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OECD narazila na světový unikát. Ženy v Česku ztrácí po 32. roku gramotnost
10.10.2013    iHNed.cz    str. 00    zpravy.ihned.cz_
    ČTK_        
Nedostatek míst pro ženy na mateřské mají v Česku za následek, že ženy po třicítce přicházejí o část svých intelektuálních schopností. Kde není stimul, není rozvoj, komentuje výsledek průzkumu OECD sociolog.

Českým ženám po 32. roku věku ubývá čtenářská, počítačová a numerická gramotnost  daleko rychleji než mužům. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu Organizace pro  hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jde zřejmě o české specifikum, které  budou sociologové ještě zkoumat vysvětlil sociolog Petr Matějů.

Jedním z důvodů je i fakt, že v ČR nejsou dostupné flexibilní úvazky pro ženy  pečující o děti tak jako v jiných státech. "Ve chvíli, kdy ženy nemusejí  rozvíjet své schopnosti právě díky mateřství, protože vypadnou z trhu práce, to  pravděpodobně působí na pokles kompetencí, protože není stimul. A kde není  stimul, není rozvoj," řekl Matějů. To má podle něj fatální důsledky pro pozdější  období.

Vysvětluje to i skutečnost, proč mívají ženy až čtyřicetiprocentní  mzdu ve  srovnání se stejně vzdělanými muži. "Je to špatně, ale to  vysvětlení tady určité  je," podotkl.

OECD počátkem tohoto týdne zveřejnila první výsledky z výzkumu PIAAC.  Zkoumal  osoby ve věku 16 až 65 let na přelomu roku 2011 a 2012,  zúčastnilo se ho celkem  24 vyspělých států. Výsledky projektu byly  tématem čtvrteční odborné konference  Lidský kapitál a investice do  vzdělání, která se pořádala na Vysoké škole  finanční a správní v Praze.

Česko a dalších osm zemí EU se staví proti Bruselu. Odmítají kvóty pro ženy ve firmách - čtěte ZDE

Až 70 procent žen nepodniká kvůli strachu z neúspěchu. Které projekty jim dodají odvahu? - čtěte ZDE

Podle výkonné ředitelky Institutu pro sociální a ekonomické analýzy  (ISEA)  Simony Weidnerové přerušení kariéry v souvislosti s nástupem na  mateřskou  postihne spíše ženy s nižším vzděláváním. "Pro ně je kariérou  rodina," uvedla.  Ženy vysokoškolačky naproti tomu přerušují kariéru na  co nejkratší možnou dobu.  Současný systém české sociální politiky ale  dobré podmínky pro vysokoškolačky  nevytváří, upozornila. "Když se  podíváme na návratnost vysokoškolského vzdělání,  tak v porovnání mužů a  žen mají ženy podstatně menší návratnost," zdůraznila.

Weidnerová míní, že by se měl změnit zákon v nemocenském pojištění,  aby ženy  měly výhodnější podmínky pro práci na mateřské a rodičovské  dovolené. Částečné  úvazky jsou podle ní nabízeny málo a jsou obtížně  dostupné. Situace má dopad na  důchody žen, které negativně ovlivňuje  doba mateřské dovolené a délka studia.  Tím se otevírají rozdíly mezi  výší penzí u mužů a žen.


URL| http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-60985650-oecd-narazila-na-svetovy-unikat-zeny-v-cesku-ztraci-po-32-roku-gramotnost
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Češky nad 32 let ztrácejí gramotnost rychleji než muži
10.10.2013    novinky.cz    str. 00    Domácí_
    _        
Českým ženám po 32. roku věku ubývá čtenářská, počítačová a numerická gramotnost daleko rychleji než mužům. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jde zřejmě o české specifikum, které budou sociologové ještě zkoumat, řekl ve čtvrtek sociolog Petr Matějů.

Jedním z důvodů je i fakt, že v ČR nejsou dostupné flexibilní úvazky pro ženy pečující o děti tak jako v jiných státech.

"Ve chvíli, kdy ženy nemusejí rozvíjet své schopnosti právě díky mateřství, protože vypadnou z trhu práce, to pravděpodobně působí na pokles kompetencí, protože není stimul. A kde není stimul, není rozvoj," řekl Matějů. To má podle něj fatální důsledky pro pozdější období.

