
Úvod

Problematika vzdûlanostní aspirace a vzdûla-
nostní mobility mlad˘ch lidí v âeské republice je
velmi aktuálním tématem, které oslovuje jak
odbornou vefiejnost zab˘vající se v˘vojem
a pfiedpovûdí budoucích trendÛ pohledem
demografÛ, sociologÛ, ekonomÛ, politologÛ, ale
i fiady dal‰ích spoleãensko-vûdních disciplín, tak
nej‰ir‰í obãanskou vefiejnost, fie‰ící rozvoj regi-
onÛ, komunit, a v neposlední fiadû samotn˘ch
rodin. Aktuálnost tématu nab˘vá na v˘znamu
s postupujícím demografick˘m v˘vojem, kdy
populaãnû slabé roãníky v âR pfiicházejí na
stfiední ‰koly, které se musí vyrovnávat s nedo-
statkem studentÛ, se v‰emi negativy, které tyto
procesy s sebou pfiiná‰ejí, vãetnû pfiijímání stu-
dentÛ i s hor‰ím prospûchem a latentního sni-
Ïování úrovnû znalostí absolventÛ, ktefií buì
mífií po stfiední ‰kole na trh práce (ov‰em
s v˘hledem problematického uplatnûní a rizika
nezamûstnanosti), nebo se ucházejí o postup
do terciárního vzdûlávání, coÏ pfiesouvá fie‰ení
vzdûlanostní aspirace jednotlivcÛ a jejich sku-
teãnû dosaÏené kvalifikace v ãase i kvalitû do
kompetence vysok˘ch ‰kol.

Univerzita Tomá‰e Bati ve Zlínû, Fakulta
managementu a ekonomiky (dále jen UTB),
fie‰í od podzimu 2010 v˘zkum zamûfien˘ na
porovnání profesních ambicí studentÛ stfiedních
‰kol celé âR s aktuální strukturou trhu práce
v âR a na problematiku vzdûlanostní aspirace
studentÛ stfiedních ‰kol v porovnání se skuteã-
nû dosaÏen˘m vzdûláním jejich rodiãÛ. Prove-
dené anal˘zy profesní orientace studentÛ S·,
tak jak vyplynuly z rozsáhlého internetového
‰etfiení na pfielomu roku 2010 a 2011, ukazují
v˘znamnou mezeru ve srovnání s poÏadavky
trhu práce u skupiny profesí zamûfien˘ch na

techniku a technologii, a naopak siln˘ pfietlak
zájmu studentÛ o profese z oblasti kultury
a umûní [20]. Anal˘zy a v˘sledky v˘zkumu
vzdûlanostní aspirace studentÛ S· v porovnání
se skuteãnû dosaÏen˘m vzdûláním jejich rodi-
ãÛ jsou prezentovány a diskutovány v tomto
ãlánku.

1. V˘voj názorÛ na vzdûlanostní
aspiraci a vzdûlanostní mobilitu

Úloha a chápání vzdûlání do‰ly v souvislosti
s postupujícím procesem modernity zásadních
zmûn, a to zejména v druhé polovinû 20. stole-
tí. Pfiedstava prosperující ekonomiky, zaloÏené
na znalostní bázi, je spjata se zamûstnávám
kvalifikovan˘ch a vzdûlan˘ch pracovníkÛ.
S poÏadavkem vzdûlanostnû kvalifikované pra-
covní síly vzrostlo mnoÏství odborníkÛ, mana-
ÏerÛ ãi úfiedníkÛ, tak jak uvádí Simonová
a KatrÀák [19]. Vzdûlání mûlo zároveÀ v pod-
mínkách spoleãnosti orientované na v˘kon
umoÏnit schopn˘m jedincÛm spoleãensk˘ vze-
stup. Pfiesto se jiÏ od ‰edesát˘ch let 20. století
oz˘vají kritické hlasy z fiad v˘zkumníkÛ, mezi
jin˘mi jmenujme Bourdiueho a Passerona,
podle kter˘ch nastaven˘ systém vzdûlání
neslouÏí k odstranûní nerovností, neboÈ pfiístup
ke vzdûlání je do znaãné míry podmínûn sociál-
ním pÛvodem, a ve svém dÛsledku vede
k reprodukci sociální hierarchie [3]. Naproti
tomu autofii jako P. M. Blau ãi O. D. Duncan for-
mulovali tezi, Ïe spolu s postupem moderniza-
ce bude vliv sociálního pÛvodu na dosaÏené
vzdûlání slábnout, a dojde k selekci na merito-
kratické bázi. DÛraz je tedy kladen na kognitiv-
ní schopnosti, zejména pak na inteligenci, a na
otázku dûdiãnosti inteligence jako pfiedpokladu
Ïivotního úspûchu jedince. Sociálnû-psycholo-
gické modely, které mj. na práci Blaue a Duncana
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navazují – napfi. jde o tzv. „Wisconsinsk˘
model“ spojovan˘ se jmény R. M. Hausera 
a W. H. Sewella, Ïáky Duncana – v‰ak také
zdÛrazÀují vliv rodiny ãi obecnûji vliv sociálnû-
ekonomick˘ch faktorÛ, jak uvádí MatûjÛ a Stra-
ková [12]. AÈ tak ãi onak, znaãn˘ v˘znam pfii-
kládan˘ vzdûlání je kromû teoretického rámce
patrn˘ také ve v˘povûdích respondentÛ ve
v˘zkumech jako je PISA-L z roku 2003 realizo-
vaném v rámci âR, a to jak u ÏákÛ základních
‰kol, tak u jejich rodiãÛ. U ÏákÛ nejvíce respon-
dentÛ – 63 % – zvolilo jako odpovûì na otázku
po nejvy‰‰ím zvaÏovaném stupni vzdûlání
moÏnost „vysoká ‰kola“. Podobné údaje byly
získány také od rodiãÛ ve vztahu k jejím potom-
kÛm, uvádí Basl [1]. Vnímání v˘znamu vzdûlání
se odráÏí také v podílu osob ve vûku 20-24 let
v rámci terciárního vzdûlávání v âR, které v roce
2009 souhrnem ãiní 32,5 % (26, 9 % u muÏÛ
a 38,4 % u Ïen), coÏ je nad prÛmûrem EU [22].

