
7.1 Úvod

Vzdělání je jedním ze základních faktorů rozvoje společnosti. Ve vyspělém světě patří mezi
hlavní priority společnosti i jednotlivců a je považováno za nezbytnou podmínku na cestě
k úspěchu. V České republice neustále dochází ke zvyšování úrovně vzdělanosti. Ve srovnání
s ostatními státy Evropské unie se však vzdělanostní úroveň Česka pohybuje stále ještě na nižší
úrovni než v nejvyspělejších státech západní a severní Evropy, srovnatelná je s úrovní jiho-
evropských států (Šnejdová 2004).

Při studiu vývoje vzdělanostní struktury najdeme několik trendů, ke kterým dochází na
všech řádovostních úrovních – na úrovni Česka, krajů, okresů i v rámci Pražského městského
regionu. Těmito celospolečenskými trendy jsou snižování podílu obyvatel se základním vzdělá-
ním a zvyšování podílu obyvatel se středoškolským (s maturitou) a vysokoškolským vzděláním.
Starší méně vzdělané obyvatelstvo je nahrazováno mladším obyvatelstvem s vyšším vzděláním.
Tyto přirozené trendy jsou v jednotlivých územích posilovány nebo oslabovány procesem mig-
race, jejíž vliv se zvyšuje při snižující se řádovostní úrovní zkoumaných územních jednotek.

Cílem tohoto příspěvku je popsat a vysvětlit změny ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva,
ke kterým došlo v průběhu 90. let v Pražském městském regionu. Pražský městský region
(PMR) je vymezen jako území města Prahy a okresů Praha-východ a Praha-západ. Vývoj
vzdělanostní struktury je zkoumán na základě relativního zastoupení kategorie vysokoškolsky 
vzdělaných obyvatel v populaci starší 15 let. Změny v zastoupení vysokoškoláků v populaci
v jednotlivých územních jednotkách dokumentují nejen vývoj vzdělanostní úrovně obyva-
telstva, ale jsou také indikátorem změn v sociálním prostředí oblastí. Ukazují například na
změny sociálního statusu, rostoucí polarizaci či naopak na sociální stabilitu území. Platí, že
„vzdělání souvisí s ostatními druhy ekonomické a sociální diferenciace obyvatelstva, s kvali�-
kací, povoláním, příjmem, životní úrovní, způsobem života apod.“ (Pavlík a kol. 1986, s. 441).
Tyto indikátory však nejsou v našem populačním censu dostupné, a tak nejvhodnější charak-
teristikou sociálního statusu zůstává vzdělání obyvatelstva.

Vzdělání je tématem, se kterým se setkáme v řadě disciplín. Najdeme ho v geogra�cké,
sociologické či demogra�cké literatuře, přičemž každá z nich přistupuje k tomuto tématu z ji-
ného hlediska. Geogra�cká literatura vztahující se k tématice vzdělání se však zabývá vzdělá-
ním spíše v obecné rovině, na vyšší řádovostní úrovni (stát, mezinárodní úroveň) a v prostoru 
zkoumá spíše vzdělanostní systémy než úroveň vzdělanosti. Příkladem jsou práce Arnošta
Wahly (1989) či některých zahraničních autorů (Bondi, Matthews 1988, Wagner 1993).
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Problematiku vzdělání či dílčí charakteristiky úrovně vzdělanosti najdeme v řadě dalších
pracích v souvislosti s různými zkoumanými tématy geogra�e města. V pracích Luďka Sýkory 
(1993, 1996, 2001, 2002) a Martina Ouředníčka (2001, 2002) se objevují charakteristiky úrovně 
vzdělání v souvislosti se studiem změn prostorové struktury měst – s procesy gentri�kace či
suburbanizace. Martin Ouředníček (1997) se v rámci studia sociální prostorové struktury 
Prahy zaměřuje přímo na vzdělanostní úroveň obyvatelstva a její vývoj.

Dalším tématem, v jehož souvislosti narazíme i na charakteristiky vzdělanosti, je například
migrace (Čermák 1996). V rámci studia procesu migrace je úroveň vzdělanosti sledována jako 
významná charakteristika migrujících osob. Bartoňová (1996) se úrovní vzdělanosti zabývá
jako jedním ze sociálně-demogra�ckých znaků obyvatelstva a zkoumá její regionální dife-
renciaci. V demogra�cké literatuře se s problematikou vzdělanosti setkáme nejčastěji v rámci
hodnocení vlivů na charakter a průběh demogra�cké reprodukce (Pavlík a kol. 1986). Úroveň
vzdělanosti zmiňuje také Jiří Musil (1967) jako jednu ze základních charakteristik městského
obyvatelstva a zahrnuje ji do hodnocení závislostí prostorového rozmístění socio-ekonomic-
kých charakteristik obyvatelstva v městském prostředí. Vývojem vzdělanostní úrovně v České
republice a Evropě se zabývá rovněž diplomová práce Hubáčka (2000).