Vysvětluje to nejspíš i skutečnost, proč mívají ženy až čtyřicetiprocentní mzdu ve srovnání se stejně vzdělanými muži. "Je to špatně, ale to vysvětlení tady určité je," podotkl.

OECD počátkem tohoto týdne zveřejnila první výsledky z výzkumu PIAAC. Zkoumal osoby ve věku 16 až 65 let na přelomu roku 2011 a 2012, zúčastnilo se ho celkem 24 vyspělých států. Výsledky projektu byly tématem dnešní odborné konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, která se pořádala na Vysoké škole finanční a správní v Praze. [celá zpráva]Vysokoškolačky v nevýhodě

Podle výkonné ředitelky Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) Simony Weidnerové přerušení kariéry v souvislosti s nástupem na mateřskou postihne spíše ženy s nižším vzděláváním.

"Pro ně je kariérou rodina," uvedla. Ženy vysokoškolačky naproti tomu přerušují kariéru na co nejkratší možnou dobu. Současný systém české sociální politiky ale dobré podmínky pro vysokoškolačky nevytváří, upozornila. "Když se podíváme na návratnost vysokoškolského vzdělání, tak v porovnání mužů a žen mají ženy podstatně menší návratnost," zdůraznila.

Weidnerová míní, že by se měl změnit zákon v nemocenském pojištění, aby ženy měly výhodnější podmínky pro práci na mateřské a rodičovské dovolené. Částečné úvazky jsou podle ní nabízeny málo a jsou obtížně dostupné.

Situace má dopad na důchody žen, které negativně ovlivňuje doba mateřské dovolené a délka studia. Tím se otevírají rozdíly mezi výší penzí u mužů a žen.


URL| http://www.novinky.cz/domaci/315810-cesky-nad-32-let-ztraceji-gramotnost-rychleji-nez-muzi.html

_

Češkám po 32 letech ubývá gramotnost rychleji než mužům
10.10.2013    tyden.cz    str. 00    Domácí_
    ČTK_        
Českým ženám po 32. roku věku ubývá čtenářská, počítačová a numerická gramotnost daleko rychleji než mužům. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Českým ženám po 32. roku věku ubývá čtenářská, počítačová a numerická gramotnost daleko rychleji než mužům. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jde zřejmě o české specifikum, které budou sociologové ještě zkoumat, uvedl sociolog Petr Matějů.

Jedním z důvodů je i fakt, že v ČR nejsou dostupné flexibilní úvazky pro ženy pečující o děti tak jako v jiných státech. "Ve chvíli, kdy ženy nemusejí rozvíjet své schopnosti právě díky mateřství, protože vypadnou z trhu práce, to pravděpodobně působí na pokles kompetencí, protože není stimul. A kde není stimul, není rozvoj," řekl Matějů. To má podle něj fatální důsledky pro pozdější období.

Vysvětluje to i skutečnost, proč mívají ženy až čtyřicetiprocentní mzdu ve srovnání se stejně vzdělanými muži. "Je to špatně, ale to vysvětlení tady určité je," podotkl.

OECD počátkem tohoto týdne zveřejnila první výsledky z výzkumu PIAAC. Zkoumal osoby ve věku 16 až 65 let na přelomu roku 2011 a 2012, zúčastnilo se ho celkem 24 vyspělých států. Výsledky projektu byly tématem dnešní odborné konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, která se pořádala na Vysoké škole finanční a správní v Praze.

Podle výkonné ředitelky Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) Simony Weidnerové přerušení kariéry v souvislosti s nástupem na mateřskou postihne spíše ženy s nižším vzděláváním. "Pro ně je kariérou rodina," uvedla. Ženy vysokoškolačky naproti tomu přerušují kariéru na co nejkratší možnou dobu. Současný systém české sociální politiky ale dobré podmínky pro vysokoškolačky nevytváří, upozornila. "Když se podíváme na návratnost vysokoškolského vzdělání, tak v porovnání mužů a žen mají ženy podstatně menší návratnost," zdůraznila.

Weidnerová míní, že by se měl změnit zákon v nemocenském pojištění, aby ženy měly výhodnější podmínky pro práci na mateřské a rodičovské dovolené. Částečné úvazky jsou podle ní nabízeny málo a jsou obtížně dostupné. Situace má dopad na důchody žen, které negativně ovlivňuje doba mateřské dovolené a délka studia. Tím se otevírají rozdíly mezi výší penzí u mužů a žen.


