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Vícepřípadová kvalitativní studie tří transferů žáků základních škol v České republice je 

explorativní sondou do meziškolní mobility žáků, definované jako změna školy z jiného 

důvodu, než je postup na další úroveň vzdělávání (Rumberger, 2003).  

Otevírá ji přehledová studie výzkumných témat nejvýznamějších empirických statí meziškolní 

mobility z let 1991–2016, ukazující nejednotnost terminologie, mezeru v poznání příčin a 

průběhu procesu přestupů žáků i potřebu kvalitativních výzkumů.  

Empirická část studie chce přispět k zaplnění této mezery a zkoumá transfery jako „sociální a 

vztahovou konstrukci“ (Zamora & Moforte, 2013, s. 59). Jádrem studie jsou analytické narace 

přestupů s bohatě citovanými daty usnadňujícími naturalistickou generalizaci.  

Následně jsou případy analyzovány perspektivou teorie sociální praxe P. Bourdieu a teorie 

sociálního kapitálu J. Colemana. Ač původně zamýšlené jako soupeřící, tyto teorie se v analýze 

ukázaly jako vhodný nástroj interpretace v jejich propojení.  

Přehledová studie 

Přehledová studie shrnula témata 86 nejvýznamnějších výzkumných statí z let 1991-2016. 

Ukázala, že MM je etablovaným tématem empirického výzkumu zejména v USA a Velké 

Británii, kterému ale přesto chybí společná platforma, což se ukazuje např. v nejednotné 

terminologii, téměř úplné nezávislosti výzkumů v těchto dvou zemích, i nepřítomnosti 

výzkumu v dalších zemích, např. v kontinentální Evropě. Hlavním zkoumaným tématem se 

ukazuje být dopad MM na různé aspekty života žáků a škol, přičemž závěry se rozcházejí a 

ukazují někdy příznivé a někdy negativní dopady změny školy. Převažuje korelace přestupů a 

negativních dopadů, zejména pokud žák přestupuje opakovaně. Ojedinělé studie přinášející 

podrobnější údaje o příčinách ukazují překvapivě vysoký podíl reaktivní MM nezávislé na 

stěhování rodin, a tedy podíl školy a jejího prostředí na příčinách transferů. Publikace 

přehledové studie podnítila zájem o toto téma v domácím pedagogickém výzkumu i zavádění 

terminologie („meziškolní mobilita“, „transfer“, „tranzice“) 

Analytické narace tří případů 

Odpovědí na hlavní výzkumnou otázku „Jaký je soubor příčin, které vedou v jednotlivých 

případech k rozhodnutí změnit školu, a jaký je průběh transferu žáka do cílové školy?“ jsou 

především jednotlivé analytické příběhy tří přestupů žáků. Ukazuje se v nich opodstatněnost 

souhrnného tvrzení Zamory a Mofortové, že transfery jsou „sociální a vztahovou konstrukcí, 

která probíhá mezi rodinou a školou a která zahrnuje různé zkušenosti, emoce a očekávání“ 

(2013, s. 59). Narace jsou výsledkem analýzy různých perspektiv pohledu na transfery a jejich 

okolnosti.  

C1 – případ Evy 

Případ Evy je případem přestupu „běžné“ žákyně a zdůraznil roli angažovaného rodiče, lokální 

historie a rivality škol, vnitřní diferenciace, stigmatizace a izolace žáka v prostředí školy a 

etické stránky chování aktérů vnímané rodinou.  

C3 – případ Ondry 

Případ Ondry ukazuje přestup dítěte v pěstounské péči, které se obtížně začleňuje. Podtrhuje 

důležitost spolupráce školy s dalšími odborníky, znalost charakteristik dítěte se SVP a zejména 

komunikace mezi školou a rodinu. Případ Evy i Ondry spojuje návaznost transferu na tranzici 

žáka na druhý stupeň základní školy a úspěšnost transferu vnímaného jako začátek lepší 

korespondence mezi potřebami dítěte a prostředím školy.  



