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Úvod     
 
Tato disertační práce se zaměřuje na využívání soukromého doučování žáky 2. stupně 

základních škol. Přináší výsledky výzkumu, který se soustředil na sběr a analýzu 

kvantitativních dat z dotazníkového šetření, jehož respondenty byli žáci 9. tříd. Dotazníkové 

šetření bylo realizováno na začátku roku 2016 ve vybraných základních školách 

Středočeského a Ústeckého kraje. Zmíněné kraje byly zvoleny vzhledem ke své výrazné 

socioekonomické odlišnosti. Cílem výzkumu bylo, zjistit míru využívání soukromého 

doučování celkově a v jednotlivých předmětech, porovnat míru využívání různých forem 

soukromého doučování a charakterizovat žáka využívajícího soukromé doučování. Záměrem 

je také popsat faktory, které míru využívání ovlivňují, především školní výsledky žáků            

a jejich rodinné zázemí z hlediska kulturního kapitálu v souladu s Bourdieho teorií kulturní 

reprodukce. Teoretická část práce se zaměřuje na východiska výzkumu dané problematiky. 

Zabývá se dosavadním výzkumem fenoménu soukromého doučování jak v České republice, 

tak ve světě. Součástí je také popis výzkumných studií ze Španělska a Latinské Ameriky, 

které byly publikovány pouze ve španělštině a v českém prostředí nejsou známy. Zaměřuje se 

především na kulturní kapitál, faktor, který ovlivňuje školní výsledky a volbu střední školy      

z pohledu sociologických teorií. 

Soukromé doučování 
 

Soukromé doučování je definováno jako doplňující výuka běžných školních předmětů           

za úplatu (Silova, Budiene, & Bray, 2006). Základní funkcí soukromého doučování je 

zlepšení školních výsledků, doplnění znalostí i nad rámec školního kurikula a získání 

konkurenční výhody v  rámci dalšího studia. Soukromé doučování, které se stalo v posledních 

patnácti letech významným celosvětovým fenoménem, existuje jako stínový vzdělávací 

systém, který nelze vnímat odděleně od formálního vzdělávání (Bray M., 1999). V anglicky 

psané odborné literatuře je pro soukromé doučování používán pojem private supplementary 

tutoring. Ve španělsky mluvících zemích je pro soukromé doučování nejčastěji používán 

termín soukromé hodiny (clases particulares), například portál tusclasesparticulares.com. 

Termíny clases particulares de refuerzo nebo clases particulares de apoyo, obsahují slovo 

refuerzo, apoyo které lze přeložit jako doplňkový, podpůrný (supplementary) (Ventura, Neto-

Mendes, Costa, & Azevedo, 2006).  

http://www.tusclasesparticulares.com/
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V české odborné literatuře je pojem supplementary tutoring  překládán jako soukromé 

doučování (Šťastný, 2014; Šťastný, 2015; Šťastný, 2016; Šťastný & Terreros, 2015). Jedná se 

o dodatečné neformální vzdělávání mimo školní vyučování, které stínuje školní kurikulum      

a také připravuje na přijímací zkoušky při přechodu mezi jednotlivými stupni v rámci 

oficiálního vzdělávacího systému (např. Kubánová, 2006, Silova & Bray, 2006).  

Soukromé doučování je velmi komplexní téma. První studii o zmíněném fenoménu 

publikoval profesor M. Bray, který se soukromým doučováním z komparativního hlediska 

zajímá dlouhodobě (Bray, 1999). Zvýšený zájem o dané téma dokládá rostoucí počet 

empirických studií v mnoha zemích od 90. let 20. století. V zemích východního bloku došlo     

k nárůstu poptávky po soukromém doučování po pádu železné opony, kdy začalo být kvalitní 

vzdělání chápáno jako ekonomický statek (Bray, 1999) a stalo se konkurenční výhodou         

na pracovním trhu. Po roce 1990 došlo k rozšíření nabídky středních i vysokých škol, vznikají 

prestižní školy a víceletá gymnázia, která selektují žáky již na druhém stupni ZŠ. Ke 

zvýšenému zájmu o soukromé doučování přispěla také nová podoba maturitní zkoušky (na 

Slovensku v roce 2004, v Polsku v roce 2005, v České republice v roce 2011), která přinesla 

společnou, centrálně organizovanou část.   

