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Mapa vzdělávacího (ne)úspěchu 

Nabízí zajímavý pohled na situaci ve školství v území ORP a její výstupy jsou následně 
využitelné v projektu MAP III při plánování vzdělávání pedagogů a budoucích 
implementačních aktivit. 

Co potřebuje Česká republika, aby její vzdělávání ve 21. století nezaostávalo? Menší 
nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. V cestě za vzdělávacím úspěchem tu totiž 
ve srovnání s Evropou hraje větší roli, do jaké rodiny a regionu se dítě narodí. Školy v různých 
koutech země dělí propastné rozdíly ve vzdělávací (ne)úspěšnosti. 
 
Nerovnosti ve vzdělávání můžeme omezit, jen pokud jim budeme opravdu 
rozumět. V PAQ Research jsme se je proto rozhodli prozkoumat do detailu. Položili jsme si 
čtyři důležité otázky, na které odpovídáme pomocí indexů sociálních a vzdělávacích 
problémů v ČR. 

 

Vzdělávací problémy: 

Nedokončování základní školy, propadání a vysoké absence v hodinách. To všechno může negativně 

ovlivnit budoucnost dětí. Problémy ve škole se v dospělosti totiž mění v horší pozici na trhu práce, 

potažmo chudobu. V PAQ Research jsme z těchto tří ukazatelů vytvořili Index vzdělávacích problémů. 

Ukázalo se, že vzdělávací neúspěšnost se netýká jen chudých krajů, jako je Karlovarský nebo 

Ústecký. Trápí i periferie těch bohatších, třeba Plzeňského nebo Olomouckého. Také v prosperujících 

regionech se objevují ostrůvky vzdělávací neúspěšnosti. Dobře si vedou naopak bohatá města nebo 

rurální regiony, které nezatěžuje destabilizující chudoba. Kraje nejsou monolity a často v nich 

existující zcela bezproblémové části i zaostávající obce.  

Náš mikroregion – nízká úroveň ohrožení těmito problémy. 

 

 

https://www.paqresearch.cz/


Sociální problémy: 

Naše analýza ukazuje, že sociální problémy lze rozdělit do dvou typů. Prvním je destabilizující 

chudoba, která úzce souvisí s exekucemi a bytovou nouzí rodin, životem v sociálně vyloučeném 

prostředí a nezaměstnaností v době recese. Zasahuje především chudé kraje, častá je ale také 

ve větších městech jako Ostrava, Plzeň či Brno. Na výsledky vzdělávání má větší vliv než obecné 

socioekonomické znevýhodnění regionů. To je dáno celkově nižším vzděláním (málo lidí 

s maturitou) a dlouhodobě vyšší nezaměstnaností. Převládá v odlehlejších a venkovských regionech. 

Velká část ORP v Ústeckém a Moravskoslezském kraji kumuluje oba typy sociálních problémů. 

Náš mikroregion – nízká úroveň ohrožení těmito problémy. 

 

Zaostávání vzdělávání: 

Rozsah vzdělávacích problémů vzhledem k sociální situaci. U každé obce s rozšířenou působností 

(ORP) jsme spočítali, jak vysoká by měla být míra vzdělávací neúspěšnosti na základě sociálních 

podmínek, a tato čísla jsme porovnali s realitou. Ve většině regionů vzdělávací problémy odpovídají 

sociální situaci. To je případ většiny Karlovarského kraje, ale i některých bohatých regionů. V šestině 

ORP vzdělávání za sociální situací zaostává. Jde o okrajové části Plzeňského kraje, ale i další regiony, 

které si s neúspěchem nespojujeme. Zbývajících 9 % znevýhodněných dětí potenciál 

rozvíjí a vzdělávací neúspěšnost je tu nižší, než bychom očekávali. Řada těchto ORP je 

v Moravskoslezském kraji (Krnov aj.), ale jsou rozesety i v dalších částech republiky. Z těchto zjištění 

plynou i doporučení — některé obce musí zapracovat na výchozí sociální situaci rodin, jiné zejména 

na vzdělávacích podmínkách. Sociální problémy vysvětlují přes 70 % rozdílů vzdělávací neúspěšnosti 

v českých ORP. Mají tedy velký vliv, obce ale k neúspěchu neodsuzují. Kvalitní práce škol může mnohé 

změnit.  

Náš mikroregion – úroveň vzdělávání odpovídající sociální situaci. 

 



 

Financování škol: 

Spočítali jsme, kolik peněz na vzdělávání jednoho žáka za rok dostávají dohromady veřejné základní 

školy v jednotlivých ORP. Náš index financování škol zahrnuje finance od státu, zřizovatelů, tedy obcí, 

a z dotací. Vzdělávání znevýhodněných žáků vyžaduje kvalitní pedagogy, podpůrné pracovníky a 

dobré vybavení. Proto by financování školství mělo výrazně více odrážet sociální situaci, a to 

především destabilizující chudobu, která se vzděláváním souvisí nejvíc. To se v Česku neděje ani z 

financí od státu, obcí, ani z dotací. Možná i proto v ORP s nízkým financování vzdělávání častěji 

zaostává za sociální situací. 

Náš mikroregion –  školy náleží do skupiny druhých nejlépe financovaných (64 -68 tisíc Kč). 

 



 

O projektu: Cíle a smysl projektu 

Chceme státním i lokálním institucím a dalším aktérům dát do rukou nástroj, který jim 
pomůže analyzovat a řešit problémy v regionech. Dalším z našich cílů je taky poskytnout širší 
a odborné veřejnosti data vysvětlující mikroregionální problémy a podmínky ve vzdělávání. 

Velké množství dat o vzdělávacích problémech (propadání, nedokončování ZŠ, absence), či 
sociálních problémech (exekuce, nezaměstnanost, bytová nouze atd.) a financování 
základních škol kombinujeme do jednoduchých kompozitních indexů. Ty umožňují lépe 
chápat regionální strukturu jmenovaných jevů i jejich vzájemné vztahy. 

Jedním z hlavních prvků je také nástroj, který umožňuje porovnat vzdělávání 
v mikroregionech s podobnou sociální situací — zamezujeme tak srovnávání 
nesrovnatelného. Zkoumáme nejen regionální strukturu, ale i vztahy mezi sociálními 
a vzdělávacími problémy a financováním. A nepopisujeme pouze kraje či okresy, jdeme na 
úrovně obcí s rozšířenou působností (ORP). Tedy na úroveň mikroregionů, kde často 
probíhají klíčové změny. 

V projektu organizovaném PAQ Research se spojili sociologové, ekonomové, datoví grafici, 
copywriteři i programátoři, aby přinesli zajímavě a jasně prezentovaný pohled na problémy 
vzdělávací ne/úspěšnosti v České republice. https://www.mapavzdelavani.cz 

https://www.mapavzdelavani.cz/