URL| http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ceskam-po-32-letech-ubyva-gramotnost-rychleji-nez-muzum_285367.html

_

Českým ženám rapidně ubývá po 32. roku gramotnost
10.10.2013    zpravy.tiscali.cz    str. 00    Zprávy / Domácí_
    Jakub Konečný_        
Českým ženám po 32. roku věku ubývá čtenářská, počítačová a numerická gramotnost daleko rychleji než mužům. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jde zřejmě o české specifikum, které budou sociologové ještě zkoumat, řekl dnes sociolog Petr Matějů.

Jedním z důvodů je i fakt, že v ČR nejsou dostupné flexibilní úvazky pro ženy pečující o děti tak jako v jiných státech. "Ve chvíli, kdy ženy nemusejí rozvíjet své schopnosti právě díky mateřství, protože vypadnou z trhu práce, to pravděpodobně působí na pokles kompetencí, protože není stimul. A kde není stimul, není rozvoj," řekl Matějů. To má podle něj fatální důsledky pro pozdější období.

Vysvětluje to i skutečnost, proč mívají ženy až čtyřicetiprocentní mzdu ve srovnání se stejně vzdělanými muži. "Je to špatně, ale to vysvětlení tady určité je," podotkl.

OECD počátkem tohoto týdne zveřejnila první výsledky z výzkumu PIAAC. Zkoumal osoby ve věku 16 až 65 let na přelomu roku 2011 a 2012, zúčastnilo se ho celkem 24 vyspělých států. Výsledky projektu byly tématem dnešní odborné konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, která se pořádala na Vysoké škole finanční a správní v Praze.

Podle výkonné ředitelky Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) Simony Weidnerové přerušení kariéry v souvislosti s nástupem na mateřskou postihne spíše ženy s nižším vzděláváním. "Pro ně je kariérou rodina," uvedla. Ženy vysokoškolačky naproti tomu přerušují kariéru na co nejkratší možnou dobu. Současný systém české sociální politiky ale dobré podmínky pro vysokoškolačky nevytváří, upozornila. "Když se podíváme na návratnost vysokoškolského vzdělání, tak v porovnání mužů a žen mají ženy podstatně menší návratnost," zdůraznila.

Weidnerová míní, že by se měl změnit zákon v nemocenském pojištění, aby ženy měly výhodnější podmínky pro práci na mateřské a rodičovské dovolené. Částečné úvazky jsou podle ní nabízeny málo a jsou obtížně dostupné. Situace má dopad na důchody žen, které negativně ovlivňuje doba mateřské dovolené a délka studia. Tím se otevírají rozdíly mezi výší penzí u mužů a žen.


URL| http://zpravy.tiscali.cz/ceskym-zenam-rapidne-ubyva-po-32-roku-gramotnost-218658


Češky kvůli dětem zaostávají v budování kariéry za muži. Pomohlo by víc částečných úvazků
18.10.2013    zpravy.rozhlas.cz    str. 00    politika_
    Petra Benešová_        
Více flexibilních pracovních úvazků a firemních školek by ženám usnadnilo práci a studium. Češky stále zaostávají v kariéře za muži, protože jsou na pracovním trhu znevýhodněné kvůli rodině.