Z výzkumů posledního desetiletí je zřejmé, že fenomén soukromého doučování se      

v České republice dotýká značného množství studentů a učitelů. Soukromé doučování se stalo 

běžně používanou strategií k přípravě na přijímací zkoušky jak na střední, tak na vysoké školy 

a víceletá gymnázia (Straková & Greger, 2013), což dokazuje i nabídka na inzertních 

portálech www.kvalitni-doucovani.cz a www.naucim.cz, kde bylo uvedeno celkem více než 

6 000 poskytovatelů individuálního doučování (Šťastný & Terreros, 2015). Podle Šťastného 

využilo během studia nějakou formu soukromého doučování celkem 41 % dotázaných 

studentů středních škol v Praze a v Moravskoslezském kraji (Šťastný, 2017). Dotazníkové 

šetření z roku 2016 u žáků 9. tříd ze Středočeského a Ústeckého kraje potvrdilo, že v průběhu 

2. stupně základní školy využilo placené doučování celkem 45 % žáků, z nichž 18 % využilo 

individuální doučování, 12 % skupinové kurzy a celkem 15 % žáků se zúčastnilo obou 

zmíněných forem doučování (Terreros, 2018). 

 

 

 

 

 

http://www.kvalitni-doucovani.cz/
http://www.naucim.cz/
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Soukromé doučování z pohledu sociologie 
 

Vztah mezi sociální pozicí rodiny a školními výsledky dětí je v sociologickém výzkumu 

dobře zaveden. Měřit socioekonomický status (SES) rodiny ve smyslu celkové pozice člověka 

v sociální a ekonomické oblasti není snadné. Přesto většina studií naznačuje, že děti z rodin     

s nižším SES nemají ve škole tak dobré výsledky, jak by potenciálně mohly mít, kdyby byly    

z rodin s vyšším SES. Kulturní kapitál jako symbolické sociální bohatství, které úzce souvisí 

s ambicemi na vzdělání, ovlivňuje také míru využívání soukromého doučování. Mezinárodní 

výzkumy ukazují, že kulturní kapitál se přenáší z generace na generaci a má vliv na školní 

úspěšnost a dosažené vzdělání (Biddle, 2013; Hrubá, 2017). Žáci pocházející z rodin s vyšším 

kulturním kapitálem volí častěji gymnázia a maturitní obory středních škol. S prostudijní 

orientací žáků souvisí také vyšší míra využívání soukromého doučování, které více využívají 

studenti gymnázií a odborných škol s maturitou. Hlavní motivací pro využití soukromého 

doučování je školní úspěšnost, tedy zlepšení známek, které jsou považovány za klíč k lepší 

kariéře, a příprava na maturitní zkoušku nebo na přijímací zkoušky na vysokou školu (např. 

Šťastný, 2016; Dwita, Cheisviyanny, Helmy, & Marwan, 2008).  

Autorka této disertační práce se zabývá kulturním kapitálem rodiny, který považuje za 

významný faktor ovlivňující výši studijních ambicí a s tím související míru využití 

soukromého doučování v souvislosti, mimo jiné, s volbou střední školy. Vychází z Bourdieho 

teorie kulturní reprodukce, kdy se habitus investovat do soukromého doučování a do vzdělání 

vůbec v rámci rodiny přenáší z generace na generaci a znevýhodňuje již na startovní čáře děti 

z rodin s nižším kulturním kapitálem (Bourdieu, 1998). Vzdělání je hodnotou, která dává 

jedinci příležitost rozvíjet své schopnosti a nadání, jež bude moci uplatnit ve své profesi         

a v životě obecně. Může přispět k sociální mobilitě, zmenšit omezení způsobená připsaným 

socioekonomickým a kulturním statusem rodiny a nahradit připsaný status vyšším statusem 

získaným. Výzkumy ukazují, že kulturní kapitál se přenáší z generace na generaci a má vliv 

na školní úspěšnost a dosažené vzdělání (Biddle, 2013; Hrubá, 2017). Byla prokázána také 

úzká souvislost mezi rodinou a školní úspěšností dětí, které mají vzdělanější rodiče s vyšším 

profesním statusem, a kteří se zajímají o vzdělávací proces svých dětí (Rabušicová, 1996). 

Kulturní kapitál je také ukazatelem nepřímých faktorů jako jsou pracovní návyky a motivace 

(Šubrt & kolektiv, 2010).  O negativním vlivu nízkého sociálního kapitálu (soubor užitečných 

kontaktů, kulturního i ekonomického kapitálu) hovoří také analýza severoamerických rodin  
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o vlivu vzdělání rodičů na školní výsledky jejich dětí (Teacherman 1987). Byl také potvrzen 

negativní vliv nízkého sociálního kapitálu afroamerických a hispánských rodin, žijících na 

území Spojených států, na vzdělání jejich dětí (Perna & Titus, 2005). Studie z Latinské 

Ameriky agentury Mc Kinsey považuje kulturní kapitál rodiny za faktor, který ovlivňuje 

proaktivní smýšlení žáků a jejich školní úspěšnost silněji než socioekonomický status. (Mc 

Kinsey Glogal Institute 2017). Matsuokův výzkum v japonských rodinách potvrzuje, že 

rodiče s vyšším socioekonomickým statusem podporují své děti ve studiu, vyhledávají pro ně 

vhodné soukromé doučování a vytvářejí tak pro ně studijní příležitosti. Tito žáci pak mají 

větší šanci dostat se na prestižní univerzity a získat prestižnější diplom (institucionalizovaný 

kulturní kapitál) (Matsuoka, 2015). Australská studie potvrzuje, že čím vzdělanější rodiče, tím 

větší psychologická podpora dětí a lepší školní výsledky (Considine & Zapala, 2002). 