Dal‰ím z faktorÛ ovlivÀujících vzdûlanostní
aspirace na terciární úrovni by mohla b˘t – jak
vypl˘vá z dlouhodob˘ch ‰etfiení – nejniÏ‰í míra
nezamûstnanosti mezi vysoko‰kolsky vzdûla-
n˘mi osobami – podle nejnovûj‰ích údajÛ
z âeského statistického úfiadu ãiní míra neza-
mûstnanosti v rámci této skupiny obyvatel 2,7 %.
Pro srovnání – u osob s úpln˘m stfiedním vzdû-
láním s maturitou je to 5,2 %, u osob se základ-
ním vzdûláním je to 24,0 % a u osob se stfied-
ním vzdûláním bez maturity vãetnû vyuãen˘ch
pak 7,6 % [14]. Podobn˘ trend lze pozorovat
také v dal‰ích zemích EU, jak uvádí statistiky
Eurostat.

Na druhou stranu nemusí kvalifikace a od-
bornost automaticky znamenat jistotu zamûst-
nání, obzvlá‰tû v dobách ekonomické krize.
Národní ústav odborného vzdûlávání ve Zprávû
o nezamûstnanosti ãerstv˘ch absolventÛ uvádí,
Ïe témûfi kaÏd˘ pát˘ vyuãen˘ absolvent zÛstá-
vá bez pracovního uplatnûní, nebo Ïe mezi ãer-
stv˘mi absolventy stfiedního odborného vzdûlá-
ní s maturitou zÛstává nezamûstnáno 11,4 %
absolventÛ [23]. Zejména u ãerstv˘ch absol-
ventÛ se tak naplÀuje teze U. Becka [2], kterou
pfiedloÏil jiÏ v osmdesát˘ch letech 20. století,
a to, Ïe aãkoliv je vstup na pracovní trh bez
vzdûlání, kvalifikace a odbornosti stále obtíÏnû-
ji pfiedstaviteln˘, samo vzdûlání úspû‰n˘ vstup
na pracovní trh nezaruãuje.

Pfiedmûtem zájmu této studie jsou vzdûla-
nostní aspirace studentÛ stfiedních ‰kol âR
(s maturitou i bez maturity), a také jejich 

vzdûlanostní mobilita vycházející ze srovnání
s jejich rodiãi.

2. Definice pojmÛ a v˘bûr vhodné
klasifikace zamûstnání

Pojem vzdûlanostní aspirace mÛÏeme chápat
jako zam˘‰len˘ stupeÀ vzdûlání, kterého res-
pondent míní dosáhnout. V˘znam vzdûlanostních
aspirací je zfiejm˘ zejména ve spojení s budou-
cím zamûstnáním, neboÈ vzdûlanostní aspirace
pfiedstavuje jeden z nejlep‰ích prediktorÛ vzdû-
lanostní a pracovní kariéry, jak uvádí MatûjÛ,
Soukup, Basl 2007 [13]. Jak bylo zmínûno
v úvodu, vzdûlanostní aspirace ovlivÀují faktory
jako napfi. sociální status rodiãÛ (s vy‰‰ím soci-
álním statusem rodiãÛ se pojí vy‰‰í vzdûlanost-
ní aspirace u potomkÛ), vzdûláním rodiãÛ
(s vy‰‰ím dosaÏen˘m vzdûláním se pojí vy‰‰í
vzdûlanostní aspirace potomkÛ), kulturními
a vzdûlávacími zdroji v rodinû a dal‰í, které
uvádí MatûjÛ a Straková [12]. Tvrzení o vlivu
rodinného prostfiedí na vzdûlanostní aspirace
u dûtí spolehlivû potvrzují závûry studií. Sewell
a Vimal [18] jiÏ pfied nûkolika desítkami let pro-
vedené studii poukazují na znaãn˘ vliv rodiãov-
ské podpory na plánování vysoko‰kolsk˘ch
studií. Nejpatrnûj‰í pak tato podpora byla u tûch
aspirantÛ a aspirantek na vysoko‰kolské studi-
um, ktefií pocházeli z pomûrnû dobfie socioeko-
nomicky situovan˘ch rodin, a rovnûÏ u tûch
s relativnû vysok˘m inteligenãním kvocientem.
Gecková a kol. [7] nacházejí ve v˘sledcích jí
a jejím t˘mem realizované studie podstatn˘ vliv
mezi vzdûlanostními aspiracemi dûtí a dosaÏe-
n˘m stupnûm vzdûlání u rodiãÛ, nezamûstna-
ností u otce, pochybami t˘kajícími se moÏnosti
dovolit si studium z finanãního hlediska, ale
patrn˘ byl také vliv ‰kolního prostfiedí, pfiístupu
ÏákÛ ke ‰kole, podpory ze strany otce a v nepo-
slední fiadû také pocitem koherence. V˘sledky
ve studii realizované Gargem a kol. [6] pak uvá-
dûjí rodiãovské oãekávání t˘kající se vzdûlání
jako pfiím˘ vliv na vzdûlanostní aspirace dítûte,
a to vedle faktorÛ t˘kajících se osobnosti dítûte.
Vysvûtlení lze nalézt napfi. v mnoÏství poskyt-
nut˘ch stimulací ze strany rodiãÛ jejich potom-
kÛm, jak uvádí Gecková a kol. [7]. Zejména
u autorÛ, ktefií vycházeli ze sociálnû-psycholo-
gick˘ch modelÛ, byl v rámci v˘zkumu kladen
dÛraz na zji‰tûní vlivu inteligence ve smyslu
kognitivních schopností na vzdûlanostní aspirace.
Podstatn˘ vliv inteligenãního kvocientu na vzdû-
lanostní aspirace ve své studii ze sedmdesát˘ch
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let dvacátého století identifikuje Porter [15].
Jeho závûry jsou potvrzovány také v rámci
nedávn˘ch v˘zkumÛ – viz napfi. jiÏ zmínûná stu-
die Geckové a kol. [7] ãi KatrÀáka (in MatûjÛ,
Straková [12]). Bez zajímavosti není také
moÏn˘ vliv pohlaví na vzdûlanostní aspirace,
a to vãetnû ãasového odstupu a pfiípadn˘ch
kulturnû podmínûn˘ch odli‰ností. Napfi. Marini
a Greenberger [11] uvádí pfii v˘zkumu provede-
ném v Pensylvánii, Ïe chlapci ve srovnání
s dívkami usilují a oãekávají vy‰‰í úroveÀ vzdû-
lání, coÏ vysvûtlují vlivem oãekávání rodiãÛ, uãi-
telÛ, ale také vrstevnického kolektivu. Podle
jin˘ch studií je v‰ak situace opaãná, tj. Ïe vzdû-
lanostní aspirace jsou vy‰‰í u dívek, které ãas-
tûji dosahují úspû‰nû ukonãeného sekundární-
ho a terciárního stupnû vzdûlání, jak uvádí Katr-
Àák, ·mídová, Janou‰ková [8]. Kulturní rozdíly
pak mohou mít vliv v rámci chápání muÏské
a Ïenské role. Khattab [9] pfii své anal˘ze vzdû-
lanostních aspirací u palestinsk˘ch chlapcÛ
a dívek zji‰Èuje, Ïe pÛvodnû vyrovnané vzdûla-
nostní aspirace se postupem ãasu promûÀují,
a to znateln˘m poklesem u dívek.

