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Nerovnosti ve vzdělávání a 
jejich náklady



Nerovnosti v čs. vzdělávání nejsou výhodný trade-off

Zdroj: Studie PAQ pro NČS



Ekonomické aj. dopady

• Žáci na nízko-statusových školách mají i při srovnatelných gramotnostech výrazně nižší aspirace 
= neefektivní raná selekce pro VŠ

• Náklady nedokončení SŠ lze odhadovat na 2 až 3 miliony Kč v životě člověka (odvody, dávky, 
trestná činnost)

D. Münich a J. Krajčová – IDEA:

• Zlepšení kompetencí nejslabších žáků může v průměru každý rok ČR přinést 18 mld. Kč v příštích 
80 letech



Vliv rodičovských kapitálů

Zdroj: Studie PAQ pro NČS , disertace D. Prokop

• Výrazný vliv má nejen ekonomický 
kapitál (příjmy, majetek rodin), ale 
sociální kapitál (kontakty sítě) a 
kulturní kapitál (souvisí s aspiracemi, 
jazykem, komunikací se střední 
třídou)

• Silnější vliv sociálního a kulturního 
kapitálu v rámci low SES rodin – na 
šanci dosažení maturity



Jaký vliv má bydlení?

Zahraniční studie ukazují vliv v bydlení na 

• Vliv hluku a stresu na učení a přípravu

• Vliv častého stěhování a změny škol

• Vliv na zdraví -> absence

• Neigbourhood effects a vliv na sociální kapitál

Prokop, D. Does Housing Matter? Inadequate Housing and School Performance of Children from Poor Households in 
the Czech Republic



A jak to je v Česku v rámci nízkopříjmových rodin?

• Vysoká a přímá souvislost s nebytovým a nestabilním bydlením v rámci chudých domácností – i pokud jsou jinak 
stejné (vzdělání, úplnost, regionalita, pracovní aktivita).

• Omezená a nepřímá souvislost s malou rozlohou bydlení a finanční zátěží z bydlení



Čím je výrazný vliv SES v Česku dán?

• Dva a více let v předškolním vzděláváním souvisí s vyšším začleněním dětí v SVL (při kontrole lokality, vzdělání 
rodičů, etnicity)

• Souvisí i vyšší úspěšností dětí v PISA v 9. třídě v rámci sociekonomických skupin a kontrole dalších faktorů



Regionální rozměr a 
financování



Ukázka: Regionální souvislosti sociálních problémů a vzdělávací 
neúspěšnosti

Zdroj: Studie nerovností ve vzdělávání – Nadace České spořitelny



Vzdělávací a sociální problémy

Obecné socioekonomické znevýhodnění 
(nízké vzdělání, nezaměstnanost)

Destabilizující chudoba (exekuce rodičů, bytová nouze)

Vzdělávací neúspěšnost 
(nedokončování ZŠ, absence, propadání)



Vztahy mezi faktory sociálních a vzdělávacích problémů



Vztahy mezi financováním vzdělávání a problémy v ORP



Možná řešení



Systémová řešení v bydlení

• Zaměření na rodiny s dětmi má smysl

• Definice nejen náklady na bydlení (zákon 2016), ale i nekvalitou a nestabilitou bydlení

• Podpora neztrácení bydlení – protekce nestability:

- podpora kaucí (MOP)

- rychlost fungování zákona o sociálním bydlení apod. (nikoli 6 měsíční) 

• Při návratech důraz na sociální a kulturní kapitál rodičů - volnočasové aktivity atd.

• Propojení s dalšími programy – předškolní péče



Systémová řešení ve vzdělávání

• Kompenzační opatření post-covid (doučování, nízkoprahové volnočasové aktivity, posílení psychosociální péče a 

podpůrných pracovníků, snížení tlaku v tranzicích vzdělávací soustavou )

• střední článek vedení + monitoring výsledků, podpora ředitelů, koordinace kapacit

• indexové financování (podpůrní pracovníci, udržení učitelů, atd.) -> snížení administrativy

• posílení předškolního vzdělávání pro sociálně znevýhodněné

• zlepšení pregraduální přípravy učitelů – zkušenost s heterogenními kolektivy, více praxe

• omezení vnější diferenciace - omezení rané selektivnosti v míře, která zabraňuje zkvalitňování 2. stupně

• podpora talentovaných dětí v rámci standardních škol

• proměna hodnot – vzdělání jednoho není na úkor vzdělání druhého 