Španělští autoři potvrzují negativní dopad problematického rodinného zázemí (vzdělání 

rodičů a ekonomické zdroje) na školní výsledky dětí (Navarro Murugarren, 2015). 

Analýza dat získaných z prvního ročníku longitudinálního výzkumu českých 

domácností z roku 2015 (České panelové šetření domácností), která se zabývala 

vzdělanostním očekáváním rodičů, prokázala vliv socioekonomického postavení rodiny          

na očekávání rodičů, že jejich dítě získá vysokoškolské vzdělání. S rostoucí prestiží 

jednotlivých povolání stoupá šance, že budou rodiče od svých potomků očekávat absolvování 

vysoké školy. V České republice jsou vzdělanostní očekávání stále silně provázána se 

vzděláním a socioekonomickým statusem povolání rodičů s tím, že vliv vzdělání rodičů je 

výrazně silnější než vliv statusu povolání. Lze tedy předpokládat, že primární příčinou 

nízkých ambicí rodičů na vzdělání a s tím související horší školní úspěšnost jejich dětí je 

kulturní zázemí rodiny nikoli ekonomické znevýhodnění (Hrubá, 2017) 

Vědecký problém a cíle disertační práce  

 
Cílem disertační práce bylo popsat situaci ve využívání soukromého doučování žáky 9. tříd 

základních škol v Ústeckém a Středočeském kraji, porovnat oba kraje a charakterizovat žáka, 

který soukromé doučování využívá. Popis situace znamená zjistit míru využívání soukromého 

doučování celkově a v jednotlivých předmětech, porovnat míru využívání různých forem 

soukromého doučování a popsat faktory, které míru využívání ovlivňují. Výzkumným 

problémem je také zjištění motivace k využití soukromého doučování jak ze strany žáků, tak 

ze strany rodičů. S tím souvisí charakteristika žáka, která se zaměřuje především na jeho  
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školní výsledky a také na jeho rodinné zázemí (především dosažené vzdělání rodičů). 

Relačním výzkumným problémem je vztah mezi školními výsledky žáků a mírou využívání 

soukromého doučování jak individuálního, tak přípravných kurzů. Dále vztah mezi kulturním 

kapitálem rodiny (dosažené vzdělání rodičů, způsob trávení volného času), mírou využívání 

soukromého doučování a volbou střední školy (ambice rodičů ve vzdělávání). 

Výzkumné otázky 
 

Analýza dat získaných v dotazníkovém šetření poskytla odpovědi na následující výzkumné 

otázky :  

1) Ve kterém z krajů je využíváno soukromé doučování ve větší míře? 

2) Jsou rozdíly v míře využívání soukromého doučování v jednotlivých předmětech? 

3) Jaké jsou hlavní důvody využívání soukromého doučování? 

4) Z jakého důvodu navštěvují žáci skupinové kurzy? 

5) Jsou poskytovateli individuálního soukromého doučování častěji studenti vysokých 

škol nebo učitelé základních a středních škol? 

6) Kdo je poskytovatelem skupinových kurzů? 

7) Využívají soukromé doučování častěji žáci hlásící se na gymnázium, nebo střední 

odbornou školu s maturitou? 

8) Hlásí se na maturitní obory středních škol častěji žáci rodičů s vyšším dosaženým 

vzděláním? 

9) Mají žáci rodičů s vyšším dosaženým vzděláním lepší školní výsledky? 