Přehledným zdrojem informací o vzdělanostní struktuře obyvatelstva je kartogra�cká
tvorba. Jedná se především o zahraniční atlasy obsahující tematické mapy, které znázorňují
úroveň vzdělání a jiné vzdělanostní charakteristiky. V českých atlasech se s vyjádřením vzdě-
lanostní úrovně setkáme zřídka, významné jsou především následující atlasy: Atlas republiky 
Československé (1935), é Atlas ze sčítání lidu, domů a bytů (1984), Atlas obyvatelstva Českoslo-
venské socialistické republiky (1987).y

7.2 Postavení Pražského městského regionu v rámci Česka

Praha je centrem ekonomiky, obchodu, kultury a rovněž z hlediska vzdělanosti dominuje
v rámci celé republiky. Ve srovnání s ostatními okresy je v Praze dlouhodobě dosahováno
nejvyššího zastoupení vysokoškolsky vzdělaných v populaci. V dlouhodobém vývoji za po-
sledních 40 let zaznamenáváme v Praze i nejvyšší nárůst podílu vysokoškoláků (Šnejdová
2004). Významnou roli v posilování vzdělanostní úrovně Prahy hraje proces migrace, pro-
tože vysokoškoláci představují jedinou vzdělanostní kategorii, která po celá 90. léta vykazuje
kladné migrační saldo. Největší koncentrace široké škály pracovních příležitostí spolu s nej-
nižší nezaměstnaností v Česku jsou hlavními pull faktory pro přistěhování vzdělaných lidí doy
Prahy. V zázemí Prahy dochází od poloviny 90. let k velkým proměnám vzdělanostní úrovně
v důsledku obnoveného procesu rezidenční suburbanizace (Ouředníček 2001). Na nejvyšším
nárůstu podílu vysokoškoláků v pražském zázemí ve srovnání s ostatním územím republiky 
se migrace podílí rovněž největší měrou. Migrací toto území získává právě vzdělanější obyva-
telstvo, přičemž hlavními důvody stěhování do zázemí města jsou na rozdíl od Prahy důvody 
bytové.

V hlavním městě studuje více než 80 tisíc vysokoškolských studentů (rok 2005), jejichž po-
čet se neustále zvyšuje. Tento počet představuje téměř třetinu všech studujících vysokoškoláků 
celého Česka, na počátku 70. let jich však v Praze studovala více než polovina. Do Prahy se
koncentruje čtvrtina všech vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale pouze dvanáct procent obyvatel
Česka. Přestože dochází k oslabování dominantní pozice Prahy jako střediska vzdělanosti, což 

7.  ZMĚNY VE VZDĚL ANOSTNÍ  STRUK TUŘE OBY VATELST VA 115



je důsledkem decentralizace vysokého školství do dalších velkých českých měst, je Praha úze-
mím s nejvyšší úrovní vzdělanosti a její zázemí oblastí s největšími proměnami vzdělanostní
struktury v rámci celé republiky (Šnejdová 2004).

7.3 Rozmístění vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva

V rámci Pražského městského regionu najdeme oblasti s různou úrovní vzdělanosti. V součas-
nosti můžeme v tomto území rozlišit základní typy oblastí, lišící se charakteristikami úrovně
vzdělanosti. Tyto oblasti lze vysledovat na obr. 7.1.

První skupinu tvoří tři oblasti s dlouhodobě vysokým podílem vysokoškoláků. Severozá-
padní sektor v Praze 6 zahrnuje souvislé oblasti se starou vilovou zástavbou, kvalitním obyt-r
ným prostředím, dobrou dostupností do centra a s dlouhodobě vysokým sociálním statusem
obyvatelstva, např. Dejvice (Baba – 43,4  %; Hanspaulka – 36,4  %), Střešovice (Ořechovka –
37,7  %), Bubeneč (Starý Bubeneč – 41,2  %).

Centrum města tvoří území Prahy 1 a 2 s bydlením ve staré historické zástavbě s minimál-
ními nároky na dopravu a s dobrou dostupností zaměstnání a služeb, např. katastrální území
Hradčany (U Písecké brány A – 40,8  %; Hrad – 36,2  %), Malá Strana (Dolní malostranský 
obvod – 27,1  %), Josefov (25,6  %).

Jižní Povltaví je oblast západní části Prahy 4 se zástavbou rodinných domů na pravém břehuí
Vltavy s dobrou dostupností do centra a kvalitním životním prostředím, např. Braník (Bra-
ník-Nad lomem – 32,4  %), Hodkovičky (Hodkovičky-Zátiší – 28,1  %), Podolí (Na Kavčích
horách – 30,1  %). Tato území Prahy vykazují dlouhodobě vysokou úroveň vzdělanosti, která
během 90. let dále rostla. Ve všech případech se jedná o katastrální území, jejichž značná část
je tvořena kvalitním bydlením v prvorepublikových vilách nebo v tradičních dobrých adre-
sách v centru města. Vysoký sociální status těchto lokalit má své kořeny v předválečné historii
města a byl zachován i v průběhu socialistického období vývoje města.

Druhý typ oblastí s vysokou úrovní vzdělanosti představují území s novou bytovou výstav-
bou. Najdeme je jednak v suburbánní zóně v blízkosti administrativní hranice Prahy – zde jdeě
nejčastěji o výstavbu rodinných domů napojených na starou zástavbu v lokalitách s dobrým
životním prostředím a dostupností do centra (např. Nebušice-východ – 62,1  %, Kateřinky 
v katastru Újezda – 30,5  %, Lysolaje-údolí – 21,2  %), jednak v zóně kompaktního města. Zde se 
jedná zejména o výstavbu komplexů nových bytových domů (kondominií), např. v Tróje (Velká
Skála – 53,8  %), na Žižkově (Vrch Sv. Kříže – 51,3  %) či v Jinonicích, kde došlo v největší míře
k pozitivnímu ovlivnění vzdělanostní úrovně celého katastru (Jinonice-střed – 25,1  %).

V oblastech, kde dochází k rozsáhlejší nové výstavbě ať už rodinných či bytových domů,
zaznamenáváme nárůst úrovně vzdělanosti. Tento jev je způsoben faktem, že lidé vyššího so-
ciálního statusu – tedy vzdělanější a majetnější – mají větší schopnost získat nové bydlení než
lidé s nižším sociálním statusem. Pořízení nového bydlení je stále nákladnou záležitostí, a tak 
je pro nižší vrstvy mnohdy nedostupné. Dále platí, že se více stěhují mladší lidé, kteří mají
průměrně vyšší vzdělání. V oblastech s novou výstavbou můžeme tedy zaznamenat výrazný 
nárůst podílu vysokoškoláků. Na úrovni katastrů (tab. 7.1) je velká změna patrná v Jinonicích
(nový komplex bytových domů) a Újezdě (výstavba v suburbánní zóně).

