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VZDĚLANOSTNÍ NEROVNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

W dzisiejszej szybko zmieniającej się rzeczywistości osiągnięcie jak najlepszego 
wykształcenia w ciągu całego życia oraz nieustanne podnoszenie swoich umie-
jętności nabiera szczególnego znaczenia. Mało kto ma bowiem wątpliwości, że 
dobre wykształcenie jest kluczem do zdobycia zatrudnienia zapewniającego 
większy prestiż, wyższe dochody i wyższy standard egzystencji. Im bardziej 
proces kształcenia wpływa na sukces życiowy danej jednostki lub całej społecz-
ności, tym większy nacisk kładzie się na to, aby dostęp do niego był oparty na 
zasadzie powszechności i sprawiedliwości. Bardzo często jednak można zauwa-
żyć występowanie nierówności w dostępie do kształcenia pomiędzy różnymi 
grupami społecznymi, co wynika z wielu czynników kulturowych, historycz-
nych i geografi cznych. W większości krajów rozwiniętych, gdzie wykształce-
nie odgrywa decydującą rolę w przypadku stratyfi kacji społecznej i gdzie przez 
dziesięciolecia system kształcenia znajdował się w centrum uwagi władzy i oby-
wateli, dysproporcje te udało się w znacznym stopniu ograniczyć. Jest to widocz-
ne zwłaszcza na przykładzie różnego poziomu w rozwoju regionów – pomię-
dzy miastem a wsią, w których skutecznie zastosowano odpowiednią politykę 
wyrównywania szans. O wiele bardziej złożonym procesem jest eliminowanie 
nierówności przypisanych człowiekowi zaraz po jego urodzeniu, takich jak płeć, 
rasa czy pochodzenie społeczne.

Problem nierówności w wypadku dostępu do kształcenia dotyczy także kra-
jów środkowoeuropejskich, w tym między innymi Republiki Czeskiej. Raporty 
z międzynarodowych badań porównawczych OECD pokazały, że za taką sy-
tuację odpowiada czeski system edukacji, który jest bardzo selektywny, a spo-
łeczne nierówności w tym zakresie należą do najwyższych, jeżeli chodzi o kraje 
rozwinięte. Do niedawna publiczna oraz naukowa debata poświęcona kwestiom 
nierówności w dostępie do kształcenia praktycznie w ogóle nie istniała. Ostatnio 
jednak, w wyniku prac prowadzonych nad reformą szkolnictwa wyższego bez-
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pośrednio związaną z całym procesem kształcenia, coraz częściej sprawa ta staje 
się przedmiotem dyskusji. Podobna sytuacja istnieje również w Polsce, gdzie po 
latach zaniedbań w kwestii prowadzenia odpowiedniej polityki kształceniowej 
na różnych poziomach podjęto stosowne kroki zmierzające do minimalizowania 
wspomnianych dysproporcji, czego przykładem może być przygotowana przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustawa o szkolnictwie wyższym. 
Można mieć nadzieję, że podobne działania obejmą również inne szczeble edu-
kacji.

Charakteryzowana publikacja zatytułowana (Ne)rovné šance na vzdělání. 
Vzdělanostní nerovnosti v České republice („Nierówne szanse w kształceniu. 
Nierówności kształcenia w Republice Czeskiej”) to trzyczęściowa monografi a 
napisana przez profesora Petra Matějů, doktor Janę Strakovą i innych pracow-
ników Instytutu Socjologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej, a zarazem eks-
pertów w Ministerstwie Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki 
Czeskiej. Część pierwsza książki ma charakter wprowadzający. Autorzy ujmują 
w niej w przejrzysty sposób problematykę dotyczącą nierówności w zakresie do-
stępu do kształcenia w kontekście teoretycznym, historycznym i międzynaro-
dowym. Dosyć skrótowo opisują najważniejsze metody, teorie i koncepcje wy-
jaśniające przyczyny nierówności w dostępie do kształcenia i ich interpretacje 
z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej, koncentrując się przede wszyst-
kim na modelu stratyfi kacji społecznej. W sposób wyczerpujący została nato-
miast przedstawiona próba oceny minionej epoki z punktu widzenia obniżania 
nierówności w dostępie do kształcenia. W dwóch ostatnich rozdziałach tej czę-
ści publikacji autorzy dokonują z jednej strony porównania czeskiego systemu 
kształcenia, jego struktury, instytucjonalizacji i sposobu fi nansowania z krajami 
OECD, z drugiej zaś konfrontują stan wiedzy, umiejętności oraz pozycji czeskich 
uczniów z ich równieśnikami ze wspomnianych państw.