10) Využívají soukromé doučování častěji žáci z rodin s vyšším kulturním kapitálem? 
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Definice a zdůvodnění výzkumného souboru  
 

Cílovou skupinu respondentů tvoří žáci 9. tříd základních škol, protože se nacházejí 

na rozhraní základního a středního vzdělávání, řeší přestup na střední školu a mnoho z nich 

musí konat přijímací zkoušku, přestože povinné centrální přijímací zkoušky na střední školy 

se konají až od školního roku 2017/2018. Na stejnou cílovou skupinu se soustředí i podobně 

zaměřené mezinárodní výzkumy (např. Runte-Geidel, 2014) a výzkumy analyzující data 

PISA, která se zaměřují na žáky stejného věku (např. Matsuoka, 2015). Výzkumný soubor byl 

zúžen na žáky Středočeského a Ústeckého kraje. Zmíněné dva kraje byly vybrány z důvodu 

jejich odlišnosti vzhledem k socioekonomickým údajům. Ve Středočeském kraji je hrubá 

mzda o více jak 4000 Kč vyšší než v kraji Ústeckém. Také míra nezaměstnanosti byla v roce 

2015 ve Středočeském kraji o 4,6 % nižší než v kraji Ústeckém. Poloha Středočeského kraje 

významně ovlivňuje jeho ekonomickou charakteristiku. Kraj je úzce spojen s hlavním 

městem, pro které je významným zdrojem pracovních sil. V objemu HDP se kraj v roce 2015 

umístil na čtvrtém místě v porovnání s ostatními kraji. Tato skutečnost je ovlivněna 

automobilovým průmyslem a strategickou polohou kraje (ČSÚ, 2015). Ústecký kraj je 

tradičně krajem s nejvyšší nezaměstnaností v republice, zejména v důsledku poklesu těžby 

uhlí, restrukturalizace podniků a útlumu ve výrobě i zemědělství. Ústecký kraj má jednu 

z nejméně příznivých vzdělanostních struktur v rámci České republiky. Podíl vysokoškolsky 

vzdělaných obyvatel je výrazně pod celostátním průměrem. V kraji jsou sociálně vyloučené 

lokality, kde dosahují obyvatelé většinou jen základního vzdělání a čím více je lokalita 

etnicky homogenní, tím nižší je úroveň vzdělání jejích obyvatel.  

Metodologie  
 
Cílovou skupinu respondentů tvořili žáci 9. tříd základních škol, kteří se nacházejí na rozhraní 

základního a středního vzdělávání. Kraje Středočeský a Ústecký byly zvoleny z důvodu 

typové odlišnosti a kontrastu sledovaných proměnných. Z Rejstříku škol a školských zařízení 

byly vytvořeny dva soubory škol.  Soubor škol z Ústeckého kraje obsahoval 280 subjektů a 

soubor Středočeského kraje 530 subjektů. Jednotlivé školy každého souboru byly očíslovány 

způsobem 1–280 a 1–530. Pro každý kraj bylo náhodně vygenerováno 40 čísel, která byla 

přiřazena konkrétním školám.  
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Jako výzkumný nástroj pro sběr kvantitativních dat byl použit dotazník. První část 

dotazníku (blok A) se týkala soukromého individuálního doučování, míry využívání               

a motivace k (ne)využití. Respondenti měli vybrat jeden předmět, ze kterého využívali 

soukromé doučování nejčastěji a jakou měli z daného předmětu známku. Další otázky týkající 

se formy, typu doučujícího a ceny se pak týkaly jen daného zvoleného předmětu. Kdyby se 

respondent nevyjadřoval ke konkrétnímu předmětu a mluvil obecně, mohly by si některé 

odpovědi odporovat a výsledky šetření by byly zkreslené. Naopak pokud by se respondent 

vyjadřoval k více předmětům, objem dat ke zpracování by se významně zvětšil, aniž by to ale 

znamenalo jejich větší relevanci. Druhá část (blok B) byl zaměřen na přípravné kurzy. Otázky 

směřovaly opět k míře a motivaci využití, dotazována byla také cena a typ poskytovatele. 

Třetí část (blok C) se týkala názorů na soukromé doučování. Pro možnost přesnějšího 

zpracování dat, měli respondenti možnost označit více nabízených odpovědí, ale zároveň 

museli označit jednu z nabízených formulací jako tu nejdůležitější. Čtvrtá část (blok D) 

zjišťovala, na jakou střední školu se respondent hlásí a zda musí dělat přijímací zkoušky. 

Cílem závěrečné části dotazníku (blok E) bylo získat základní sociodemografické údaje, 

informace o školních výsledcích a rodinném zázemí respondenta. Data získaná z této části 

dotazníku byla použita k vyhodnocování výsledků v souvislosti s kulturním kapitálem rodiny 

žáka.  

V dotazníku byly použity většinou uzavřené otázky nabízející alternativní odpovědi. 