Pojem vzdûlanostní mobilita vyjadfiuje míru
pohyblivosti v rámci systému vzdûlávání. Vzdû-
lanostní mobilita je spjata se vzdûlanostní
homogamií. JestliÏe je míra vzdûlanostní mobi-
lity vysoká, je vzdûlanostní homogamie nízká,
z ãehoÏ vypl˘vá vy‰‰í míra prostupnosti spoleã-
nosti – napfi. v oblasti sÀatkÛ (napfi. manÏelství
uzavírají lidé s rozdíln˘m dosaÏen˘m stupnûm
vzdûlání) ãi sociálního statutu. V pfiípadû nízké
vzdûlanostní mobility a vysoké vzdûlanostní
homogamie je tomu naopak, jak uvádí KatrÀák,
Kreidl, Fónadová [7]. DÛvody ke zkoumání
potenciálních nerovností v oblasti prostupnosti
a otevfienosti vzdûlávacího systému jsou jed-
nak sociální, dále politické, ale v neposlední
fiadû ekonomické. V˘sledky mnoh˘ch anal˘z
totiÏ ukazují, Ïe díky investicím do lidského
kapitálu v˘znamnû roste konkurenceschopnost
národních ekonomik, a tyto investice jsou tak-
téÏ spojeny s ekonomick˘m rÛstem. Nejde v‰ak
o pfiedstavu studia v‰ech na vysok˘ch ‰kolách,
n˘brÏ o umoÏnûní studia také uchazeãÛm
s pfiedpoklady a motivací ke studiu, ov‰em bez
dostateãného zázemí ve smyslu ekonomick˘ch
prostfiedkÛ ãi nedostateãné podpory, uvádí
MatûjÛ a Straková [12]. Urban [21] uvádí, Ïe
v rámci ãeské spoleãnosti, v níÏ byla povinná
‰kolní docházka zavedena rokem 1869, do‰lo
v kontextu v˘chodoevropsk˘ch zemí k nejvût‰ímu

nárÛstu vzdûlanosti, a také k postupnému
vyrovnání se – z hlediska vzdûlanosti – nûmec-
ké spoleãnosti. Pokud jde o v˘voj vzdûlanostní
struktury mezi lety 1948 aÏ 1989, v âesk˘ch
zemích a na Slovensku byly poznamenány for-
málními snahami o rovné moÏnosti pfiístupu ke
vzdûlání – napfi. odstranûním vlivu ekonomic-
k˘ch zdrojÛ (napfi. udûlování stipendií). „V pfie-
poãtu na tisíc obyvatel ãinil poãet studentÛ
stfiedních odborn˘ch a odborn˘ch ‰kol vãetnû
studia pfii zamûstnání v roce 1960 v âSR 17,5
a v SSR 17,2 studentÛ. V roce 1983 to bylo
v âSR 18,6, ale v SSR jiÏ 19,1 studentÛ. Na
vysok˘ch ‰kolách se poãet posluchaãÛ denního
studia ãeskoslovenské státní pfiíslu‰nosti v pfie-
poãtu na tisíc obyvatel zv˘‰il v âSR ze 4,7
v roce 1960 na 8,9 v roce 1983, v SSR ale z 5,1
na 10,4 posluchaãÛ.“ (Simonová in MatûjÛ,
Straková eds. [12]). PfiestoÏe docházelo k reál-
nému nárÛstu poãtu absolventÛ úplného stfied-
ního ãi vysoko‰kolského, situace neodpovídala
ideologickému stanovisku – totiÏ snaze o rov-
nomûrné zastoupení pfiíslu‰níkÛ v‰ech skupin
obyvatelstva ãi vytvofiení nové vrstvy inteligen-
ce, která by vze‰la z fiad dûlníkÛ a zemûdûlcÛ.
Vysvûtlení mÛÏe spoãívat ve skuteãnosti, Ïe za
minulého reÏimu nebyla s vysok˘m dosaÏen˘m
stupnûm vzdûlání spjata prestiÏ a odpovídající
pozice ve spoleãnosti (coÏ mohlo odrazovat pfií-
slu‰níky dûlnické tfiídy), ale také skuteãnosti, Ïe
ideologické stanovisko nebylo dÛslednû vymá-
háno, ãímÏ mohlo také –ve spojitosti s v˘‰e
uveden˘m – docházet k naplnûní mezigeneraã-
nû reprodukovan˘ch vzdûlanostních aspirací
(Simonová in MatûjÛ, Straková eds. [12]). Vliv
kulturního kapitálu jedince – kter˘ mÛÏeme
chápat jako souhrn znalostí, dovedností
a schopností získan˘ch v rámci socializace –
na vzdûlanostní aspirace (a tedy i na vzdûla-
nostní mobilitu, s níÏ souvisí) je ve stratifikaã-
ních v˘zkumech identifikován jiÏ po mnoho let.
Dimagio a Mohr [4] ve své studii uvádûjí, Ïe kul-
turní kapitál mûl znateln˘ a pozitivní vliv na úro-
veÀ dosaÏeného stupnû vzdûlání, nástup na
vysokou ‰kolu, dokonãení vysoké ‰koly ãi volby
manÏelského partnera, a to jak pro muÏe, tak
pro Ïeny. O tom, Ïe ke zmûnû vzdûlanostní
homogamie nedo‰lo ani mezi lety 1988 a 2000,
referují KatrÀák, Kreidl a Fonadová [8].