C2 – případ Daniely 

Analytický příběh Daniely je v některých charakteristikách odlišný. Zahrnuje delší časové 

období a částečně jde o prospektivní longitudinální studii. Jde o dramatický příběh několika 

transferů jako projevů neúspěšné snahy rodičů o integraci dítěte s MP do základní školy 

hlavního proudu. Ukazuje realitu života rodiny, v níž se projevuje situace transformovaného 

rodičovství. Zdůrazňuje téma komunikace mezi školou a rodinou, význam výkonu pro 

stanovení místa dítěte a vliv vyloučení na život celé rodiny. Architektura narací staví na příběhu 

transferu a bohatství pečlivě volených citací má za cíl umožnit naturalistickou generalizaci.  

Ukázka – úryvek analytické narace (z případu Evy) 

V novém kolektivu po tranzici se Eva moc dobře necítila. Z její třídy na prvním stupni přišla 

do výběrové třídy asi třetina žáků. Eva měla mezi nimi dvě kamarádky a po odstěhování jedné 

z nich „tam měla jen jednu kamarádku a ty ostatní holky mě trochu ignorovaly“ (C1D1). Matka 

vysvětluje izolovanost Evy tím, že předčasně dospívala, takže  

„kamarádky, se kterými šla z prvního stupně, byly ještě v takovým tom dětským (období), snažily se o 

výkon a škola byla pro ně na prvním místě, kdežto tady (u Evy) už jsem viděla začínající pubertu, že už 

začala trošku řešit sama sebe ... a ty výkony ve škole nebyly úplně to nejdůležitější“ (C1R1). 

Také tvořící se hierarchie uvnitř třídy (téma, které v rozhovoru Eva zmiňuje několikrát), nebyla 

pro Evu příznivá: „kluk co mi celou dobu na prvním stupni nadával, si hnedka v tý šestce udělal 

vůdčí postavení“ (C1D1). 

Důležitým momentem směřování k transferu byla první třídní schůzka v září 2010. Přestože 

matka nevnímala klima Chlapecké školy příznivě již dříve, byla atmosférou vyvolanou projevy 

ředitele a třídního učitele „zaskočena“ (C1R1): 

„Nastoupil na nás pan ředitel (...), že když dítě bude neúspěšný, že za to můžeme my. (...) Že jako rodiče 

bychom ty děti měli donutit, aby se učily, a když se jim nebude dařit, tak v podstatě škola za to nezodpovídá. 

Že to je věc toho dítěte a rodičů: abychom je nějakým způsobem dotlačili k výkonům“ (C1R1). 

Podobně negativní dojem, i když s jinými důrazy, si odnesla jiná matka: 

„Tak na nás nastoupili jak na malý děti. Takovým způsobem. Ať je dáváme brzo spát, že se musí učit a 

připravovat. A řekli to způsobem, kdy fakt jsme si připadali, jak když plísní malý děcka, který něco 

provedly. Tak to mě utkvělo. „(C1JR). 

Pedagožka Chlapecké školy hledá vysvětlení v komunikačním stylu bývalého ředitele a 

strategii školy ve vztahu k novým žákům: 

„prvního půl roku se nastavují pravidla. Ty děti přicházejí z různých škol, z různých tříd. Mají nastavené 

různé způsoby práce. Učí se. (…) A my většinou, co se naučíme za toho prvního půl roku, že do nich 

nacpeme, jak to má fungovat, tak pak se z toho žije do konce devítky“ (C1Ch). 

Toto nastavení školní práce mohlo působit jako dril a puntičkářství, jak poznamenává druhá 

matka: „furt linkovali, jako prdlí.“ (C1JR). 

Obava matky ze zhoršení školních výsledků se hned v prvních měsících naplňovala:  

„(Eva) vůbec nevěděla, o co jde, způsob učení, ten nástup pro ni byl úplně šok, takže úplně 

ztratila souvislosti a tím pádem už tam měla čtyřky a pětky, a motivace byla už nulová, (bylo 

nutné) s tím začít něco dělat“ (C1R1).  