V několika otázkách byla nabídnuta možnost volné odpovědi, pokud by si respondent 

nevybral z nabízených odpovědí, nebo chtěl nějakou odpověď upřesnit. Žáci ale této možnosti 

využili jen ve velmi malé míře, tyto odpovědi nebyly pro statistické zpracování dat nijak 

významné. Škálování bylo použito, pro zjednodušení, pouze v otázkách týkajících se četnosti 

a časového rozsahu doučování, ceny a počtu žáků ve skupině přípravného kurzu. Dotazník byl 

pilotován v září 2015 v 9. třídě ZŠ Praha Ďáblice. Cílem této fáze tvorby dotazníku bylo 

ověření doby potřebné k jeho vyplnění, tedy 20 - 25 minut a získání zpětné vazby, na jejímž 

základě došlo k přeformulování několika otázek a úvodní informace o soukromém doučování, 

tak aby žáci lépe pochopili zadání. Většina proměnných v dotazníku jsou nominální proměnné 

(pohlaví, bydliště, profese, má/nemá soukromé doučování apod.). Dalšími proměnnými jsou 

ordinální proměnné (vzdělání rodičů, známky, prospěch apod.). Intervalové proměnné se 

týkají frekvence, časové dotace a ceny za doučování a také počtu žáků ve skupině přípravného 

kurzu.  
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Hlavním kritériem při zpracování dat byla četnost odpovědí, případně korelace mezi 

proměnnými. K určení nezávislosti dvou nominálních proměnných (např. zjištění rozdílu 

mezi využitím přípravných kurzů v porovnání krajů) byl použit test chí-kvadrát, ke zjištění 

míry vztahu mezi proměnnými (např. míra využití soukromého doučování ve vztahu k typu 

zvolené školy) byl použit kontingenční koeficient (Peersův), pro zjištění závislosti (např. 

závislost mezi vzděláním rodičů a využíváním soukromého doučování) byl použit korelační 

koeficient (Spearmennův). Data z vyplněných dotazníků byla přepsána do souboru MS Excel 

(základní deskriptivní statistika získaného souboru dat), pro statistickou analýzu (statistické 

testy významnosti a korelace) byl použit program Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) verze 20.   

Výchozí hypotézy 
 

Všechny hypotézy obsahují proměnnou „využívání/nevyužívání soukromého doučování“. 

Míra (ne)využívání byla vztažena k faktorům, které ji ovlivňují, tedy k motivaci, ke školním 

výsledkům, k volbě střední školy a k rodinnému zázemí žáků. Každá hypotéza vyjadřuje 

předpokládaný vztah vybraných proměnných, vždy je stanovena také nulová hypotéza            

a zdůvodněny využité statistické metody.  

Nejdříve byla srovnána míra využívání soukromého doučování žáky Středočeského                

a Ústeckého kraje. 

Znění hypotézy: 

HA1: Soukromé doučování využívají ve větší míře žáci ze Středočeského kraje než žáci 

z Ústeckého kraje. 

K této hypotéze je formulována nulová hypotéza: 

H01: V míře využívání soukromého doučování není mezi kraji rozdíl. 

V souvislosti se soukromým individuálním doučováním bylo zjišťováno, jak se liší míra jeho 

využívání v jednotlivých předmětech v porovnání krajů. Proměnnou byla „matematika“ a 

„angličtina“, jako nejdoučovanější předměty. 

Znění hypotézy: 

HA2a: V míře doučování matematiky je mezi kraji rozdíl. 

HA2b: V míře doučování angličtiny je mezi kraji rozdíl. 
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Znění nulové hypotézy: 

H02a: V míře doučování matematiky není mezi kraji rozdíl. 

H02b: V míře doučování angličtiny není mezi kraji rozdíl. 

U žáků, kteří odpověděli, že využili nebo využívají soukromé doučování, byla dále zkoumána 

motivace, tedy z jakého důvodu využili soukromého doučování. 

První hypotéza ověřuje, zda byla hlavní motivací pro využití soukromého individuálního 

doučování snaha o doplnění učiva. Další hypotéza se týká motivace k využití placených 

skupinových kurzů v porovnání krajů. 

Znění hypotéz: 

HA3: Žáci mají individuální SD z matematiky kvůli doplnění učiva častěji než v ostatních 

předmětech. 

HA4: Žáci ze Středočeského kraje navštěvují skupinové kurzy kvůli přípravě na přijímací 

zkoušky častěji než žáci z kraje Ústeckého. 

K těmto hypotézám byly formulovány nulové hypotézy: 

H03: Žáci využívají individuální SD kvůli doplnění učiva ve stejné míře v matematice 

i ostatních předmětech. 

H04: Žáci ze Středočeského kraje navštěvují skupinové kurzy kvůli přípravě na přijímací 

zkoušky ve stejné míře jako žáci z kraje Ústeckého. 

V souvislosti s poskytovateli soukromého doučování byly stanoveny následující hypotézy: 

 Znění hypotézy: 

HA5: Individuální soukromé doučování poskytují častěji učitelé ZŠ a SŠ než studenti VŠ. 