Základní my‰lenkou pfiipravovaného v˘zku-
mu UTB bylo nabídnout studentÛm stfiedních
‰kol strukturovan˘ pfiehled profesí pokr˘vající
cel˘ prÛfiez profesemi typick˘mi pro trh práce
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âR a zkoumat jak v˘bûr jejich profesního zací-
lení (horizontální dimenze), tak vzdûlanostní
aspiraci vypl˘vající ze zvolené úrovnû vykoná-
vané profese (vertikální dimenze), a odhalit tak
pfiípadné diskrepance mezi oãekáváním stu-
dentÛ a existujícími podmínkami. Takto posta-
ven˘ v˘zkum vyÏadoval v˘bûr vhodné klasifika-
ce profesí – pfiedv˘zkum realizovan˘ na podzim
2010 testoval pouÏití Klasifikace zamûstnání
dle âeského statistického úfiadu (KZAM-R),
která byla v nedávné dobû nahrazena novou
klasifikací CZ-ISCO, odpovídající nejnovûj‰í
mezinárodní klasifikaci zamûstnání. Tato klasifi-
kace silnû akcentuje právû vertikální dimenzi
kladoucí dÛraz na kvalifikaci a kompetence,
ov‰em z pohledu horizontálního pokrytí profesí
typick˘ch pro ãesk˘ trh práce byla pro studenty
stfiedních ‰kol, ktefií mají zcela minimální pfied-
stavy o svûtû práce, málo ilustrativní a nemoti-
vaãní. Mnohem uÏivatelsky pfiívûtivûj‰í pro stu-
denty se ukázala klasifikace profesí podle Roe-
ové, která pracuje jak s horizontální profesní
dimenzí, tak vertikální kvalifikaãní dimenzí.
PÛvodní klasifikace Roeové, která vychází
z americk˘ch podmínek druhé poloviny minulé-
ho století, byla upravena pro úãely prezentova-
ného v˘zkumu na aktuální podmínky ãeského
trhu práce a kvalifikaãní podmínky pro jednotli-
vé profese v souladu s Národní soustavou
povolání a Národní soustavou kvalifikací.

Roeová, ovlivnûná psychodynamick˘mi
teoriemi, byla pfiesvûdãena o v˘znamu rodinné-
ho prostfiedí, vlivu interpersonálních vztahÛ
v nûm, ale i emoãních vztahÛ aj. faktorÛ s rodin-
n˘m prostfiedím spjat˘ch na rozhodování se
a jednání v oblasti budoucího zamûstnání [16].
Vyvinula dimenzionální systém kategorizace
profesí dle zpÛsobu a ãetnosti v˘skytu interper-
sonálních vazeb uvnitfi jednotliv˘ch profesí [17].

V rámci tohoto systému Roeová identifiko-
vala osm skupin zamûstnání, mezi nûÏ patfií
sluÏby, obchod, organizace, technika a techno-
logie, venkovní aktivity, vûda, kultura, a v nepo-
slední fiadû umûní a zábava. Jednotlivé oblasti
jsou dále ãlenûny do ‰esti kategorií podle míry
potfiebné kvalifikace, odpovûdnosti a intelektu-
ální námahy. Jedná se o úrovnû bez odbornos-
ti, s ãásteãnou odborností, kvalifikované, ãás-
teãnû profesionální, niÏ‰í profesionální a mana-
Ïerská úroveÀ, a nakonec vy‰‰í profesionální
a manaÏerská úroveÀ.

Systém jako celek lze dle Roeové [16] roz-
ãlenit na profese, jejichÏ ãinnost je ãi není 

primárnû orientována na práci s lidmi. Mezi
skupiny profesí primárnû orientovan˘ch na
práci s lidmi patfií sluÏby (tj. sluÏby poskytované
druh˘m lidem), obchod (tj. osobní kontakt se
zákazníkem, zejména v obchodních záleÏitos-
tech), organizace (tj. management v businessu,
prÛmyslu a administrativû), kultura (zde v˘uka
a Ïurnalistika), umûní a zábava. Mezi skupiny
profesí, které nejsou primárnû orientovány na
lidi, patfií technologie (produkce, ale i obsluha
a transport), venkovní aktivity (zemûdûlství, les-
nictví a dÛlní práce) a vûda (v˘voj a aplikace
vûdeck˘ch teorií). Podle Roeové je volba
zamûstnaneck˘ch kategorií primárnû podmínû-
na koherencí individuálních potfieb, a dosaÏená
úroveÀ uvnitfi kategorie se do znaãné míry odví-
jí od individuálních schopností a socioekono-
mického statusu.

Aplikace tohoto modelu nejen umoÏÀuje
sledovat vzdûlanostní aspirace respondentÛ
jako takové, ale umoÏÀuje také jejich detailnûj-
‰í anal˘zu pro kaÏdého respondenta, neboÈ
respondenti mohou vybírat z více oblastí, resp.
povolání, a to rÛznou silou rozhodnutí (na pûti-
stupÀové ‰kále od „urãitû ne“ po „urãitû ano“).

3. V˘zkumné cíle, otázky a metody
Cílem této studie bylo reflektovat a analyzovat
situaci t˘kající se vzdûlanostních aspirací
a vzdûlanostní mobility, a to u reprezentativního
vzorku respondentÛ ze v‰ech typÛ stfiedních
‰kol âR. V˘zkum probíhal dotazníkovou formou
s vyuÏitím internetu v prosinci 2010 a lednu
2011 a zúãastnilo se jej 854 respondentÛ na-
v‰tûvujících nûkterou z institucí poskytujících
sekundární stupeÀ vzdûlání. V˘zkum byl orga-
nizovan˘ ve spolupráci se stfiedními ‰kolami –
pedagogové 800 stfiedních ‰kol obdrÏeli písem-
né instrukce a byli poÏádáni, aby se studenty
v rámci v˘uky zajistili pfiedstavení problematiky
v˘bûru profese a jejího v˘znamu pro studenty
v jejich kariérním rozvoji a umoÏnili jim ano-
nymní vyplnûní internetového dotazníku. Peda-
gogové a pedagogiãtí poradci stfiedních ‰kol
byli studentÛm nápomocni, pokud si neumûli
konkrétní profese pfiedstavit. Studenti byli moti-
vováni tím, Ïe získali zpûtnou vazbu na interne-
tovém portálu CEED, kde se mohli srovnat se
sv˘mi vrstevníky. Popisná statistika vzorku: 143
respondentÛ nav‰tûvovalo obchodní akademie,
64 gymnázia, 421 stfiední odborné ‰koly a 226
studentÛ neuvedlo typ stfiední ‰koly, kde studu-
jí. Pfiitom 626 studentÛ bylo v dobû v˘zkumu
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v posledním roãníku studia, 167 studentÛ bylo
v pfiedposledním roãníku studia a pouze 61 stu-
dentÛ bylo v niÏ‰ích roãnících studia. Do v˘zku-
mu byly zahrnuty stfiední ‰koly ze 75 mûst
v rámci âeské republiky jako celku.