Naopak mezi oblasti s dlouhodobě nízkým (podprůměrným) podílem vysokoškoláků na
území Prahy patří především východní část Prahy. Jsou to oblasti spíše venkovského cha-

116 7.  ZMĚNY VE VZDĚL ANOSTNÍ  STRUK TUŘE OBY VATELST VA



rakteru příměstské zóny obvodů Prahy 8 a 9 (Miškovice, Třeboradice) a Prahy 10 (Pitkovice,
Hájek, Nedvězí, Královice, Lipany). Tato území, původně přičleněná k Praze jako lokality 
plánované panelové výstavby, nezaznamenala v 90. letech žádné výrazné impulzy pro rozvoj
bydlení. Jedná se o stárnoucí periferní lokality, u kterých lze však vzhledem k jejich poloze
očekávat podobný rozvoj jako u předchozí hodnocené skupiny oblastí.

Ve většině obcí okresů Praha-východ a západ je v porovnání s Prahou dosažená úroveň
vzdělanosti stále nižší, i když dochází k poměrně výrazným změnám (viz níže). Nejvyšší kon-
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Tab. 7.1 Katastry Prahy a obce zázemí s nejvyšším a nejnižším podílem vysokoškoláků
v letech 1991 a 2001

nejvyšší podíl VŠ [%] nejnižší podíl VŠ [%]

1991 2001 1991 2001

Hradčany 27,4 Hradčany 32,0 Herink 0,0 Herink 1,7

Dejvice 27,1 Dejvice 30,7 Nová Ves 0,0 Polerady 2,2

Střešovice 27,0 Střešovice 29,7 Svémyslice 0,0 Postřižín 2,3

Josefov 24,0 Hodkovičky 28,0 Zahořany 0,0 Holubice 2,4

Hlubočepy 23,9 Malá Strana 26,1 Jenštejn 0,5 Pětihosty 2,5

Liboc 23,0 Josefov 25,6 Buš 0,6 Pitkovice 2,5

Malá Strana 22,4 Újezd 25,4 Čakovičky 0,7 Předboj 2,5

Hodkovičky 22,2 Jinonice 25,2 Pitkovice 0,8 Vodochody 2,5

Bubeneč 21,6 Podolí 24,7 Předboj 1,1 Nová Ves 2,7

Podolí 21,6 Bubeneč 24,4 Zvánovice 1,1 Dobříč 2,7

Zdroj: SLDB 1991, 2001.
Poznámka: tučně jsou vyznačena katastrální území, která se vyskytují v první desítce v obou letech.

Obr. 7.1 Podíl

vysokoškoláků

v pražských katastrech 

a obcích v zázemí v roce

2001. Zdroj: SLDB 1991,

2001.

max. Okoř 36,2 %, Hradčany 30,0 %
min. Herink 1,7 %
PMR 17,7 % (Praha 18,8 %, Praha-východ 9,5 %,
Praha-západ 11,1 %)



centrace jsou patrné v oblastech s novou výstavbou, většinou na území Prahy-západ. Nejnižší
úroveň vzdělanosti dosahuje severní část okresu Praha-východ. V této oblasti dosáhly v roce
2001 více než 10% podílu pouze největší obce Brandýs n. L.-Stará Boleslav a Klecany. Z ta-
bulky 7.1 můžeme dále vidět, že z deseti územních celků s nejnižším podílem vysokoškoláků
v městském regionu Prahy se jich pět nachází právě v severní části okresu Praha-východ.

7.4 Změny v rozmístění vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva 

V průběhu 90. let došlo v téměř všech katastrech a obcích Pražského městského regionu ke
zvýšení podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Z obrázku 7.2, který znázorňuje
změnu podílu obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním, jsou patrná rozdílná tempa růstu
v rámci regionu a oblasti největších a nejmenších změn. Při relativním vyjádření nárůstu po-
dílu vysokoškoláků bychom se setkali s obrázkem inverzním k obrázku 7.1, což znamená, že
k největším relativním změnám došlo v oblastech s nízkou výchozí úrovní vzdělanosti (zázemí
+ příměstská zóna), zatímco uvnitř kompaktního města s vyšší vzdělanostní úrovní byl tento
nárůst podprůměrný. Absolutní vyjádření nárůstu na obrázku 7.2 potvrzuje, že oblasti s nejvý-
znamnějšími změnami vzdělanostní úrovně jsou soustředěny právě do zázemí města.

Změny ve vzdělanostní úrovni jsou ve velké míře způsobeny novou výstavbou a přílivem
nového obyvatelstva. Zatímco v roce 1990 připadalo na 1 000 obyvatel v Praze osm dokonče-
ných bytů a v okresech Praha-západ a Praha-východ jen čtyři, resp. jeden byt; v roce 1999 se
situace obrátila – v okresech bylo dokončeno osm, resp. šest bytů na 1 000 obyvatel a v Praze
pouze tři (Perlín 2002). Přesun těžiště výstavby směrem do zázemí města se projevuje i ve ve-
likosti změn vzdělanostní struktury během 90. let – velký kontrast město (kde došlo k malým
změnám) versus zázemí (s velkými změnami) je patrný především při relativním vyjádření
změn.