Nulová hypotéza: 

H05: Individuální soukromé doučování poskytují ve stejné míře studenti vysokých škol 

i učitelé. 

HA6: Přípravné kurzy organizují častěji střední školy než soukromé agentury. 

Nulová hypotéza: 

H06: Střední školy organizují přípravné kurzy stejně často jako soukromé agentury. 
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V dotazníkovém šetření byla také zkoumána souvislost mezi mírou využívání soukromého 

doučování a volbou střední školy. Podle toho, zda si žák zvolil gymnázium nebo (ne)maturitní 

obor na odborné škole, byla stanovena následující alternativní hypotéza: 

HA7: Častěji využívají soukromé doučování žáci, kteří se hlásí na gymnázium nebo 

na maturitní obor SŠ. 

H07: Není rozdíl v míře využívání soukromého doučování mezi žáky, kteří se hlásí 

na gymnázium či na maturitní obor SŠ a žáky hlásícími se na nematuritní obor střední školy. 

Následující hypotézy byly formulovány v souvislosti zkoumání vlivu kulturního kapitálu 

rodiny, především vzdělání rodičů, na školní výsledky žáků, míru využívání soukromého 

doučování a na volbu střední školy. 

Byly stanoveny následující hypotézy: 

HA8: Na gymnázia a střední odborné školy s maturitou se hlásí častěji žáci rodičů s vyšším 

vzděláním. 

HA9: Žáci rodičů s vyšším vzděláním mají lepší školní výsledky. 

HA10: Soukromé doučování využívají častěji děti z rodin s vyšším kulturním kapitálem. 

K těmto hypotézám byly formulovány nulové hypotézy: 

H08: Vzdělání rodičů nezpůsobuje rozdíly v počtu žáků hlásících se na gymnázia nebo střední 

odborné školy s maturitou a na střední odborné školy bez maturity. 

H09: Vzdělání rodičů nezpůsobuje rozdíly ve školních výsledcích žáků. 

H010: Není rozdíl v míře využívání soukromého doučování žáky z rodin s vyšším a nižším 

kulturním kapitálem. 
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Výsledky disertační práce   
 
Z celkového počtu dotazovaných (1 016) uvedlo celkem 632 žáků, tedy 62,2 %, že v průběhu 

2. stupně využilo nějakou formu doučování. V případě neplaceného doučování využili žáci 

nejčastěji pomoci v rámci rodiny a známých. Placené doučování využilo v průběhu 2. stupně 

celkem 45,8 % žáků z obou krajů z celkového vzorku. Celkem 18 % z těchto žáků využilo 

individuální doučování, dalších 12 % žáků se zúčastnilo přípravných kurzů a 15 % žáků 

využilo dokonce obě zmíněné formy doučování. V porovnání krajů využilo ve Středočeském 

kraji nějakou formu placeného doučování o 6,8 % žáků více (v případě placeného 

individuálního doučování o 11,6 % více) než v Ústeckém kraji. Individuální soukromé 

doučování využilo 39,5 % žáků ze Středočeského kraje a 27,9 % žáků z Ústeckého kraje, a to 

nejčastěji v průběhu 8. a 9. třídy. Z celkového počtu žáků, kteří využili individuální soukromé 

doučování, se většina (70 %) doučovala 1 až 2 hodiny týdně.  

V rámci získávání informací o stavu soukromého doučování na 2. stupni základních 

škol se dotazníkové šetření zabývalo také důvody, proč žáci využili, případně nevyužili, 

soukromé doučování. Z výsledků vyplývá, že jednoznačně hlavním důvodem pro využití 

individuálního doučování je snaha zlepšit si známku. Celkem 27,1 % dotazovaných žáků        

z obou krajů si přeje zlepšit známku, 15,2 % z nich uvedlo, že si to přejí rodiče. Většina 

doučovaných žáků (69,5 %) z obou krajů měla doučování pravidelně, v Ústeckém kraji se 

však pravidelně doučovalo o 9,7 % žáků více než v kraji Středočeském, kde se naopak 

doučovalo nárazově o 9,7 % žáků více než v Ústeckém kraji. Čtvrtina (25,5 %) všech 

dotazovaných bez rozdílu kraje si myslí, že výuka by měla být tak kvalitní, aby žáci 

doučování vůbec nepotřebovali. Celkem 23,5 % žáků z obou krajů uvedlo, že znalosti získané 

ve škole jsou dostačující jak k dosažení dobrých známek, tak ke zvládnutí přijímacích 

zkoušek. Nicméně v porovnání krajů jsou s kvalitou výuky méně spokojeni žáci 

Středočeského kraje. Celkem 18 % respondentů z obou krajů uvedlo, že doučování je 

důležité, protože učitel ve škole učivo dobře nevysvětlí a v tomto smyslu byli opět kritičtější 

žáci ze Středočeského kraje, z nichž tento názor zastává 20,8 % oproti 15,2 % žáků z kraje 

Ústeckého.  