Kolejna część monografi i poświęcona jest roli rodziny, szkoły i najbliższego 
otoczenia w formułowaniu planów związanych z pójściem na studia. Autorzy, 
opierając się na niezwykle ciekawych wynikach badań przeprowadzonych w la-
tach 1989–2003 w ramach kilku projektów (PISA), starają się udzielić odpowie-
dzi na pytania dotyczące między innymi stopnia wpływu czynników natury 
psychologicznej i różnic społeczno-klasowych na aspiracje uczniów związane 
z podejmowaniem przez nich kształcenia, wpływu gimnazjów kilkuletnich na 
potęgowanie nierówności w zakresie dostępu do kształcenia, poziomu efektyw-
ności funkcjonowania uczniów w szkole średniej z punktu widzenia ich kom-
petencji, aspiracji i oczekiwań rodziców, wpływu funkcjonowania i rozpiętości 
segmentu szkolnictwa średniego na proces selekcji. W ostatniej, trzeciej części 
książki, autorzy porównują epokę komunistyczną i postkomunistyczną pod ką-
tem zróżnicowania szans młodzieży wywodzącej się z różnych grup społecznych 
na uzyskanie wyższego wykształcenia w Republice Czeskiej. Opisują również, 
jaką rolę w przyjęciu do szkoły wyższej odgrywają powszechne przesłanki, a do 
jakiego stopnia jest to uzależnione od innych czynników, takich jak: pochodze-
nie, typ szkoły, wielkość miejsca zamieszkania, analizują społeczny profi l i skład 
studentów z punktu widzenia szkół wyższych o charakterze publicznym i pry-
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watnym. Szkoda, że brakuje niezwykle ciekawej problematyki dotyczącej mo-
bilności studentów czy studiów trzeciego stopnia. Całość kończy dyskusja nad 
obecnym stanem sytuacji dotyczącej nierówności w zakresie dostępu do kształ-
cenia w Republice Czeskiej oraz kierunku zmian, które należy wprowadzić, aby 
uległa ona poprawie.

Książka posiada wiele schematów, tabel i diagramów. Zarówno strona edytor-
ska, jak i szata grafi czna pozwalają na komfortowe czytanie tekstu. Ciekawym 
zabiegiem było umieszczenie z tyłu na okładce płyty CD zawierającej szczegóło-
we wyniki badań wykorzystanych w monografi i, co umożliwia zainteresowanym 
dogłębne zaznajomienie się z opisywaną tematyką. W końcowej części publi-
kacji znalazły się ponadto krótkie notki o autorach poszczególnych rozdziałów. 
Problemem dla czytelnika może okazać się natomiast wymóg znajomości języka 
czeskiego (w stopniu średnim), w którym publikacja została wydana. Książka 
ukazała się po raz pierwszy w 2006 roku. Na rynku polskim tytuł ten nie jest 
dostępny, można go jednak zamówić drogą internetową (www.academia.knihy.
cz). Cena egzemplarza nie jest wygórowana i wynosi około 140 Kč.

Opracowanie (Ne)rovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České re-
publice jest z pewnością ciekawą propozycją zarówno dla tych, którzy zajmują się 
teoretycznie zagadnieniami związanymi z problematyką kształcenia, jak również 
wszystkich stykających się z nią na co dzień od strony praktycznej. Monografi a 
uwzględnia co prawda większość aspektów czeskiego systemu edukacji, które bio-
rą udział w tworzeniu i wzmacnianiu nierówności w zakresie dostępu do kształ-
cenia, ale ma charakter uniwersalny, stąd można ją również wykorzystać w odnie-
sieniu do polskich realiów. Godne polecenia wydają się również inne publikacje 
autorów o podobnej tematyce, jak na przykład: Na cestě ke vzdělanostní společno-
sti. Jak dál? Jany Strakovéj czy Czech Republic: Structural Growth of Inequality 
in Access to Higher Education Petra Matějů.
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