Některé vysoké školy už sice nabízejí hlídání dětí nebo individuální výuku, jde ale o výjimky. Mezinárodní výzkum OECD nedávno ukázal, že Češky po třicítce ztrácejí kvůli dětem svoji kvalifikaci.„Snažíme se být jako klasická mateřská školka. Kapacitu máme 20 dětí,“ říká vedoucí dětského koutku Zkumavka Jitka Jakovcová.Školka slouží pro děti zaměstnanců pražské Vysoké školy chemicko-technologické. Univerzitní školky se rozjely také na ČVUT a na školách v Brně a Ústí nad Labem.Pro matky vysokoškolačky je to jedna z výhod, kterou jim škola nabízí. Druhou možností je využívat individuální výukový plán jako Marcela Spurná, která studuje na Vysoké škole finanční a správní. Skloubit rodinu, práci a školu prý není jednoduché.„Bylo to trošku náročné, protože mám šestiletého kluka. Musela jsem zapojit manžela i babičky,“ vypráví.Dvaatřicetiletá Marcela je ve věku, kdy si buduje kariéru. V Česku to matky, které chtějí pracovat nebo studovat, nemají jednoduché. Chybí flexibilní úvazky a navíc ne všechny školy vycházejí ženám vstříc.Třicátnice v nevýhoděMezinárodní výzkum dospělých, který nedávno zveřejnila OECD, ukázal, že ženy starší třiceti let jsou kvůli nevýhodám při studiu a práci v budování kariéry za muži.„Po 32. roce věku nastává prudký útlum kompetencí, bohužel zejména u žen. U nich je útlum až drastický a trvá od 32. do 40. roku, nikde na světě není tak prudký,“ tvrdí sociolog Petr Matějů.Ženy mají v posledních letech přitom stále větší šanci si zlepšovat kvalifikaci, hlavně v souvislosti s vysokoškolským vzděláním, vysvětluje odborná asistentka Vysoké školy finanční a správní Petra Anýžová.„Růst byl strmý a v dnešní době mají ženy trojnásobné šance oproti mužům získat vysokoškolské vzdělání,“ uvádí Anýžová.Podíl žen mezi studenty se zvýšil na téměř šedesát procent. Podle výkonné ředitelky Institutu pro sociální a ekonomické analýzy Simony Weidnerové  mezi nimi bude v budoucnu na trhu velká konkurence.„Čím více bude absolventek vysoké školy, tím větší bude konkurence mezi nimi samotnými. Už v tuto chvíli existují různé teorie, které říkají, že na trhu práce jsou více znevýhodněny ženy samy mezi sebou,“ vysvětluje Weidnerová.Podle analytičky by se měl změnit zákon v nemocenském pojištění, aby ženy měly výhodnější podmínky pro práci na mateřské a rodičovské dovolené.Prokrastinace patří mezi civilizační poruchy. Trpí jí až 80 procent studentůUniversum: Rok studia v Austrálii za pohledDobré známky ze základní školy nezaručují úspěch u přijímacího řízení na školu středníRozdílné známkování na školách znemožňuje porovnání znalostí dětí, tvrdí Scio


URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1270016
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Prof. Matějů
Gramotnost mizí ženám rychleji než mužům
11.10.2013    Mladá fronta DNES    str. 04    Z domova_
    (ČTK)_        
Výzkum

PRAHA  Českým ženám po 32. roku věku ubývá čtenářská, počítačová a numerická gramotnost daleko rychleji než mužům. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu OECD. Jde zřejmě o české specifikum, míní sociolog Petr Matějů. Jedním z důvodů je, že v Česku nejsou dostupné pružné úvazky pro ženy pečující o děti jako v jiných státech. „Ve chvíli, kdy ženy nemusí rozvíjet své schopnosti, protože vypadnou z trhu práce, to pravděpodobně působí na pokles kompetencí, protože není stimul. A kde není stimul, není rozvoj,“ říká Matějů.

_
Jak skloubit kariéru a dítě? Buďte matkou při studiu, radí think-tank
14.10.2013    ct24.cz    str. 00    Ekonomika_
    Alžběta Vejvodová_        
Praha - Jak propojit dobře našlápnutou profesní dráhu s vytouženým mateřstvím, trápí nejednu mladou Češku a kvůli nedostatku školek se toto téma stalo i jednou z bojových linií aktuálně probíhající předvolební kampaně. Do této situace přichází think-tank pro sociální a ekonomické analýzy ISEA s řešením, které na první pohled vypadá jako "z Marsu": doporučuje ženám, aby si pořizovaly děti ještě na studiích. Tedy ve chvíli, kdy nemají nejen kariéru, ale často ani prostředky a zázemí pro výchovu dítěte. Svůj návrh myslí ISEA vážně a tvrdí, že je výhodný jak pro ženy, tak i pro stát. 

Průzkum Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ukázal, že se dovednosti českých žen po 32. roce věku rapidně snižují. Češky údajně ztrácejí čtenářskou, počítačovou i numerickou gramotnost daleko rychleji než muži. Hlavním důvodem má být, že právě po třicítce nejčastěji pečují o svoje malé děti.