Nejvíce žáků, kteří využívají individuální soukromé doučování, shodně v obou 

krajích, jej využívají v 8. a 9. třídy (celkem 56,6 %). Z výsledků dotazování vyplývá, že 

polovina doučovaných žáků z obou krajů využila placené individuální doučování                    

z matematiky. Nepochopení učiva v hodině uvedlo jako jeden z důvodů, proč se doučují 

matematiku, celkem 51,2 % těchto žáků bez rozdílu kraje. Přijímací zkoušky jako další důvod 
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pro využití individuálního doučování z matematiky a českého jazyka uvedlo celkem, bez 

rozdílu kraje, 57,6 % doučovaných žáků u českého jazyka a 45,1 % u matematiky.  Dalším 

doučovaným předmětem je angličtina (celkem v obou krajích 33 %). Další cizí jazyk se           

v obou krajích bez rozdílu doučuje jen 4,8 % doučovaných žáků, především se jedná o 

němčinu (celkem 15 z 16 případů). Dále je evidentní, že pouze v angličtině si žáci, kteří se 

doučují, chtějí rozšířit své znalosti nad rámec školního kurikula (celkově v obou krajích 45 % 

žáků).    Z výsledků šetření dále vyplynulo, že přípravných kurzů se celkem v obou krajích 

(rozdíly mezi kraji nejsou významné) zúčastnilo 24,1 % všech respondentů. A v době 

dotazníkového šetření se ještě celkem 17,8 % z nich chystalo nějakého přípravného kurzu 

zúčastnit.  

Lze konstatovat, že z celkového počtu dotazovaných využili placené doučování 

nejčastěji žáci hlásící se na maturitní obor střední školy (47,6 %) nebo na gymnázium        

(55,5 %) oproti 33 % žáků, kteří se hlásí na obor nematuritní.  Zároveň byla prokázána 

souvislost mezi vzděláním rodičů, školními výsledky žáků a volbou střední školy. 

Gymnázium volí nejčastěji děti vysokoškolsky vzdělaných rodičů. Nematuritní obor na SŠ 

volí většinou děti rodičů s nematuritním vzděláním. S vyšším vzděláním rodičů roste, bez 

rozdílu kraje, procento žáků s jedničkou z matematiky, českého jazyka a angličtiny. Dále lze 

konstatovat, že mezi dětmi vysokoškolsky vzdělaných matek je třikrát více těch, kteří mají 

jedničku z českého jazyka, oproti dětem matek bez maturity. Vzhledem ke korelačním 

koeficientům lze také uvést, že vztah mezi vzděláním rodičů a volbou střední školy je silnější 

než vztah mezi vzděláním rodičů a prospěchem. I když vztah vzdělání matky a známek žáka 

je silnější než u otce, u výběru střední školy tento rozdíl mezi rodiči zaniká.  

Vezmeme-li v úvahu výsledky dotazníkového šetření v této práci, je evidentní, že 

doučování obecně je pevnou součástí českého primárního i sekundárního vzdělávání. Více 

než 60 % žáků devátých tříd využilo nějakou formu doučování ať již placeného nebo jim 

zdarma pomáhal někdo z rodiny či okruhu známých. Do placeného doučování investovalo 

dokonce více než 45 % žáků. Podobné výsledky přinesl i výzkum na středních školách, kdy 

deklarovalo zkušenost se soukromým doučováním více než 36 % studentů (Šťastný, 2016). 

Hlavním důvodem pro využití soukromých hodin je zlepšení známky a to jak u žáků ZŠ, tak   

u středoškoláků (Šťastný, 2016) a to především z matematiky.   

Žáci uvedli, že individuální doučování je přesněji zacíleno na jejich individuální 

potřeby, nicméně jedním z deklarovaných důvodů využití doučování je také nedostatečná 

kvalita výuky ve smyslu „učitel látku dobře nevysvětlí“. Přitom podle respondentů jim 

poskytují soukromé individuální doučování nejčastěji učitelé stejné nebo jiné ZŠ.   
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Většina dotazovaných žáků 9. tříd uvedla, že se doučuje především matematiku. 

Kvalita výuky, zejména v případě matematiky začíná být diskutovaným problémem. 

Matematika je vždy předmětem centrálního testování, což zaručuje vnější motivaci k jejímu 

zvládnutí. Z výzkumů PISA vyplývá, že ačkoli se čeští žáci drží v průměru zemí OECD, 

jejich největším problémem jsou úlohy vyžadující kreativní a logické myšlení. S tím přímo 

souvisí negativní přístup žáků k matematice (Škultéty, 2019).   