V˘zkumná otázka ã. 1
Jaké je rozloÏení vzdûlanostních aspirací

u studentÛ stfiedních ‰kol, gymnázií a odbor-
n˘ch uãili‰È?

V˘zkumná otázka ã. 2
Dochází v rámci vzdûlávacího systému

v âR k nárÛstu vzdûlanostní mobility, ãi spí‰e
ke konzervaci vzdûlanostní struktury?

V neposlední fiadû byla statisticky otestová-
na hypotéza t˘kající se vzdûlanostní mobility,
resp. reprodukce vzdûlanostní struktury: Studenti
mají vzdûlanostní aspiraci odpovídající nejvy‰-
‰ímu dosaÏenému stupni vzdûlání jejich rodiãÛ.

Data pro v˘zkum byla získána s vyuÏitím
dotazníkové metody. 98 dotazníkÛ bylo vyplnû-
no v rámci pfiedv˘zkumu, a to studenty jednoho
z gymnázií. Data z pfiedv˘zkumu nebyla do této
studie zahrnuta. Základní v˘zkumn˘ soubor
854 dotazníkÛ byl vyplnûn s vyuÏitím internetu,
mj. díky ãemuÏ bylo moÏné pokrytí celorepubli-
kového prostoru.

Samotn˘ dotazník obsahoval otázky v˘-
hradnû verbálního charakteru, pfiiãemÏ odpovû-
di na vût‰inu otázek byly mûfiitelné na ordinální
‰kále (od „urãitû ne“ po „urãitû ano“). Vût‰ina
z poloÏen˘ch otázek souvisela s v˘‰e uvede-
n˘m modelem profesí Roeové, upraven˘m pro
ãeské podmínky. RespondentÛm byl nabídnut
seznam povolání – celkem 62 – v souladu s mo-
delem Roeové rozdûlen˘ch do osmi skupin.
V kaÏdá skupina obsahovala profese na v‰ech
kvalifikaãních úrovních (vertikální dimenze).
Respondenti mohli volit z více povolání. Pro
doplnûní informací byl respondentÛm prezento-
ván orientaãní platov˘ rámec pro kaÏdou profesi.
Dal‰í otázky v˘zkumu se t˘kaly pfiedstav res-
pondentÛ o ãasovém horizontu, v nûmÏ by se
chtûli stát ekonomicky nezávisl˘mi, ãi moÏností
budoucí kariéry respondentÛ v oblasti podniká-
ní. V neposlední fiadû dotázaní odpovídali na
nejvy‰‰í dosaÏené vzdûlání jednoho z rodiãÛ.
Plné znûní dotazníku je volnû pfiístupné na
http://ceed.cz/dotaznik/moje_kariera.php.

Zde prezentovaná studie se zab˘vala
pouze ãástí v˘zkumu vztaÏené k vzdûlanostní
aspiraci respondentÛ. Ta vyÏadovala, aby
u kaÏdé z 62 nabídnut˘ch typick˘ch profesí byly
stanoveny kvalifikaãní poÏadavky (v souladu

s Národní soustavou povolání a Národní sou-
stavou kvalifikací). Jednotliv˘m stupÀÛm vzdû-
lání byla pfiifiazena ãíselná hodnota, a to tak,
aby bylo moÏné mûfiit vztahy mezi promûnn˘mi
na intervalové ‰kále, pfiiãemÏ dosaÏen˘ základ-
ní stupeÀ vzdûlání nab˘vá hodnoty 1 (odpovídá
NSP1), s v˘uãním listem 2 (odpovídá NSP3),
s maturitou 3 (odpovídá NSP4), VO· a baka-
láfisk˘ stupeÀ 4 (odpovídá NSP6) a úplné vyso-
ko‰kolské vzdûlání magisterského stupnû pak
nab˘vá hodnoty 5 (odpovídá NSP7). Pro profe-
se vyÏadující dal‰í certifikace po ukonãení V·,
jako jsou napfiíklad rigorózní zkou‰ky nebo
atestace, byla pfiifiazena hodnota 6 (odpovídá
také NSP7). Vzdûlanostní aspirace respondentÛ
byly zji‰Èovány z odpovûdí na zájem o to které
povolání, pfiiãemÏ kritériem byla volba „urãitû
ano“, a vzhledem k moÏné volbû více povolání
byl poãítán pro kaÏdého respondenta aritmetic-
k˘ prÛmûr jeho vzdûlanostní aspirace. Vzdûla-
nostní mobilita pak byla zji‰Èována porovnání
této volby respondentÛ s uveden˘m nejvy‰‰ím
vzdûláním u rodiãÛ, pfiiãemÏ bylo uÏito metod
statistické anal˘zy dat, jmenovitû korelace
a lineární regrese. Zvolená forma dotazníku,
ale také postup obsahuje mnohá omezení,
a mj. je limitováno na deskripci.

4. V˘sledky a jejich diskuse
Klasifikaãní systém Roeové, kter˘ byl v této stu-
dii pouÏit, umoÏÀuje kromû anal˘zy vzdûlanost-
ních aspirací jako takov˘ch také zaznamenání
‰ir‰ích popisn˘ch statistik souboru. V rámci
vzorku 854 studentÛ 172 respondentÛ, tj. asi 20 %,
nezvolilo moÏnost „urãitû ano“ u Ïádné z 62
nabízen˘ch poloÏek. U této pomûrnû poãetné
a procentuálnû v˘znamné skupiny „nerozhod-
nut˘ch a váhajících“ tedy nebylo moÏné vysle-
dovat jednoznaãnou vzdûlanostní aspiraci. PrÛ-
mûrná vzdûlanostní aspirace zbyl˘ch respon-
dentÛ pak dosahovala hodnoty 4,04, coÏ odpo-
vídá bakaláfiskému stupni vysoko‰kolského
vzdûlání. 44 studentÛ (cca 5 %) si vybralo pro-
fese tak, Ïe dosáhli prÛmûrnou vzdûlanostní
aspiraci niÏ‰í neÏ maturitní (interval aspirace
0,1–2,5); u 129 studentÛ (pfiibliÏnû 15 %) vzdû-
lanostní aspirace dosahuje stfiedního stupnû
vzdûlání s maturitou (interval 2,51–3,5). PrÛ-
mûrná vzdûlanostní aspirace u 293 responden-
tÛ (zhruba 34 %) pak dosahovala bakaláfiského
stupnû vysoko‰kolského vzdûlání (interval
3,51–4,5); 198 studentÛ (cca 23 %) vykázalo
prÛmûrnou aspiraci magisterského stupnû
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vysoko‰kolského vzdûlání (4,51–5,5), a v ne-
poslední fiadû vzdûlanostní aspirace 12 studen-
tÛ (zhruba 1 %) dosahovala hodnoty vy‰‰í,