"Ve chvíli, kdy ženy nemusejí rozvíjet svoje schopnosti kvůli mateřství, protože vypadnou z trhu práce, to pravděpodobně působí na pokles jejich kompetencí, protože nemají stimul. A kde není stimul, není rozvoj," upozornil na debatě věnované vzdělávání a rozvoji lidského kapitálu socilog Petr Matějů.

Návratnost času, energie a peněz vložených do vzdělání je tak u českých žen v porovnání s muži zhruba poloviční a tenhle fakt se pak odrazí i na jejich výplatních páskách. Podle četných srovnání mají Češky v průměru skoro o 30 % nižší mzdu než muži. Experti ISEA proto tvrdí, že by ženy měly jít na mateřskou už na studiích, aby pozdější návratnost do vzdělání náležitě kapitalizovaly a přerušením rozběhnuté kariéry nezhoršovaly své vyhlídky a postavení na trhu práce.

Vydělá i stát

Ve prospěch těhotenství na škole mluví i některé ekonomické aspekty. Například to, že studentky na mateřské si víc "spoří" na penzi. "Když žena studuje, tak se jí doba studia nezapočítává na důchod. Doba, kdy je na mateřské dovolené, se jí sice započítává, ale jako tzv. náhradní doba s nejnižšími dopady na výši jejího důchodu. Žena tak přichází o peníze dvakrát," upozorňuje výkonná ředitelka ISEA Simona Weidnerová. "Když si ale pořídí dítě už během studia, tak se jí doba mateřské, kvůli pobíraní rodičovských dávek, započítává na důchod, takže co se týče penze, je na tom lépe," dodala.

Také pro stát znamenají matky-studentky výhody, pro které by se mohlo politikům vyplatit tuto variantu podporovat. To, že v budoucnu ženy nepřeruší kariéru, znamená větší přínos do státní kasy z jejich daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Zároveň státu ubyde i část finanční zátěže. "Pokud je žena studentkou, tak za ni stát zaplatí zdravotní pojištění z titulu studia, a potom když je následně na mateřské, tak za ni stát opět platí zdravotní pojištění," říká Weidnerová.

Za každého státního pojištěnce, mezi které patří kromě studentů, žen na mateřské a rodičovské dovolená také důchodci a děti, přitom stát zdravotním pojišťovnám odvádí 723 korun měsíčně. Ročně tak vynaloží téměř 56,5 miliardy korun.

V neposlední řadě by mladé matky přivítali čeští gynekologové a porodníci, protože pozdější těhotenství s sebou nese rizika jak pro dítě, tak pro matku. 

Studentek-matek přibývá

Zájem o spojení studia a mateřství je mezi posluchačkami vysokých škol znát. "Je skutečně stále častější, že vysokoškolské studentky plánují děti a mají děti během studia, protože se jim vychovávají snadněji než při práci. Mohou si totiž upravit studijní plán, nemusí chodit na všechny přednášky," potvrdila portálu ČT24 členka rady vysokých škol a docentka brněnského VUT Eva Münsterová.

Vysokoškoláci proto také stále častěji volají po vzniku univerzitních školek. Z průzkumu, který si nechalo zpracovat pražské ČVUT, vyplynulo, že by školku přímo v univerzitním kampusu uvítalo 90 % studentů. Jejich zájem se po otevření školky potvrdil také v praxi. "Měly jsme tu řadu maminek, které se ptaly, jestli se k nám jejich dítě dostane do školky, aby mohly začít studovat," popisuje své zkušenosti ředitelka školky při ČVUT Martina Hovorková.

Děti studentů dnes naplňují kapacitu školky zhruba 10 % a na předem přidělená místa se už čeká v pořadníku. Víc dětí studentů totiž školka přijmout nemůže, protože většina míst je vyhrazená pro děti zaměstnanců univerzity.

Sladění školy a mateřství je snadnější i kvůli tomu, že matky mohou zvolit kombinované studium, při němž nechodí do školy denně, ale třeba o víkendu, kdy snáze seženou hlídání. Kombinované studium v Česku nabízí téměř každá vysoká školy a je tak mnohem dostupnější než ekvivalentní zkrácené pracovní úvazky. Těm se české firmy zatím vyhýbají. Podle statistik Evropské komise nyní na částečný úvazek pracuje jen asi 8,5 % českých žen, zatímco v EU je to 32 %.

