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Téma soukromého doučování žáků se těší zvýšenému zájmu ve světě od 90. let 20. století, jak uvádí 

autorka v úvodu své práce. V České republice začíná být více sledováno v posledních pěti letech a 

aktuálně zejména v souvislosti se zavedením jednotných přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia a 

maturitní obory středních škol v roce 2017. Můžeme to číst z publikační aktivity v odborných 

časopisech autorky i jejího kolegy z ÚVRV PedF UK Víta Šťastného.  

Disertační práce o celkovém rozsahu 100 stran (bez použitých zdrojů a příloh) je přehledně a logicky 

strukturována do čtyřech hlavních kapitol. První kapitola je teoreticko-přehledová (27 s.). Autorka 

v ní vymezuje pojem soukromého doučování a dále si všímá ve výzkumech doložených souvislostí se 

sociálním a kulturním kapitálem ve vybraných státech světa. Ve druhé kapitole (20 s.) je popsána 

metodologie vlastního empirického výzkumu, je formulován cíl výzkumu, výzkumné otázky, s oporou 

o teorii zdůvodněné hypotézy, popsán design dotazníkového výzkumu, součástí je i statistické 

zpracování dat. Ve třetí kapitole (32 s.) jsou shrnuta empirická zjištění podle jednotlivých sledovaných 

témat. Následuje diskuse (7 s.) obsahující i reflexi realizovaného výzkumu. Seznam použitých zdrojů 

obsahuje 97 titulů, z toho 28 v angličtině a 30 ve španělštině. Práce je doplněna seznamy tabulek a 

grafů, příloha obsahuje vlastní žákovský dotazník.  

Nyní se vyjádřím k jednotlivým částem samostatně. Nejprve obecně a následně detailními méně 

podstatnými poznámkami, komentáři či otázkami. 

Předností teoretické části je představení výzkumných nálezů o soukromém doučování a souvislosti se 

sociálním a kulturním kapitálem rodiny ve vybraných státech světa. Autorka těží z dobré znalosti 

španělštiny a mohla tak využít i ty zdroje, které mohou unikat odborníkům, kteří tento jazyk 

neovládají. Zajímavé jsou tedy krom studií z Polska, USA, Číny, Japonska a Austrálie, zejména ty 

z Latinské Ameriky a ze Španělska. 

V metodologické části autorka dobře zdůvodňuje výběr žáků 9. tříd základních škol ze dvou krajů – 

Středočeského a Ústeckého. Je potřeba ocenit způsob náhodného výběru škol z obou krajů a 

dokladování relativně vysoké návratnosti (45 % až 50 % dle fáze oslovení škol) dané aktivní 

komunikací autorky se školami včetně ujednání o odměně pro učitele za distribuci dotazníků. 

Podařilo se jí shromáždit vzorek čítající 1016 respondentů ze 33 škol (16 ze Středočeského kraje a 17 

z Ústeckého kraje). 

Za cenné v kapitole empirických zjištění pokládám i zmapování poskytovatelů soukromého doučování 

v České republice s využitím analýz portálů s nabídkou doučování. Tato podkapitola v rozsahu 7 stran 

z hlediska koncepce celé práce trochu zapadá (nejsou jí věnovány výzkumné otázky, ani podobnější 

popis metodologie tohoto mapování). Rozumím tomu tak, že se jedná o citované výsledky 

prezentované na konferenci ČAPV: Šťastný, V., & Terreros, B. (září 2015). Analýza nabídky 

poskytovatelů soukromého doučování pro žáky základních a středních škol. Plzeň: ČAPV. 

 

  



Poznámky, komentáře či otázky dílčího charakteru k popisu metodologie, prezentaci a interpretaci 

výsledků výzkumu: 

Při formulaci závěrů výsledků statistických testů se alternativní hypotéza nezamítá, ta se buď přijímá 

(pokud se zamítá nulová hypotéza), nebo se nepřijímá (pokud se nezamítá nulová hypotéza). 

Podobně se nulová hypotéza nepřijímá, ta se buď zamítá, nebo nezamítá. V některých případech je 

interpretace správná, např. u H1, H6, H7, ale někde ne H2, s. 50, H3 s. 51. 

U H6 alternativní hypotéza tvrdila „Přípravné kurzy organizují častěji soukromé agentury než střední 

školy.“ Zamítnuta byla sice nulová hypotéza „Soukromé agentury organizují přípravné kurzy stejně 

často jako střední školy.“ Výsledek ale byl, že „střední školy organizují skupinové přípravné kurzy 

častěji (39,3 %) než soukromé agentury (13,9 %)“, přijata tedy byla jiná alternativní hypotéza, než si 

autorka na začátku položila. Navíc za zmínku stojí patrné rozdíly mezi kraji. 

Byl chí-kvadrát počítán skutečně na „celé tabulce 7“, s. 53? To příliš neodpovídá testované hypotéze, 

která se týká jen porovnání poskytování doučování mezi učiteli ZŠ, SŠ a VŠ. Pokud SW nabídne p = 

0,000, potom se uvádí, že p < 0,001, protože výsledek SW je dán nastaveným zaokrouhlením. Viz též 

na s. 56. 

Na s. 56 je uvedena zmínka o korelačním koeficientu, je ale uvedena pouze p-hodnota. Nebo je 

uvedené korelační koeficient jen špatně označen? 