odpovídající rigorózní zkou‰ce, atestaci ãi jim
na roveÀ postaven˘ch. V˘‰e uvedená data shr-
nuje následující histogram, Obr. 1.
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Jak jiÏ bylo fieãeno v˘‰e, zhruba pûtina res-
pondentÛ není – v rámci nabízen˘ch poloÏek –
jednoznaãnû rozhodnuta o svém dal‰ím profe-
sním ãi vzdûlanostním smûfiování. Zajímav˘ je
bliÏ‰í popis skupiny nerozhodnut˘ch studentÛ:
pokud jde o strukturu tûchto respondentÛ dle
nav‰tûvované vzdûlávací instituce, 15 jich nav-
‰tûvovalo gymnázia, 33 obchodní akademie
a 79 stfiední odborné ‰koly – u zbyl˘ch respon-
dentÛ nebyl typ ‰koly uveden. Tato struktura
pfiibliÏnû odpovídá struktufie zkoumaného vzor-
ku jako celku, lze proto konstatovat, Ïe neroz-
hodnutou studentÛ není spojena s typem ‰koly
a potenciální hypotéza, Ïe studenti stfieních
odborn˘ch ‰kol budou více zacíleni a jiÏ roz-
hodnuti o svém profesním smûfiování, se touto
optikou jeví jako nepotvrzená). Z této skupiny
172 respondentÛ pfieváÏná vût‰ina 161 respon-
dentÛ uvedla alespoÀ u jedné profese odpovûì
„moÏná ano“ a pouze 11 respondentÛ neuved-
lo u Ïádné z nabízen˘ch poloÏek „moÏná ano“
a volili odpovûdi nevím, spí‰ ne, urãitû ne – zde
je zfietelné, Ïe pfieváÏná vût‰ina nerozhodnut˘ch
respondentÛ je o nûkter˘ch profesích ochotna
uvaÏovat, coÏ je pozitivním signálem smûrem

jejich budoucí zamûstnatelnosti. Autofii studie zde
vidí latentní prostor pro hikikomori syndrom v ães-
k˘ch podmínkách jako zatím spí‰e teoretick˘.

Nejãastûji uvádûnou prÛmûrnou vzdûla-
nostní aspirací pak byl bakaláfisk˘ stupeÀ studia,
následovan˘ magistersk˘m stupnûm vysoko-
‰kolského a stfiedo‰kolsk˘m stupnûm vzdûlání
ukonãen˘m maturitou. ByÈ se jedná o prÛmûr-
nou hodnotu, lze hovofiit o jistém trendu. V rám-
ci projektu Sonda Maturant z let 1998–1999
uvedlo 55,4 % respondentÛ, Ïe má zájem
o vysoko‰kolské vzdûlání (MatûjÛ, Straková
eds. [12]). V jiÏ zmínûné studii Pisa z roku 2003
uvedlo 63 % dotázan˘ch vysoko‰kolské vzdûlá-
ní jako nejvy‰‰í zvaÏovan˘ stupeÀ vzdûlání [1].

V˘zkum Fle‰kové, Babiakové a Nedelové
uskuteãnûn˘ mezi studenty slovensk˘ch vyso-
k˘ch ‰kol ukazuje, Ïe preference v pracovním
Ïivotû u souãasn˘ch vysoko‰kolákÛ nejvíce
ovlivÀuje snaha mít zajímavou práci a mít moÏ-
nost kariérního rÛstu [5]. Tyto lze ve v˘ãtu
nabídnut˘ch preferencí oznaãit za klíãové pfii
smûfiování studentÛ slovensk˘ch ‰kol ve vzdû-
lanostní aspiraci na terciární úroveÀ vzdûlání.
Naopak preference „patfiit k uznávané sociální

Obr. 1: Histogram vzdûlanostních aspirací studentÛ stfiedních ‰kol âR

Zdroj: vlastní
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vrstvû“ se umístila aÏ na 19. místû z 23, coÏ
ukazuje, Ïe pfii rozhodování studentÛ nehraje
v˘znamnou roli. Bylo by zajímavé provést srov-
návací v˘zkum i na ãesk˘ch vysok˘ch ‰kolách
a provázat jej také na úroveÀ studentÛ stfied-
ních ‰kol, zda a v jaké mífie tyto faktory ovlivÀují
studenty pfii volbû jejich profesní orientace
a vzdûlanostní aspirace jiÏ na stfiední ‰kole.

Samostatnou kapitolu tvofií vyhranûnost
studentÛ. Respondenti si prÛmûrnû volili 4,74
profesí, k nimÏ pfiifiadili moÏnost „urãitû ano“.
PrÛmûrn˘ rozptyl vzdûlanostní aspirace v rámci
vybran˘ch povolání se rovnal hodnotû 1,2646,
coÏ mÛÏe svûdãit o pomûrnû signifikantní nevy-
hranûnosti co do vzdûlanostní aspirace (verti-
kální nevyhranûnost). Vyhranûn˘ch studentÛ
s nulov˘m rozptylem bylo 42, s relativnû mal˘m
rozptylem (do hodnoty 0,4) pak 82. PfiestoÏe
Roeová [16] tvrdí, Ïe vût‰ina lidí si volí profese
z jedné z osmi uveden˘ch skupin zamûstnání
(hodnocena horizontální profesní vyhranûnost),
respondenti si v prÛmûru volili z 5,3 skupin za-
mûstnání (poãítáme-li volby „spí‰ ano“ a „urãitû
ano“). Pouze 9 % respondentÛ se zamûfiilo na
jednu ãi dvû skupiny, z nichÏ také volilo své
povolání. Zde se dá fiíci, Ïe paradigmata fungu-
jící na americkém trhu práce pfied pÛl stoletím,
nelze mechanicky pfiená‰et v prostoru a ãase
a je tfieba kriticky zhodnotit zmûny podmínek
a pÛsobení konkrétních faktorÛ v kontextu
âeské republiky. Urãitû je v‰ak tfieba vyzdvih-
nout, Ïe pouÏitá metoda ukazuje pomûrnû
vysokou nevyhranûnost studentÛ stfiedních
‰kol a vyÏaduje hlub‰í anal˘zu pfiíãin a moÏ-
n˘ch zmûn základních paradigmat fungování
profesního zacilování jednotlivcÛ u nás.