Dítě při studiu ubírá čas na praxi

Skepse na adresu péče o děti během studia nicméně přichází z řad personalistů. Samotný fakt, že ženy mají při nástupu do práce už větší děti, je totiž před diskriminací ze strany zaměstnavatelů neochrání. I když totiž má žena už odrostlé děti, stále zde zůstává reálná možnost, že je mohou kdykoli odvést od práce - třeba když onemocní - nebo že si žena pořídí v budoucnu další dítě.

Navíc ženy pečující o děti během studia nemají čas na to, aby ještě získaly potřebné pracovní zkušenosti. "Studenti potřebují už během školy získávat nějakou praxi, aby byli coby absolventi vůbec pro zaměstnavatele zajímaví. Studovat, starat se o dítě a ještě získat praxi, to by musela být superžena nebo supermuž, aby to zvládli," míní Tomáš Dombrovský, mluvčí společnosti LMC, která provozuje pracovní portál Jobs.cz. Dítě při studiu podle něj rozhodně nelze chápat jako něco, co později usnadní ženě hledání práce. 

Mnohé vysoké školy jsou navíc časově i intelektuálně náročné a studentka-matka riskuje výpadek ze studia, protože jeho tempo jednoduše nezvládne.

Úlevy, dary, asistence 

Může to ale fungovat i naopak. Žena může mateřskou a rodičovskou – která je v porovnání se Západem v Česku velmi dlouhá – využít k tomu, aby si zvyšovala odbornost právě tím, že sáhne po studiu. To pak může při návratu z mateřské její šance na trhu práce zvýšit i podle personalistů.

Think-tank ISEA chce v následujících měsících každopádně rozpoutat diskusi o slaďování mateřství a studia a připravuje mimo jiné průzkum, který má jasnými empirickými daty ukázat, jak jsou na tom studenti se zájmem o tuto variantu.

Hledat by se podle výzkumníků měly také způsoby, jak by stát mohl sladění studia a mateřství usnadnit. Ve hře je například státní podpora vzniku nových univerzitních školek nebo stipendium pro studentky-matky. Taková podpora je běžná v zemích na západ od nás. Vysokoškolačky-matky například dostanou určitou délku studia "zdarma" - stát za ně zaplatí zápisné či kolej - anebo, což je běžnější na soukromých školách, dostanou hmotnou pomoc, například kočárek nebo placenou asistentku na omezenou dobu. Cílem je zbavit mateřství puncu nepříjemné komplikace, která od něj ženy v posledních letech odrazuje.


URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/245713-jak-skloubit-karieru-a-dite-budte-matkou-pri-studiu-radi-think-tank/

_
Bohatí Češi si monopolizují elitní školy, varuje expert
19.10.2013    aktualne.cz    str. 00    Společnost - Domácí_
    Petr Holub_        
Nerovnost v přístupu ke vzdělání roste, nejvíce je vidět na středních školách

Praha - Ze třiadvaceti zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) byli čeští pracovníci devátí ve schopnosti porozumět textu, sedmí v početních schopnostech. Přesto zůstali zdejší experti nad výsledkem Šetření o dovednostech 2013 (Skills Outlook 2013) spíše v rozpacích. 

„Je rozdíl mezi tím, jak dopadla dospělá populace, řekněme mezi šestnácti a sedmdesáti lety, a jak dopadají dnešní žáci v patnácti letech. Dospělá populace v průměru dopadla dobře, jenže patnáctiletí žáci nedopadají tak dobře jako jejich vrstevníci v Evropě a ve světě," upozorňuje na hlavní důvod své skepse Petr Matějů, který výzkum známý také pod zkratkou PIAAC v Česku koordinoval.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz upřesnil, co Česku v nejbližších deseti letech hrozí. „Až se generace žáků přenese do generace dospělých, mohou být výsledky horší. Potíž je v tom, že současná generace patnáctiletých prochází v této chvíli nejdiverzifikovanějším systémem základního a středního vzdělání. V evropském a světovém kontextu budou důsledky vidět," předpovídá Matějů.
Nerozšiřovat učňovské školství

Aktuálně.cz: Proč vadí, že školy diverzifikují svou nabídku, aby vyšly vstříc různým skupinám žáků? 