V rámci metropolitního zázemí Prahy najdeme oblasti na jedné straně s největší a na druhé 
straně s nejmenší dynamikou změn vzdělanostní struktury (viz obr. 7.3). Oblasti s nejvyšším
růstem jsou seskupením obcí a katastrů s nejvyšším absolutním přírůstkem mezi lety 1991
a 2001 (větším než je průměr za Prahu-západ – 4,2  %) a zároveň s vysokým relativním růstem 
(větším než průměr za Prahu-západ – 161  %). Aby byl eliminován vliv nejmenších obcí s nej-
nižší počáteční úrovní vzdělanosti, které se i při malém nárůstu ocitly na předních místech ve

Tab. 7.2 Území s největším absolutním (> 6  %) a relativním (>300  %) nárůstem podílu 
vysokoškoláků mezi roky 1991 a 2001

území abs. růst [%] index 1991–2001 
(1991 = 100 %)

území abs. růst [%] index 1991–2001 
(1991 = 100 %)

1. Újezd 17,5 322 7. Popovičky 8,2 510

2. Vestec 13,5 550 8. Karlík 8,2 328

3. Zvole 12,9 431 9. Babice 7,0 468

4. Ohrobec 11,7 317 10. Ptice 7,0 341

5. Psáry 9,2 379 11. Chýnice 6,3 363

6. Koloděje 9,1 384 — PMR 2,8 119

Zdroj: SLDB 1991, 2001.
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velikosti změn podle relativního vyjádření, byl jako hlavní hledisko pro generalizaci vývojo-
vých trendů vybrán rozdíl v zastoupení vysokoškoláků mezi lety 1991 a 2001.

Oblastí číslo 1 je na obrázku 7.3 označen jižní sektor zázemí Prahy. Souvislá oblast s vy-
sokou mírou nárůstu vzdělanosti se nachází při jižní hranici Prahy, jedná se o území lemující
dálnici D1 (Průhonice, Čestlice, Nupaky, 
Dobřejovice, Popovičky), „starou benešov-
skou“ silnici č. 603 (Vestec, Jesenice, Ka-
menice, Sulice, Psáry), a směrem na jih od 
hranice Prahy k toku Vltavy (Dolní Břežany, 
Ohrobec, Zvole). Uvnitř administrativní 
hranice Prahy navazuje na tuto oblast území 
městských částí Újezd, Kunratice a Šeberov. 
Šest z jedenácti území v tabulce 7.2 s ma-
ximálním růstem podílu vysokoškoláků se
nachází právě v tomto jižním sektoru. A pro-
tože se jedná většinou o velké obce (polovina
z nich má více než 1500 obyvatel), je jasné, že
probíhající změny jsou zde nejvýraznější. Vý-
znamná výstavba v těchto částech městského 
regionu je znakem probíhajícího procesu 
suburbanizace v 90. letech. Do tohoto sek-
toru směřuje investiční aktivita již od roku 
1993, kdy se jedním z center rozvoje staly 
Průhonice, které si zachovaly výjimečnou
rezidenční pozici po celé komunistické ob-
dobí. Další centrum pak tvořily obce Dolní 

Obr. 7.2 Změna 

podílu vysokoškoláků

v katastrech Prahy 

a v obcích městského

regionu Prahy

(1991–2001, v %).

Zdroj: SLDB 1991, 2001.

Obr. 7.3 Oblasti s nejvyšším a nejnižším 

nárůstem podílu vysokoškoláků v 90. letech.

Zdroj: SLDB 1991, 2001.

Poznámka: 1, 2, 3, 4 – nejvyšší růst podílu VŠ;

A, B – nejnižší růst podílu VŠ.

7.  ZMĚNY VE VZDĚL ANOSTNÍ  STRUK TUŘE OBY VATELST VA 119

max. katastr Újezd (+17,5 %), obec Vestec (+13,5 %)
min. katastr Točná (–5,3 %), obec Modletice (–2,4 %)
PMR 2,8 % (Praha 2,8 %, Praha-východ 2,9 %, Praha-západ 4,2 %)



Břežany, Zvole a Ohrobec. Do těchto oblastí se koncentrovala výstavba velkých rodinných
domů s nadstandardním vybavením, velkou obytnou plochou (od 120 m2) a velkým pozem-
kem (více než 1 000 m2) pro majetné obyvatele s cenou od 5 mil. Kč (Perlín 2002). Důsledkem
suburbanizace jsou zásadní změny sociální struktury obyvatelstva. Příliv obyvatelstva vyššího
sociálního statusu přispěl ke zvýšení vzdělanostní úrovně v tomto sektoru. Dobrá dostupnost
Prahy a kvalitní životní prostředí jsou hlavními důvody růstu těchto oblastí, tradiční rekreační 
funkci nahrazuje v některých lokalitách funkce obytná.

Většina obcí (82  %) v zázemí města vykázala mezi roky 1991 a 2001 nárůst počtu obyvatel,
přičemž k největšímu relativnímu růstu počtu obyvatel došlo právě v popisované oblasti ko-
lem jižní hranice města v osách podél silnice č 603, dálnice D1 a Vltavy. Růst počtu obyvatel
je způsoben hlavně kladným migračním saldem v zázemí města v 90. letech. Pro hodnocení
změn vzdělanostní struktury je důležité zaměřit se na stupeň vzdělání přistěhovalých obyvatel,
abychom zjistili, do jaké míry právě migrace ovlivňuje úroveň vzdělanosti v území. Saldo mi-
grace je kladné u všech vzdělanostních kategorií, k růstu úrovně vzdělanosti vlivem migrace
ale dochází, protože zastoupení vysokoškoláků mezi přistěhovalými je větší než v populaci
daného území (Ouředníček 2003, Šnejdová 2004).