Matce se také nelíbilo didaktické nastavení. Např. v českém jazyce, což byl její obor, popisuje: 

„výuka (mladého učitele) spočívala v tom, že dětem nadiktoval podle knížky nějaké teorie jazykovědy, na 

to jim pak dával písemky, oni se to naučili, i slova, kterým nerozuměli – nemyslím, že v šestý třídě je to 

ideální způsob, jak ty děti učit češtinu, a že by spíš s nimi měl trénovat pravopis a komunikaci“ (C1R1). 



Zástupkyně školy toto téma ponechává bez odpovědi, ale v jiné souvislosti nastavení nepřímo 

potvrzuje, když hovoří o tom, že bývalí žáci chválili školu za to, že na střední škole se již češtinu 

ani nemuseli učit.  

V matce tak postupně rostlo vědomí, že nechávat Evu ve výběrové třídě za těchto podmínek je 

riskantní. 

Eva popisuje jako nejtěžší zkušenost po tranzici na druhý stupeň stigmatizaci: 

„měla jsem jistý postavení kvůli tomu bráchovi (...), každej den, vždycky když jsem udělala 

něco špatně, tak hnedka „No jó... a odkazovali na toho bráchu (...) tak si mě zaškatulkovali, a 

říkali: jó ty seš sestra tohodle. A třídní (učitel) měl takový jako celkově ošklivý kecy na naši 

rodinu, že tatínek, no jó, a tak“ (C1D1). 

Zakotvené koncepty  

Výzkum přinesl několik „zakotvených konceptů“, jejichž zdrojem je především nahromaděná 

zkušenost a profesní moudrost některých informantů a zasloužily by si další výzkum jako zdroj 

standardů posilujících sociální kapitál (C) ve školním prostředí, zejména v práci s dětmi se SVP 

a spolupráci s jejich rodinami: 

• otevřená komunikace: nastavení komunikace, kdy se rodič nemusí obávat negativních 

důsledků toho, že s učitelem hovoří otevřeně o svém dítěti a o podmínkách vzdělávání;  

• jasná pravidla: postupy které vedou k hodnocení a sankcím ve škole mají transparentní 

pravidla, takže kdokoli může posoudit, zda byly aplikovány správně a může se na ně 

odvolávat; 

• pochopení: učitelé rozumí zvláštnostem v chování dětí se SVP – mají informace a díky 

tomu si vytvářejí postoj, v němž převažuje vnímání specifických potřeb dítěte jako 

potřeb, a ne jako pouhého nedostatku kázně nebo úsilí ve školním výkonu; 

• uchopení: škola se snaží aktivním způsobem řešit integraci dítěte, rozumí nesnadné 

situaci transformovaného rodičovství, je si vědoma, jaké nároky bude integrace klást a 

jasně sděluje, za jakých podmínek může dítě integrovat;  

• úcta k roli rodičů: pracovníci různých institucí respektují zákonem garantované právo 

rodičů na rozhodnutí o integraci nebo segregaci dítěte. 

Případy pohledem teorií sociální praxe P. Bourdieu a sociálního kapitálu J. Colemana 

Zatímco v jednotlivých příbězích vystupují do popředí data výzkumu a individualita případů 

(Stake) v další části je zdůrazněna teorie jako základ cross-case analýzy a obecnější interpretace 

případů. Původně zamýšlený model posouzení vhodnosti soupeřících (rival) teorií (Yin, 2009) 

sociální praxe P. Bourdieu (model B) a sociálního kapitálu J. Colemana (model C) se nakonec 

změnil v meta-model integrace těchto teorií ve společném vysvětlujícím logickém modelu.  