Podnûtné je taktéÏ srovnání vzdûlanostních
aspirací podle konkrétních povolání. Napfi. 44
studentÛ, ktefií chtûjí b˘t lékafii, tj. u této profese
v dotazníku uvedli „urãitû ano“, mûli prÛmûrnou
aspiraci 4,3 (tedy bakaláfi) a prÛmûrnû si vybrali
12,9 profesí, ãastokrát velmi vzdálen˘ch lékafi-
ské profesi – jde tedy o v˘raznou nevyhranû-
nost (prÛmûrn˘ rozptyl vzdûlanostní aspirace
1,67). Pro srovnání moÏnost „urãitû ano“
v rámci povolání advokátÛ zvolilo 133 studentÛ,
u nichÏ prÛmûrn˘ poãet vybran˘ch profesí ãinil
10,8; prÛmûrn˘ rozptyl 1,27. Na druhou stranu
v‰ak velká ãást z nich – 86, tedy cca 65 % –
volila také dal‰í moÏné profese z oblasti soud-
nictví (vedle advokáta dále soudce a notáfi),
coÏ svûdãí o jistém zacílení v rámci jedné 
skupiny blízk˘ch profesí.

Pokud jde o deskriptivní statistiky vûnující
se srovnání vzdûlanostních aspirací u rodiãÛ
a potomkÛ, 183 studentÛ mûlo niÏ‰í nebo stej-
nou prÛmûrnou aspiraci neÏ nejvy‰‰í dosaÏené
vzdûlání rodiãÛ. Dále 487 studentÛ mûlo vy‰‰í
prÛmûrnou aspiraci, neÏ byl nejvy‰‰í dosaÏen˘
stupeÀ vzdûlání u jejich rodiãÛ. K ovûfiení vztahu
mezi vzdûlanostními aspiracemi studentÛ a nej-
vy‰‰ím dosaÏen˘m stupnûm vzdûlání u rodiãÛ
byl uÏit v˘poãet pearsonova korelaãního koefi-
cientu, kter˘ se rovnal hodnotû 0,093237,
a nelze jej tedy povaÏovat za signifikantní.
U kategorie nejvy‰‰í dosaÏen˘ stupeÀ vzdûlání
rodiãÛ pak vzhledem k nabízen˘m poloÏkám
u respondentÛ nebylo moÏné zachytit bakaláfi-
sk˘ stupeÀ vysoko‰kolského studia, a dále
hodnotu odpovídající rigorózní zkou‰ce (napfi.
u právníkÛ). Absence bakaláfiského stupnû stu-
dia u rodiãÛ byla dána historick˘m nastavením
vzdûlávacího systému v dobû jejich studií
a s postupem ãasu zmizí. To se odráÏí i v gra-
fickém ztvárnûní na Obr. 2 zobrazujícím scatter-
plot vztahu skuteãnû dosaÏeného vzdûlání rodi-
ãÛ (bez úrovnû 4 – bakaláfiské studium) a prÛ-
mûrné vzdûlanostní aspirace jejich potomkÛ.

Scatter-plot nám ukazuje, Ïe i studenti rodi-
ãÛ se základním vzdûláním (vertikální osa na
úrovni 1) mohou mít prÛmûrnou vzdûlanostní
aspiraci na úrovni vysoko‰kolského vzdûlání –
horizontální osa okolo hodnoty 5 (zde si v‰ak
uvûdomme, Ïe v˘zkum se t˘kal v˘hradnû stu-
dentÛ stfiedních ‰kol, není to tedy reprezenta-
tivní prÛfiez celou populací). A naopak studenti,
jejichÏ rodiãe mají vysoko‰kolské vzdûlání (ver-
tikální osa na úrovni 5), mají ãasto prÛmûrnou
vzdûlanostní aspiraci niÏ‰í neÏ jejich rodiãe
(horizontální osa okolo hodnoty 4 a niÏ‰í).
Hypotéza „Studenti mají vzdûlanostní aspiraci
odpovídající nejvy‰‰ímu dosaÏenému stupni
vzdûlání jejich rodiãÛ“ je zakreslena ãernou
ãarou na ose kvadrantu a jiÏ první pohled na
scatter-plot ukazuje, Ïe datové v˘stupy tuto
hypotézu nepotvrzují. Graficky znázornûna je
oblast s nejvy‰‰í ãetností hodnot prÛmûrné
vzdûlanostní aspirace respondentÛ (jádrová
oblast). Pro pfiehlednost byla nezávisle pro-
mûnná, totiÏ „nejvy‰‰í dosaÏen˘ stupeÀ vzdûlá-
ní rodiãÛ“, zanesena na vertikálu.

Pro statistické testování hypotézy „Studenti
mají vzdûlanostní aspiraci odpovídající nejvy‰-
‰ímu dosaÏenému stupni vzdûlání jejich rodiãÛ“
byl vzhledem k ordinální povaze dat zvolen 
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chí-kvadrát test symetrie, tedy upravená verze
McNemarova testu. Po úpravû dat (zaokrouhle-
ní prÛmûrné aspirace dûtí na celá ãísla 1, 2, 3,

5 vzhledem k absenci moÏnosti volby bakaláfi-
ského stupnû vzdûlání u rodiãÛ), ukazuje abso-
lutní ãetnosti Tab. 1.
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Obr. 2:
Vztah skuteãnû dosaÏeného vzdûlání rodiãÛ a vzdûlanostní aspirace 
jejich studentÛ S·

Zdroj: vlastní

prÛmûrná vzdûlanostní aspirace dûtí

skuteãné vzdûlání rodiãÛ 1 2 3 5

1 0 1 2 15

2 0 11 36 146

3 1 14 48 259

5 0 5 16 115

V˘sledky: McNemar’s chi-squared = 371.3663, df = 6, p-value < 2.2e-16

Zdroj: vlastní

Tab. 1
Absolutní ãetnosti v kombinaãní tabulce Skuteãné a plánované vzdûlání 
rodiãe – dûti

I s vûdomím zjednodu‰ení vzhledem k za-
okrouhlování prÛmûrn˘ch aspirací studentÛ na
celá ãísla 1, 2, 3 a 5 nás v˘sledky statistického
testu opravÀují nulovou hypotézu zamítnout
a konstatovat, Ïe vzdûlanostní aspirace stu-
dentÛ není stejná, jako je nejvy‰‰í dosaÏen˘
stupeÀ vzdûlání jejich rodiãÛ.