Další oblasti s největšími změnami vzdělanosti označené v obrázku 7.3 jsou méně rozsáhlé
než jižní sektor. Jihozápadní sektor (číslo 2) je území kolem toku řeky Berounky zahrnující
obce Černošice, Všenory, Dobřichovice, Černolice, Vonoklasy, Karlík a pokračující severně
přes území Českého krasu – Kosoř, Chýnice k obcím Ořech a Zbuzany. Přes vysoký nárůst
podílu vysokoškoláků v obcích Poberouní nedosáhla však území především Černošic a Dobři-
chovic tak velký růst relativní, na což měl vliv vysoký počet obyvatel obcí (Černošice 4 500,
Dobřichovice 2 700). Celkově se jedná o území s kvalitním přírodním prostředím navazující
na venkovské oblasti Prahy 5, kde rovněž dochází k výraznému růstu úrovně vzdělanosti.
Poberouní je dlouhodobě rozvíjenou oblastí městského regionu, která se v územním rozvoji
prosazovala již před 2. světovou válkou (Perlín 2002).

Jako číslo 3 je označen západní sektor, kam spadají území obcí Hostivice, Rudná, Chýně,
Ptice a katastr Sobín. Nejvýznamnější jsou obce Hostivice (4 500 obyvatel), ležící na karlovar-
ské silnici, a Rudná (3 100 obyvatel), kolem níž vede dálnice na Plzeň. Do obou obcí směřuje
masivní výstavba. Do Hostivice a okolí bylo v období 1998–2001 soustředěno nejvíce velkých
komerčních projektů bytové výstavby v rámci zázemí kromě jižního pražského sektoru – cel-
kem se jednalo o projekty na více než 500 bytů (Horáková 2002).

Posledním územím (číslo 4) s výraznými změnami úrovně vzdělanosti je severozápadní

sektor tvořený obcemi Horoměřice, Velké Přílepy, Statenice, Úholičky a katastry Nebušice,
Suchdol, Lysolaje, Sedlec. Tato oblast přímo navazuje na severozápadní sektor kompaktního
města vyznačující se vysokou úrovní vzdělanosti. Do oblasti zasahují přírodní parky Šárka-
-Lysolaje a Drahaň-Troja, hlavním znakem oblasti je tedy kvalitní přírodní prostředí. Tento
prostor s těžištěm ve Velkých Přílepech byl od roku 1993 druhým rozvojovým sektorem (vedle
jižního) s připravovanou velkou investiční aktivitou. Na rozdíl od jižního sektoru však zde
měla být výstavba orientovaná na střední vrstvu obyvatelstva ve formě středněmetrážních
a malometrážních bytů v řadových domech, dvojdomech a individuálních domech s cenou od
1,5 mil. Kč (Perlín 2002). I když �rma H-Systém, která měla výstavbu uskutečnit, zkrachovala,
pokračuje v této obci rozsáhlá výstavba nových domů dál. Mohutná výstavba probíhá rovněž
v Horoměřicích. Odlišnou lokalitou jsou Nebušice, kde proběhla a probíhá výstavba luxusních 
rezidencí, což se také projevilo na změně vzdělanostní struktury. V roce 2001 je v nové části
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obce zaznamenán nejvyšší podíl vysokoškoláků v rámci celého metropolitního areálu Prahy 
(62,1  % u UO Nebušice-východ).

Na obrázku 7.3 jsou dále označeny oblasti stagnující – jedná se o souvislé oblasti, kde nárůst 
podílu vysokoškoláků je nižší než průměr celého metropolitního areálu. Oblastí A je označen
severní sektor. Jedná se o souvislé území velkého množství obcí, kde je růst vzdělanosti velmi 
nízký. V tomto případě je zavádějící relativní vyjádření (index 1991–2001), které ukazuje vý-
razný růst oblastí. Důležité je proto zdůraznit, že výchozí hodnoty podílu vysokoškoláků jsou
velmi nízké. Do této oblasti se soustřeďuje polovina z dvanácti nejslabších obcí v rámci celého 
metropolitního areálu, takže i po velkém relativním růstu zůstává úroveň vzdělanosti pod-
průměrná. Severní zázemí je chudší oblast s tradicí zemědělské výroby s nepříliš atraktivním
rovinatým přírodním prostředím s převažujícími poli a malým podílem lesů.

Jihovýchodní sektor kompaktního města (B na obrázku 7.3) je jedinou souvislou oblastí,
která vykazuje podprůměrné hodnoty růstu úrovně vzdělanosti jak při relativním, tak při ab-
solutním vyjádření. Jedná se především o katastry s převládající sídlištní zástavbou Háje, Cho-
dov, Lhotka, Kamýk, Modřany, Krč, Michle, Záběhlice, Hostivař, Petrovice, Horní Měcholupy,
Malešice. V katastru Modřan a Horních Měcholup došlo dokonce ke zhoršení vzdělanostní
úrovně. Důležitý je také fakt, že se sídliště vyznačují poměrně vysokou vzdělanostní úrovní,
jak je vidět v předchozí podkapitole z obrázku 7.1. Budoucnost sídlišť je často diskutovanou
otázkou mezi odborníky. Hrozbou je především odchod obyvatel s vyššími příjmy a vyššího
sociálního statusu na předměstí, což přináší snížení sociálního statusu sídlišť (Sýkora 2002).
Důvodem je samozřejmě především nevyhovující bytová kvalita a charakter životního a sociál-
ního prostředí. Mezi další sídliště v Praze, kde dochází pouze k podprůměrnému růstu úrovně 
vzdělanosti, patří na severu Bohnice, Čimice a Letňany, na západě potom Řepy. Pokles úrovně 
vzdělanosti zaznamenala i nová sídliště na Barrandově, kde byla ovšem výchozí vzdělanostní
úroveň velmi vysoká (26% podíl vysokoškoláků poklesl na 23  %, přičemž většina ostatních
sídlišť se pohybuje do 20  %). Vzhledem k tomu, že růst úrovně vzdělání je přirozeným proce-
sem ve společnosti, můžeme konstatovat, že malý nárůst či stagnace podílu vysokoškoláků, se
kterou se setkáme v oblastech sídlišť, naznačuje hrozbu snižování sociálního statusu těchto ob-
lastí a odliv sociálně silnějšího obyvatelstva. Negativní vývoj vzdělanostní struktury na území
některých sídlišť je patrný především při detailním členění na urbanistické obvody. Obvodů,
které zaznamenaly pokles podílu vysokoškoláků ve sledovaném období v rámci celé Prahy, je
47. Významné je, že většinu tvoří obvody s panelovou zástavbou (asi 75  %, 25  % tvoří obvody 
se starou zástavbou původních venkovských obcí).