Hlavní zjištění v perspektivě integrovaného modelu (B-C) by se dalo souhrnně vyjádřit 

výrazem:  

– ontologická komplicita + hra o pravidla (B) + vylučující tlak pole (B) – sociální kapitál (C) 

→ transfer 

Vylučující tlak pole je přitom v obousměrném vztahu ke hře o pravidla. Rodič se pokouší o hru 

o pravidla (tedy o změnu pravidel hry v poli) protože vnímá vylučující dynamiku pole, která je 

důsledkem nedostatečné ontologické komplicity (rodiče nebo dítěte). Pokus změnit pravidla 



směřuje ke zvýšení sociálního kapitálu (C), který limituje hru a vylučující dynamiku v poli. Hra 

o pravidla ale zvyšuje vylučující tlak pole a pokud není sociální kapitál dostatečný, je transfer 

jediným rozumným řešením situace.  

 

 

Obrázek 1: Ukázka diagramu Sociálního pole případu Evy 

 

Výsledky analýzy pohledem teorií je možné shrnout do následujících tvrzení (hypotéz).  

Transfer je důsledkem nedostatečné ontologické komplicity (B).  

Tabulka 1 

Ohrožení přestupujících dětí vyloučením ze společnosti  

 ohrožení vyloučením  hlavní faktor vyloučení 

Eva 

mírné – svou kritickou a otevřenou komunikací narušuje hru v 

poli a to vyvolává reakci vrstevníků; její zdravotní problémy 

narušují kontinuitu vztahů a vyčleňují ji 

chování matky, 

oslabení ve skupině, 

nejistý výkon ve 

výkonově výrazně 

nastaveném prostředí 

Ondra 

střední – zkreslené vnímání pravidel a vztahů ve skupině, 

zaměření na asymetrické vztahy s dospělými, které ale chce 

převádět na symetrické, malé začlenění mezi vrstevníky 

chování dítěte 

Daniela 

vysoké – přestože si získává ostatní zájmem o vztahy, je 

vyčleňována dynamikou pole nastavenou na úplné vyloučení 

kognitivně slabších jedinců 

výkon dítěte 

  

Proti tomu, kdo nemá dostatečnou ontologickou komplicitu, působí pole dynamikou vyloučení.   

Reakce pole dopadá jak na dítě, tak na rodiče.  



Transferu předchází změna vnímání školy a možnosti setrvání dítěte v ní na straně rodičů 

(pěstounů). Všechny zároveň pociťují komunikaci se školou po transferu jako „úlevu“.  

Tabulka 2 

Vyjádření náhlé změny vnímání školy rodiči  

Matka Evy (C1) Pěstounka Ondry (C5) Matka Daniely (C2) 

Takže já jsem viděla, že […] 

jako matka doopravdy se s těmi 

lidmi nechci dál bavit, že už 

prostě mně to stačilo. […] A 

tím, že už jsem viděla, jak to 

vypadá, ten průběh 

se synem, tak jsem si říkala, ať 

projde zase nějakou jinou 

školou, něčím jiným, že tohle 

už 

znám. (...) Tady už vím, jak se 

to bude odvíjet, a bude se to 

odvíjet ještě i hůř než to bylo 

se 

synem, takže proč bych tam 

dceru dál nechávala.  

Nechtěla jsem k tomuhle nikdy 

dojít, a to už jsem řekla: a dost. 

[…] Já nebudu (psát stížnosti) 

někde na nějakou školskou 

komisi, že se mi to nelíbí. Já 

radši z 

toho odejdu. Myslím, že i pro 

ty děti by to potom bylo 

hrozný, kdybyste se začal se 

školou 

hádat, dohadovat. Myslím, že 

to dítě by bylo chudák ještě 

větší, i ta pozornost by byla 

ještě 

větší. A dopadlo by to špatně“ 

„Já jsem v tu chvíli pochopila, 

že si neumím představit, by 

bychom tam pokračovali dál. 

Když jsem zjistila, že ztratili 

takovou tu motivaci, a že sami 

vidí, že to nebylo šťastný 

řešení.“ […] „Když jsem se 

pak zpětně dovídala, že tam ta 

paní družinářka na ni křičela, 

tak vím, že nebylo špatný 

rozhodnutí to přerušit v tom 

pololetí. Určitě nelituji, protože 

jsem jakoby ztratila tu vizi 

nebo smysl tam zůstávat, 

[neviděla jsem v tom už] nic 

pozitivního“ 

 

Neúspěch ve snaze změnit pravidla v poli školy je následován snahou nalézt takovou školu, kde 

jsou pravidla již takto nastavená.  