Z v˘‰e uveden˘ch informací lze fiíci, Ïe
spí‰e neÏ ke konzervaci vzdûlanostní struktury
dochází k mezigeneraãní vzdûlanostní mobilitû.
Jednoznaãná interpretace je v‰ak problematická,
a to vzhledem k povaze dat ãi kvÛli skuteãnosti,
Ïe vzdûlanostní aspirace studentÛ a jejich napl-
nûní se ve sv˘ch dÛsledcích mohou rozcházet.
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Závûr

Studie se zab˘vá vzdûlanostními aspiracemi –
totiÏ stupnûm vzdûlání, kterého respondent
míní dosáhnout – studentÛ stfiedních ‰kol, ktefií
jsou zastoupeni reprezentativním vzorkem 854
respondentÛ nav‰tûvující sekundární stupeÀ
vzdûlávání v rámci âR. Dále byla pfiedmûtem
zájmu mezigeneraãní vzdûlanostní mobilita –
vyjadfiující míru pohyblivosti v rámci systému
vzdûlávání – studentÛ ve srovnání s jejich rodi-
ãi. Studie pracovala s primárními daty získan˘-
mi formou elektronického dotazníkového ‰etfie-
ní, jehoÏ realizace pak probûhla na pfielomu
roku 2010 a 2011. Jak pfii designu dotazníku,
tak pfii anal˘ze získan˘ch dat bylo uÏito modelu
profesní orientace A. Roeové. Jako teoretické
v˘chodisko dále slouÏily sociálnû-psychologic-
k˘ model sociální stratifikace ãi teorie vzdûla-
nostní reprodukce.

Z v˘sledkÛ vypl˘vá, Ïe prÛmûrnou vzdûla-
nostní aspirací respondentÛ je bakaláfisk˘ stu-
peÀ vysoko‰kolského vzdûlání, coÏ odpovídá
aktuálním zámûrÛm M·MT. DÛleÏitá je skuteã-
nost, Ïe zhruba pûtina respondentÛ nemûla
o sv˘ch vzdûlanostních aspirací jasnou pfied-
stavu – to povaÏují autofii tohoto pfiíspûvku za
dÛleÏit˘ problém, kter˘ bude tfieba fie‰it. Pokud
jde o vzdûlanostní mobilitu, lze konstatovat, Ïe
z v˘sledkÛ vyplynul mezigeneraãní nárÛst
vzdûlanostních aspirací, a z tohoto pohledu se
tak vzdûlanostní struktura nejeví jako konzervu-
jící. V˘sledky studie tak dávají za pravdu spí‰e
sociálnû-psychologick˘m modelÛm. Mohlo by
v‰ak b˘t problematické ãinit jednoznaãné ãi
zjednodu‰ující závûry – jednak kvÛli povaze dat
ãi kvÛli omezením zvoleného modelu Roeové.
Je také nutné rozli‰ovat mezi vzdûlanostními
aspiracemi studentÛ, a jejich reáln˘m naplnû-
ním, které se v‰ak ve sv˘ch dÛsledcích mohou
rozcházet. K zaujetí jednoznaãnûj‰ího stanovis-
ka je proto nutné podrobit danou problematiku
dal‰ím v˘zkumÛm, aÈ uÏ jde o detailnûj‰í popis,
ale i vysvûtlení. Kromû anal˘zy jednotliv˘ch
faktorÛ, které se podílí na volbû vzdûlanostních
aspirací u studentÛ ãi v˘zkumu chápání vzdûlá-
ní u studentÛ, je moÏné zkoumat kupfi. realizaci
vzdûlanostních aspirací skrze longitudinální
v˘zkum, ale také dlouhodobû monitorovat
danou problematiku v podobû anal˘zy trendÛ.

âlánek byl zpracován s podporou grantu
OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0328 „Tvorba modu-
lárního systému udûlování zápoãtÛ v bakaláfiském

studiu za úãelem motivace studenta formou
profesní profilace v souladu s v˘vojov˘mi tren-
dy na trhu práce.“
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Abstract

EDUCATIONAL ASPIRATIONS AND EDUCATINAL MOBILITY OF HIGH
SCHOOLS STUDENTS IN THE CZECH REPUBLIC

Jena ·varcová, Vít Gabrhel

The issue of educational aspirations and educational mobility of young people in the Czech
Republic is a hot topic, because due to demographic changes numerically weak classes come to
high schools.

Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, solves research
focused on comparing the professional ambitions of students at secondary schools with the current
structure of the labor market, and educational aspirations of students in secondary schools
compared to the actual educational attainment of their parents. This study examines
a representative sample of 854 respondents from all types of secondary schools from 75 cities of
the Czech Republic. The results show that the average educational aspirations of respondents are
bachelor’s degree. The average variance in educational aspirations of selected occupations
equaled the value of 1.2646, which may be indicative of fairly significant ambivalence in terms of
educational aspirations. There were only 42 students with zero variance, and only 82 student with
relatively little variance (less than 0.4). Also vocational focus of students is small – on average,
students chose 4.7 professions („definitely yes“), 15 professions („rather yes“ and „definitely yes“).
When designing the online questionnaire and doing the analysis of the data the classification of
occupations from A. Roe was used. While Roe argues that most people choose a profession from
one of eight groups of occupation, respondents chose on average from 5.3 work groups („rather
yes“ and „definitely yes“). With regard to educational mobility, it can be stated that the results
showed the increase in intergenerational educational aspirations, and from this perspective, the
educational structure appears not to be conserved. Significant lack of clarity of direction in
aspirations of students in the labor market requires submitting the issue further explorations with
the need for detailed description and explanation.

Key Words: Educational aspirations, Occupational choice, Educational mobility, High school
students.
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