Petr Matějů: Potíž je v tom, že ti, co jsou na tom špatně, budou na tom ještě hůř, protože jsou odsunuti na vedlejší kolej, a že nás některé země pravděpodobně předběhnou. Ti, kteří nás dnes neporazili v dospělé populaci, a to jsou naši sousedé, ti nás neporazí ani v kategorii žáků, protože ti jsou na tom stejně špatně jako my právě z hlediska diverzifikace. Ale ti, kteří dokážou vytvořit systém univerzálního vzdělávání a zvláště ti, kteří v tom systému jsou, tak budou stále stoupat nad nás.

A.cz: Tím říkáte, že je neefektivní duální vzdělávací systém s výraznou rolí technických středních škol a učilišť, který se uplatňuje v Německu a Rakousku?

P. M.: A také v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.

A.cz: Nesouhlasíte tedy s rozšířeným názorem, že by se měl právě duální systém posílit?

P. M.: Mně se líbilo, že média výrazně zahrála závěry, které říkala kolegyně Jana Straková při tiskové konferenci na ministerstvu. Výsledky PIAAC podle ní nepodporují názor, že bychom měli rozšiřovat praktické vzdělání na úrovni učňovského školství. To se ukazuje opravdu jako cesta do slepé uličky. Lidé s tímto vzděláním budou mít zřejmě potíže, když nebude poptávka po jejich profesi a oni nebudou natolik flexibilní, aby ji dokázali změnit. To už říkáme dlouho.

Systém bychom měli změnit nejen proto, abychom ty slabší vytáhli výš, ale také abychom si nedělali iluze, že dokážeme zjistit dopředu, co chce trh práce. Než dokončí žák školu, může se trh práce změnit natolik, že se stane nezaměstnaným.
Takže systém se musí změnit. Nehledě na to, že ty dostihové stáje, víceletá gymnázia a různé jiné elitní školy, skutečně odsávají ty nejlepší talenty, kteří pak dostávají tu nejlepší péči. Je jich ale poměrně málo, asi jen deset patnáct procent, a ten zbytek upadá. To si ve středu Evropy nemůžeme dovolit.

A.cz: To je tedy současný stav, který se prokázal i ve vašem výzkumu?

P. M.: To se prokázalo tím, že máme jednu z nevětších závislostí výsledků na sociálním původu.
Viditelná a neviditelná nerovnost

A.cz: O nerovnosti v přístupu ke vzdělání se hovoří dlouho. Podařilo se na tom například v posledních patnácti letech něco změnit k lepšímu, nebo systém nerovnost stále recykluje?

P. M.: Odpověď není jednoduchá. Pokud jde o sociální nerovnost v přístupu ke střednímu vzdělání, tam je evidentní, že vyšší statusové skupiny si čím dál tím víc monopolizují elitní školy. Pokud jde o nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání en bloc, tak tam je nerovnost relativně stabilní. 

A.cz: Tady by se dalo namítnout, že střední školu s maturitou dokončuje stále větší podíl populace a že přístup populace na vysokou školu dosahuje šedesáti procent. Jaká v tom je monopolizace?

P. M.: V tuto chvíli vyplývá ze statistik, že zásadní část věkové kohorty má střední vzdělání s maturitou. Potíž je za prvé v tom, jak vypadá skupina, která maturity nedosahuje. Tam se ocitají jednoznačně ty nejnižší sociální vrstvy. To je fakt, který je zaznamenán. A v té většině, která získává maturitu, je také trend, který jasně ukazuje, že lidé z nejvyšších sociálních vrstev si monopolizují víceletá gymnázia, čtyřletá gymnázia a případně ještě nějaké speciální školy.

Dochází ke dvojí polarizaci. Jedna je viditelná, protože učňovské školy jsou pro ty nejchudší z nejméně stimulujícího prostředí. Pak jsou střední školy s maturitou, kde se zdánlivě nic neděje, ale také tam se děje hodně.
Tato polarizace má další efekt na vysokoškolské vzdělání. Zde je nerovnost zdánlivě stabilní, ale je za ní vidět, že se přístup k vysokému školství zabezpečuje na tom středním. Kdybychom vzali jednoduchou statistiku, kolik se dostává z jednotlivých sociálních skupin na vysokou školu, tak bychom opět viděli, že nerovnost pořád roste.