Přizpůsobující se rodiče nebo pedagogové jsou v souladu s polem a posilují jeho strukturu a 

účinnost.  

Rivalita škol ovlivňuje strukturu sociálního pole škol (B) a oslabuje jejich sociální kapitál (C).  

V případu se setkává strategická a reaktivní logika transferu.  

Nepříznivé nastavení hry v prostředí školy vnímají rodiče také jako projev etické kvality 

pedagogů a vedení školy.  

 

Vícepřípadová studie přinesla řadu dílčích výsledků, které považuji za potvrzení předpokladu, 

že zkoumání případů transferů vynáší na povrch cenné poznatky o životě školy:   

• potvrzuje a bohatě ilustruje tvrzení chilských autorů, že přestup je „sociální a vztahovou 

konstrukcí mezi školou a rodinou“ (Zamora & Moforte, 2012, s. 59);  

• posunula téma meziškolní mobility do oblasti výzkumu vztahů a komunikace mezi 

školou a rodinou; 

• potvrdila plodnost využití silných teorií v kvalitativním empirickém výzkumu (Yin, 

2009; Thomas & Myers, 2015); 

• zdůraznila roli rodičů nejen jako protagonistů transferů, ale také jako vnímavých 

pozorovatelů života školy, kteří vyhodnocují zejména kvalitu sociálního kapitálu (C) ve 

škole a na základě tohoto hodnocení zvažují bezpečí a perspektivu dítěte ve škole; 

• vyzdvihla roli těch rodičů, kteří buď kvůli vlastnímu nastavení (habitu) nebo vlivem 

nastavení dítěte, se dostávají do kontrastu se strukturou sociálního pole a přispívají ke 



změně jeho pravidel, na rozdíl od rodičů, kteří kvůli ontologické komplicitě vnímají 

pole školy jako „samozřejmé“ (viz Jonasdottir et al., 2017); 

• ukázala, že model sociálního kapitálu (C) s jeho hlavními druhy (očekávání/závazky, 

spolehlivost, komunikace, pravidla a sankce, podpůrné vztahy) může být dobrým 

kriteriem pro posouzení a vytváření prostředí školy schopného čelit negativním 

dynamikám (jako třeba stigmatizace nebo šikana); 

• vyzdvihla význam habitu autority, která může čelit vylučujícímu tlaku pole, nebo ho 

naopak posílit (viz Ho, 2009); 

• odhalila souvislost vylučující dynamiky pole se zdůrazněním výkonu a s rivalitou škol; 

• ukázala důležitost právního státu a vhodnost legislativní úpravy, která dává rodičům do 

rukou symbolický kapitál rozhodnutí o umístění dítěte (viz Thomas & Myers, 2015). 

Podněty pro další výzkum 

Jaká jsou možné podněty směrem k pedagogickému výzkumu? Mnohá z nich již zazněla výše. 

Zde bych spíše jen zopakoval témata, která se v průběhu analýzy případů objevila a mohou být 

inspirací a podnětem pro další výzkum: 

• rivalita škol, její rozsah, příčiny a dopady; 

• role výkonu jako organizujícího principu logiky života školy; 

• stigmatizace a vyloučení v prostředí školy; 

• standardy pedagogické práce, které by garantovaly sociální kapitál (C) ve školním 

prostředí; 

• sociální pole jako teorie umožňující zkoumat komplexní jevy, u kterých je obtížné nebo 

nemožné zkoumat mechanismus jejich fungování (Martin); 

• vztah vylučující dynamiky (B), sociálního kapitálu (C) a jevů jako je šikana nebo 

(ne)spravedlivost; 

• schopnost učitelů pracovat s informacemi o SVP žáků a spolupracovat s vnějšími 

institucemi; 

• pravidla v životě školy; 

• vztah pedagogů k právním normám a právní logika v životě školy. 
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