Posledním typem oblastí, který zatím nebyl hodnocen z hlediska změn, je oblast s nejvyšší
úrovní vzdělanosti v Praze – centrum, severozápadní sektor a jižní Povltaví. Největšího růstu
vzdělanosti dosáhly oblasti v centru – Staré Město, Josefov, Hradčany, dále pak v severozápad-
ním sektoru Veleslavín a v jižním Hodkovičky. Nadprůměrný nárůst podílu vysokoškoláků
(oproti Praze) byl dále zaznamenán na Malé Straně, v Dejvicích, Vokovicích, Podolí a Braníku. 
V souvislosti s růstem vzdělanosti v centru města a přilehlých územích vnitřního města je dů-
ležité zmínit proces, který sice nedosahuje ani zdaleka takové velikosti jako suburbanizace, má 
ale rovněž vliv na vývoj úrovně vzdělanosti centrálních území – a sice gentri�kaci. Gentri�kací 
v Praze se podrobně zabývá Luděk Sýkora (1993, 1996, 2001). Jedná se o proces, při kterém
dochází k fyzické obnově, rekonstrukci budov a souběžně k nahrazení původních obyvatel
vrstvami vyššího sociálního statusu (především mladými a vzdělanými s vyššími příjmy).
Tento proces probíhá pouze v určitých lokalitách, takže v podobě změn vzdělanostní struktury 
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bychom ho mohli zaznamenat spíše na úrovni urbanistických obvodů (např. částí Vinohrad)
než katastrů.

V rámci kompaktního města dále zaznamenáváme velký růst úrovně vzdělanosti v loka-
litách s probíhající novou výstavbou bytových komplexů, kterými jsou zastavěny volné plo-
chy uvnitř města. Nové obyvatelstvo se vyznačuje vyšším sociálním statusem, a přispívá tak 
ke zvýšení úrovně vzdělanosti v území. Na druhou stranu ale výstavba těchto nových, často
uzavřených bytových komplexů uprostřed staré zástavby způsobuje sociální polarizaci lokalit,
protože vedle sebe vzniká zástavba s úplně odlišnou fyzickou strukturou a především s odliš-
ným socio-ekonomickým statusem obyvatel.

7.5 Vzdělanostní struktura lokalit

Pokud sledujeme zastoupení vysokoškoláků v jednotlivých katastrech (tab. 7.1), vidíme, že nej-
vyšších podílů je dosahováno v tradičních oblastech – osm z deseti katastrů na prvních místech
je stejných v roce 1991 i 2001. Je ale zřejmé, že čím větší územní jednotky zkoumáme, tím více
se stírají rozdíly, které by byly patrné v jednotkách menších. Kdybychom se podívali na situaci
v rámci lokalit (pražských urbanistických obvodů), zjistili bychom mnohem větší změny na
předních místech v podílu vysokoškoláků než na úrovni katastrů. U urbanistických obvodů
může i menší lokální změna způsobit velkou změnu vzdělanostní úrovně obyvatelstva.

Zatímco v roce 1991 se na předních místech mezi urbanistickými obvody s nejlepší vzdě-
lanostní úrovní nacházely především oblasti se starou vilovou zástavbou v tradičních čtvrtích
s vysokým sociálním statusem, v roce 2001 jsou patrné změny. Mezi dvanáct obvodů s nejlepší
vzdělanostní strukturou se dostaly ty, ve kterých došlo během 90. let k nové výstavbě. V růz-
ných částech města vznikají nové, moderně řešené komplexy bytových domů a vil – napří-
klad Velká skála v Troje či bytový komplex Parukářka na Žižkově, které mají odlišnou sociální
strukturu obyvatelstva než okolní území. Konkrétně v těchto dvou urbanistických obvodech

Tab. 7.3 Urbanistické obvody s nejvyšším podílem vysokoškoláků v letech 1991 a 2001

2001 1991

urbanistický obvod katastr VŠ [%] urbanistický obvod katastr VŠ [%]

Nebušice-východ Nebušice 62,1 VŠ zemědělská A Suchdol 50,3

Velká skála Troja 53,8 Baba Dejvice 42,0

Vrch Svatého kříže Žižkov 51,3 Jalový Dvůr Krč 36,9

VŠ zemědělská A Suchdol 50,9 U Písecké brány A Hradčany 36,8

D. Měcholupy-západ A D. Měcholupy 49,1 Kuchyňka Libeň 35,3

U Hagiboru A Strašnice 47,7 Hradešínská Vinohrady 35,1

Fialka Řepy 47,3 Starý Bubeneč Bubeneč 35,0

Baba Dejvice 43,4 Ořechovka Střešovice 32,8

Starý Bubeneč Bubeneč 41,2 Hanspaulka Dejvice 31,8

U Písecké brány A Hradčany 40,8 Hrad Hradčany 31,7

Za krčskou nemocnicí Kunratice 38,5 Braník-Nad lomem Braník 29,5

Ořechovka Střešovice 37,7 Trojský obvod Troja 28,6

Zdroj: SLDB 1991, 2001.
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tvoří vysokoškoláci přes polovinu obyvatel starších 15 let. Na prvním místě mezi obvody se
umístila východní část Nebušic (62  % VŠ). I zde se jedná o novou zástavbu rodinných domů.
Důležité je však dodat, že část lokality slouží jako střežená luxusní rezidenční čtvrť cizinců.