Nenalezl jsem jasnou operacionalizaci kulturního kapitálu ve výzkumu autorky. Na s. 56 je uvedeno 

„Autorka pracovala s proměnnými „vyšší a nižší kulturní kapitál“. Tyto proměnné jsou výsledkem 

statistického zpracování dat týkajících se vzdělání rodičů (v dotazníku otázka č. 34), 

objektivizovaného kulturního kapitálu rodiny (v dotazníku otázka č. 35) a volnočasových aktivit žáků 

(v dotazníku otázka č. 38)“. Více se však z textu nedozvíme a v tabulce 10 se uvádí vztah nižšího a 

vyššího kulturního kapitálu k soukromému doučování. Mohly by být při obhajobě práce proměnné 

nižší a vyšší kulturní kapitál jasně vysvětleny, jak jsou tvořeny z příslušných dotazníkových položek? 

Mělo by být drženo jednotné zaokrouhlování procent. Není např. v textu na s. 65, tab 12, 13 a 

dalších. Grafy 1 a 2 by bylo vhodnější prezentovat v % podobně jako graf 3, přičemž hodnoty sloupců 

by měly být též patřičně zaokrouhleny. 

Některé výsledky jsou podle mého soudu uváděny zbytečně duplicitně. Například: 

Tab. 11, s. 66 vs. tab. 9, s. 54 

Tab. 16, s. 72 vs. tab. 13 s. 69 a tab. 19., s. 75 

Tab. 20, s. 75 vs. tab. 7, s. 53 

Text s. 93 nahoře vs. 88 dole 

V tabulkách s relativními četnostmi by měly být uvedeny absolutní počty u každé skupiny, nejen 

celkové N za všechny skupiny dohromady, aby byla tabulka popisně informačně úplná. Např. v tab. 

24, 25, 26, 27, 29 by mělo být uvedeno N za každý kraj zvlášť. Podobně v tab. 34 a 35 by měly být 

uvedeny četnosti kategorií dosaženého vzdělání u otců i matek (stejně jako je uvedeno u té nejméně 

četné kategorie). 

Domnívám se, že na s. 78 se autorka dopouští chybné interpretace výsledků z tabulky 25, když tvrdí, 

že „ve Středočeském kraji bylo pořádajících středních škol o 14,1 % více než v Ústeckém kraji.“ 

Četnost středních škol pořádajících přípravné kurzy autorka nesledovala, pouze sledovala počty žáků, 

kteří se účastnili přípravných kurzů na středních školách. Těchto žáků bylo o 14,1 % více ve 

Středočeském kraji než v kraji Ústeckém. 



Na s. 79 dole postrádám jasnější operacionalizaci sídla školy, píše se zde jen o kategoriích města a 

vesnice. 

Na s. 85 je zmínka o korelačních koeficientech „Vzhledem ke korelačním koeficientům lze 

konstatovat, že vztah mezi vzděláním rodičů a volbou střední školy je silnější než vztah mezi 

vzděláním rodičů a prospěchem.“. Ty uvedeny nejsou a jejich uvedení by bylo na daném místě 

vhodné. 

Občas se autorka dopouští terminologické nepřesnosti, když o žácích středních škol píše jako o 

studentech (např. s. 86, 90). 

Na s. 86 se autorka dopouští velké spekulace „… ,to tedy znamená, že velká část učitelů si je vědoma, 

že v běžných hodinách nedosahuje jejich výuka stoprocentní kvality a že umí v rámci soukromých 

hodin vyučovat lépe?“ S vysokou pravděpodobností se dá předpokládat, že se nemusí jednat o stejné 

učitele a navíc s oporou o výpovědi žáků, tedy nemusí to být tíž učitelé, které žáci měli na mysli, když 

se vyjadřovali ke kvalitě výuky a ke kvalitě soukromého doučování. 

Nerozumím následující interpretaci na s. 89. Logickou vazbu tvrzení v následující třetí větě na 

předchozí dvě nevidím. 

„Zároveň výsledky dotazníkového šetření také prokázaly, že finanční stránka doučování není 

podstatným důvodem pro nevyužití soukromého doučování. Pouze necelá 2 % respondentů uvedla, 

že soukromé doučování bylo pro jejich rodiče příliš drahé (kapitola 4.2 této práce). Výsledky 

dotazníkového šetření tedy potvrdily, že také v České republice platí závěry mezinárodních výzkumů 

o vlivu sociálního statusu, respektive kulturního kapitálu, rodiny žáka na jeho studijní výsledky a 

ambice ve vzdělávání.“ 

Na s. 90 je uvedeno, že „soukromé doučování je zajišťováno především soukromým sektorem“, 

přičemž v empirickém výzkumu vyšlo, že kurzy nabízejí nejvíce střední školy i vlastní základní školy (s. 

78, tab. 25). 

V rámci diskuse na s. 91 nahoře by mohly být zmíněny jako snaha o řešení „doučování zdarma“ 

„šablony“, které autorka sama představuje na s. 64. 

 

Závěr 

Počet kritických poznámek nemá zastřít vědecký přínos disertační práce jak v teoretické rovině při 

představení fenoménu soukromého doučování ve vybraných státech světa, tak zejména vlastního 

empirického výzkumu realizovaného ve dvou krajích ČR na náhodném výběru žáků 9. tříd základních 

škol. Kritické poznámky vesměs dílčího charakteru by byly snadno odstranitelné a nezpochybňují 

kvalitu výzkumu a dosažených výsledků. 

Disertační práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací a doporučuji ji k obhajobě. Autorce 

se podařilo přispět ke zmapování fenoménu soukromého doučování v České republice na konci 

druhého desetiletí 21. století. 

 

V Praze dne 20.7.2020 

 

PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 


