextu vztahů tedy potvrzuje 
silné příjmové znevýhodnění žen, současně ale ukazuje na 
narůstající znevýhodnění mužů v přístupu k vyššímu vzdělání.

• V čase jsou muži stále více znevýhodňováni v přístupu 
k vyššímu vzdělání, pakliže ho však dosáhnou, odnášejí si 
z něho ve srovnání se ženami poněkud lepší „výbavu“
měřitelných kompetencí.     



Hlavní závěry
• Ženy ve srovnání s muži lépe zhodnocují kulturní kapitál 

výchozí rodiny a silněji u nich působí „askriptivní“ (poziční) 
mechanismy. 

• To se u žen projevuje ve slabším vlivu vzdělání na kompetence 
i na výdělek, a také ve slabším vlivu kompetencí na sociálně‐
ekonomický status zaměstnání, který je kompenzován 
silnějším vlivem statusu zaměstnání na výdělek. 

• Výsledky naznačují, že u mužů jsou při celkově slabší
determinaci výdělků silněji vyvinuté „zásluhové“ mechanismy: 
vzdělání silněji působí na kompetence (zejména numerické
gramotnosti), na SES zaměstnání i na výdělek, zatímco vliv SES 
zaměstnání na výdělek je u mužů slabší než u žen.  