Mezi urbanistické obvody s nejnižším podílem vysokoškoláků patří obydlené obvody ka-
tastrů v příměstské zóně, jako jsou Lahovice, Pitkovice, Cholupice, Radotín, Třebonice, Hájek 
(2–5  % VŠ v roce 2001). Změny na těchto posledních místech mezi roky 1991 a 2001 jsou
minimální.

Na příkladu případových lokalit z jižního sektoru Prahy (výseč Staré Město – Komořany,
Újezd) jsou sledovány příčinné vztahy mezi úrovní vzdělání a vybranými charakteristikami
fyzického a sociálního prostředí urbanistických obvodů (podrobněji viz Šnejdová 2004).

Nejvyšší vzdělanostní úroveň v rámci vnitřního města dosahují lokality v centru (Staré
Město), lokality v činžovní zástavbě s „dobrou adresou“ (Vinohrady) a oblasti se starou vilovou 
zástavbou (Braník). U všech lokalit z těchto jmenovaných oblastí zkoumaných jako případové
studie (viz tab. 7.4) se v 90. letech vzdělanostní úroveň nadále zvyšovala. Společnými znaky 
souvisejícími s vysokou vzdělanostní úrovní jsou kvalita bytového fondu, kvalita životního
prostředí, struktura zaměstnanosti, vyznačující se nejvyšším zastoupením pracujících v pro-
gresivním terciéru ve srovnání s ostatními lokalitami, a tedy celkově vysoký sociální status
bydlícího obyvatelstva.

V činžovní zástavbě vnitřního města najdeme ale i lokality s nízkou vzdělanostní úrovní,
která se v průběhu 90. let dále snižuje. Příkladem může být Nuselský obvod, kde se rovněž po-
tvrzuje vzájemná závislost mezi charakteristikami fyzického stavu domů a sociálním statusem
obyvatel. Nízkou vzdělanostní úroveň doprovází zanedbaný stav domů, které jsou neopravené

Tab. 7.4 Seznam případových lokalit – blíže viz Šnejdová (2004)

urbanistický obvod katastr urbanistický obvod katastr

Jakubský obvod Staré Město Libuš-západ Kamýk

Braník-Nad lomem Braník Milíčov Háje

U Riegrových sadů Vinohrady Kateřinky Újezd u Průhonic

Nuselský obvod Nusle Újezd Újezd u Průhonic

Obr. 7.5 Nuselský urbanistický obvod.

Foto I. Šnejdová.

Obr. 7.4 Urbanistický obvod U Riegrových 

sadů na Vinohradech. Foto I. Šnejdová.
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a chátrají, dále se zde nacházejí menší byty nižšího standardu. Z charakteristik sociální struk-
tury obyvatelstva je typické vyšší zastoupení rozvedených, neúplných rodin, nezaměstnaných
a nízký podíl zaměstnaných v terciéru.

I přes existenci lokalit s nízkou vzdělanostní úrovní v rámci činžovní zástavby vnitřního
města by měla být věnována větší pozornost oblastem sídlišť a suburbánní zóně. Zatímco
v činžovní zástavbě vnitřního města se jedná o dílčí případy zhoršováni sociálního statusu
a atraktivní poloha v těsné blízkosti centra je předpokladem budoucí revitalizace, sídlištní pa-
nelová zástavba se jako celek vyznačuje stagnací či dokonce poklesem vzdělanostní úrovně.
Tento trend je ještě zřetelnější při studiu konkrétních lokalit. Suburbánní zóně by měla být
věnována větší pozornost z důvodu největších proměn vzdělanostní struktury, ke kterým do-
šlo během 90. let v rámci celého městského regionu. Suburbánní zóna jako celek sice vykazuje 
výrazný nárůst vzdělanostní úrovně, problémem je však při pohledu na lokální úroveň možná 
polarizace sociální struktury obyvatelstva.

Snižující se vzdělanostní úroveň v lokalitách sídlišť naznačuje hrozbu odlivu vrstev s vyš-ť

ším sociálním statusem do atraktivnějšího prostředí. Důkazem je snižující se podíl vysoko-
školáků, přestože celospolečenským trendem je nárůst vysokoškolského vzdělání. Jak již bylo
řečeno výše, z celkového počtu 47 urbanistických obvodů, které zaznamenaly pokles podílu
vysokoškoláků v rámci Prahy, je 75  % sídlištního typu. Příkladem může být sídliště na Ka-
mýku, kterému hrozí podle vývoje vzdělanostní struktury sociální degradace. Hlavními fak-
tory jsou špatná poloha, absence některých služeb, neatraktivní fyzické prostředí s jednotvár-
nou panelovou zástavbou ve formě vysokých hradeb, nedostatek vzrostlé zeleně či veřejných
prostranství a zázemí určeného pro děti a odpočinek. Na nižší sociální status ukazuje vyšší
zastoupení sociálně patologických jevů (rozvodovost, nezaměstnanost) a vysoký podíl pracu-
jících v sekundéru oproti podprůměrnému v terciéru.