A.cz: Co si mám představit pod výrazem vyšší nebo nižší statusová třída?

P. M.: Vysoký sociálně-ekonomický status má třída, kde má otec i matka vysokoškolské vzdělání. Tato třída roste, protože se zvyšuje podíl lidí s vysokoškolským vzděláním. Samozřejmě se na to se váže určitý status povolání, ve kterém hraje roli jak kvalita povolání, tak samozřejmě příjem. Z hlediska trendů víme, že se na tyto rodiny váže kulturní i sociální kapitál, který dokáže díky kontaktům zajistit lepší podmínky.
Až začne fungovat konkurence

A.cz: Výzkum PIAAC se týkal dospělých pracovníků a jen nepřímo vzdělávacího systému. Zkoumal tedy i další krok běžné kariéry, jak se v praxi uplatní znalosti a dovednosti, které člověk získal ve vzdělávacím systému. Dokážou absolventi vysokých škol uplatnit své přednosti v pracovní kariéře?

P. M.: Lze říct, že kompetence u nás samy o sobě nefungují, nebo jen nepatrně. Všechno se vlastně uplatňuje přes dosažené vzdělání. Protože na trhu práce je u nás, zejména v některých oborech, proporce vysokoškoláků nižší než ve vyspělých zemích, tak se pořád ještě uplatňují lépe a snadněji. Ale už teď pozorujeme trend, který naznačuje, že to tak nebude dlouho. Už dochází k mírnému nasycení. U nás máme 12-13 procent populace s dosaženým vysokoškolským vzděláním, ve vyspělých zemích kolem čtyřiadvaceti pětadvaceti. Ale generace, která teď prochází vysokými školami, je ta generace, která zaznamenala největší nárůst. V OECD jsme jednou ze zemí, kde je nejdynamičtější růst vysokoškoláků. Nebude trvat dlouho a na trhu práce nastane skutečná konkurence. Noví absolventi nebudou pouze konkurovat starým, ale i mezi sebou. A v tu chvíli začne hrát roli kompetence.
Bohužel jsme ještě neměli možnost realizovat z šetření PIAAC mezinárodní srovnání. Chci teď testovat hypotézu, že v zemích, kde je větší saturace vysokoškolským vzděláním, tak kompetence budou hrát daleko větší roli při získání zaměstnání s vyšším statusem nebo vyššími příjmy. Protože tam už konkurence funguje.

A.cz: Znamená to, že diplom už bude mít každý, a že tedy bude rozhodovat něco jiného?

P. M.: Kde nefunguje konkurence diplomu, tam nastupuje další kritérium, co za tím diplomem je. Teď se vysokoškoláci u nás chytají stále lépe než někde jinde, ale je to otázka deseti let, kdy se nebudou chytat tak snadno a začnou hrát roli kompetence. Právě proto jsme se rozhodli, že v tomto směru založíme longitudální šetření. Budeme sledovat určitou věkovou kohortu delší dobu, abychom si ověřili, kdy narazí na to, že ty kompetence pravděpodobně nejsou třeba tak dobré.

A.cz: Z toho, co říkáte, vyplývá, že jsme do značné míry uzavřená společnost, pokud jde o životní dráhy. Pokud se někdo narodí v lepší rodině, tak se s velmi velkou pravděpodobností dostane na vysokou školu a získá dobře placenou práci. Tento model je riskantní, protože potomci rodičů s nižším vzděláním nedostanou svou šanci. Jsme tím v Evropě výjimeční, anebo je to běžná věc, se kterou se každý musí nějak vyrovnat?

P. M.: Nerovnost existuje všude, nápadný je ten fenomén, že se společnost uzavírá tím, že se polarizuje. Ani v tom nejsme jedineční. Poláci i Maďaři jsou na tom podobně a poslední dobou se zdá, že Slováci na tom budou podobně. Němci jsou na tom podobně, pokud jde o diverzifikaci, přece jen ten problém překonali, protože mají vysoké odborné školy, kde část nižších sociálních vrstev vzlíná nahoru. Mají mezistupeň, který my nemáme. Jsme na tom v rámci Evropy asi nejhůř, ale máme souputníky.
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