Na druhou stranu existují i stabilizovaná sídliště (Milíčov), vyznačující se výhodnější po-
lohou, lepší dostupností služeb, kvalitnějším prostředím a fyzickou strukturou. Významným
indikátorem stabilizovaného sídliště je probíhající rekonstrukce domů spojená popřípadě
i s výstavbou nových bytů či nástaveb.

Vývoj vzdělanostní struktury v suburbánní zóně se jeví jako pozitivní – dochází k rych-
lému zvyšování vzdělanostní úrovně. Při detailním studiu jednotlivých lokalit se však projeví

Obr. 7.7 Urbanistický obvod Milíčov na sídlišti

Jižní Město – Háje. Foto I. Šnejdová.

Obr. 7.6 Urbanistický obvod Libuš-západ 

na Kamýku. Foto I. Šnejdová.
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určitá hrozba plynoucí ze suburbánního rozvoje. Vedle sebe vznikají lokality s úplně odlišnou
vzdělanostní úrovní obyvatelstva. Lokalita s novou výstavbou se vyznačuje vysokou vzděla-
nostní úrovní (např. Kateřinky), což souvisí s vysokým sociálním statusem nově příchozího
obyvatelstva. Naopak sousední lokalita se starou venkovskou zástavbou (Újezd) vykazuje níz-
kou vzdělanostní úroveň, která vzhledem k omezenému rozvoji zaznamenává další zhoršování 
úrovně vzdělání.

Charakteristiky sociální struktury obyvatelstva zároveň ukazují na úplně odlišný typ obyva-
tel těchto sousedních lokalit. Obyvatelstvo v původní zástavbě je venkovského typu uznávající
tradiční hodnoty – rodinu, manželství, vícegenerační soužití. Najdeme zde vyšší zastoupení
starého obyvatelstva, velice vysoký podíl úplných rodin, nízké zastoupení rozvedených a do-
mácností jednotlivců či podprůměrný podíl zaměstnaných v terciéru, zatímco podíl zaměst-
naných v priméru je nadprůměrný. Na druhou stranu obyvatelstvo přicházející do nových
lokalit je městského typu, mladší, vzdělanější, s vysokou zaměstnaností v terciéru – především 
v progresivním. Vývoj vzdělanostní struktury tak indikuje možnou hrozbu suburbánního roz-
voje – sociálně prostorovou polarizaci, tedy rozvoj jedné části obce za současného úpadku či
stagnace části sousední.

7.6 Závěr

V budoucnu můžeme předpokládat pokračování celkového růstu vzdělanostní úrovně oby-
vatelstva. Další růst úrovně vzdělanosti naznačuje jak dosavadní vývoj, tak i pohled na vyšší
vzdělanostní úroveň ve vyspělé Evropě. Je pravděpodobné, že si Pražský městský region udrží
pozici centra vzdělanosti vzhledem k tomu, že se jedná o území, které vykazuje nejlepší struk-
turu vzdělanosti a její vývoj v 90. letech. Praha nabízející nejširší škálu studijních možností
a následně pracovních příležitostí je atraktivním cílem mladých a vzdělaných lidí. Dá se také
předpokládat, že v souvislosti se vstupem Česka do Evropské unie naroste význam Prahy 
a množství kontaktů nejen v oblasti ekonomiky, obchodu, kultury či cestovního ruchu, ale
i v oblasti vzdělání, vědy a výzkumu.

Obr. 7.9 Nové domy v urbanistickém obvodu

Kateřinky (Újezd u Průhonic).

Foto I. Šnejdová.

Obr. 7.8 Tradiční vesnická zástavba 

urbanistického obvodu Újezd u Průhonic.

Foto I. Šnejdová.
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V Pražském městském regionu probíhala ve sledovaném období 90. let celá řada procesů.
Jedná se například o procesy suburbanizace, gentri�kace, komercializace, revitalizace, ke kte-
rým dochází v rámci různých oblastí metropolitního areálu s různou intenzitou a s odlišnou
mírou ovlivnění sociální, a tedy i vzdělanostní struktury obyvatelstva. Probíhá-li v území nová
výstavba, ať už se jedná o výstavbu rodinných domů v suburbánní zóně, či kondominií uvnitř
kompaktního města, dochází ke zvyšování vzdělanostní úrovně dané lokality v důsledku vyš-
šího statusu nově příchozích obyvatel. Jak již ale bylo řečeno v předchozích částech, důsled-
kem je zároveň sociální polarizace obyvatelstva daného území. Pokud probíhá revitalizace do-
movního fondu spojená s výměnou obyvatel (proces gentri�kace), dochází rovněž ke zvýšení
úrovně vzdělanosti v území vzhledem k vyššímu statusu nově příchozích obyvatel.

Vývoj vzdělanostní struktury naznačil další proces, ke kterému dochází v průběhu 90. let,
a sice sociální degradaci sídlišť. Další pokračování tohoto procesu závisí samozřejmě na stáří,
poloze, fyzickém stavu i sociálních charakteristikách obyvatelstva daných sídlištních lokalit.
Vývoj vzdělanostní struktury jako indikátoru úrovně sociálního statusu by však měl být urči-
tým varováním.

Zajímavé bude sledovat další vývoj vzdělanostní úrovně a celkové sociální strati�kace oby-
vatelstva uvnitř Pražského městského regionu. Pozornost by měla být věnována především
studiu vývoje sídlištních lokalit vzhledem k nastartovanému negativnímu trendu vývoje
vzdělanostní struktury v 90. letech. Dále bude důležité zabývat se oblastmi v suburbánní zóně
v souvislosti s největšími proměnami vzdělanostní struktury, ke kterým bude s největší prav-
děpodobností docházet i v dalších letech v důsledku pokračujícího procesu suburbanizace.
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