 

Závěr 
 
Tato disertační práce popsala fenomén soukromého doučování u žáků 2. stupně základních 

škol v České republice a doplnila tak již existující data o soukromém doučování na středních 

školách. 

 

Zjištění, která považuje autorka za nejvýznamnější: 

• nějakou formu doučování využilo v průběhu 2. stupně ZŠ celkem 62,2 % všech 

dotazovaných žáků, 

• placené doučování využilo v průběhu 2. stupně celkem 45,8 % žáků z obou krajů, 

celkem 18 % z nich využilo individuální doučování, dalších 12 % žáků se zúčastnilo 

přípravných kurzů a 15 % žáků využilo dokonce obě zmíněné formy doučování, 

• individuální soukromé doučování využilo nejčastěji v průběhu 8. a 9. třídy 39,5 % 

žáků ze Středočeského kraje a 27, 9 % žáků z Ústeckého kraje, 

• celkem 27,1 % dotazovaných žáků využívá individuální soukromé doučování proto, že 

si chce zlepšit známku, 

• nejčastěji doučovaným předmětem je matematika, 

• nejčastěji poskytují individuální doučování učitelé ze žákovy nebo jiné základní školy, 

• celkem 86,3 % dotazovaných žáků, kteří se zúčastnili přípravných kurzů, odpovědělo, 

že hlavním důvodem byla příprava na přijímací zkoušky, 

• pořadateli přípravných kurzů byly nejčastěji střední školy, nebo základní školy, které 

žáci navštěvovali, 
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• soukromé doučování využívají více žáci, kteří se hlásí na gymnázium nebo střední 

odbornou školu s maturitou, 

• na gymnázia nebo střední odborné školy s maturitou se více hlásí děti rodičů s vyšším 

dosaženým vzděláním a tito žáci také více využívají soukromé doučování. 

Ukazuje se tedy, že soukromé doučování je na základních školách velmi využíváno. Zásadní 

roli v míře jeho využívání hrají studijní ambice žáků a jejich rodičů, přímo související             

s kulturním kapitálem rodiny, jehož vliv na míru využívání soukromého doučování byl 

prokázán. Výše kulturního kapitálu rodiny byla posuzována zejména podle vzdělání rodičů     

a volnočasových aktivit jejich dětí. Děti rodičů s vyšším vzděláním dosahují lepších školních 

výsledků, častěji se hlásí na gymnázia nebo střední odborné školy s maturitou a ve větší míře 

využívají soukromé doučování. Hlavními důvody pro využití soukromého doučování je 

zlepšení známek a příprava na přijímací zkoušky, tedy snaha o získání konkurenční výhody 

v průběhu přijímacího řízení. Zmíněná fakta otvírají další oblasti výzkumných problémů.  

Například: Sníží se míra využívání soukromého doučování, pokud budou na školách nabízeny 

podpůrné hodiny žákům zdarma? Do jaké míry může škola vyrovnat studijní handicap žáků 

pocházejících z rodin s nižším kulturním kapitálem? Do jaké míry se zlepší vztah rodin           

s nižším kulturním kapitálem a školou, pokud bude škola fungovat jako komunitní? A zvýší 

se ambice těchto rodičů na vzdělání svých dětí? Je sumativní hodnocení pro rodiče skutečně 

hlavním kritériem při hodnocení kvality vzdělání? Zaručuje současná podoba přijímacích 

zkoušek dostatek informací o studijních předpokladech žáka? Zvýší se zájem o soukromé 

doučování formou on-line? A v souvislosti s poskytovateli soukromého doučování se zde 

otevírá téma učitelské etiky, jakkoli je výzkum v této oblasti komplikovaný. Skutečně tolik 

učitelů doučuje za peníze své vlastní žáky a nevnímá to jako neetické? Zjednodušují učitelé 

probírané kurikulum, protože spoléhají na to, že si žáci doplní potřebné znalosti díky 

soukromému doučování? 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Seznam vybrané použité literatury 
 
 
Biddle, B. J. (2013). Social Class, Poverty and Education. New York: RoutledgeFalmer.  
 
Bourdieu, P. (1998). Teorie jednání. Praha: Karolinum. 

Bray, M. (1999). The shadow education system: Private tutoring and its implications for planners. 
Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning. 

Considine, G., & Zapala, G. (2002). Factors Influencing the Educational Performance of Students 
from Disadvantaget Backgrounds. Competing Visions: Refereed Proceedings of the National Social 
Policy Conference 2001 (stránky 91-107). Sydney: Research Center, University of New South Wales. 

Hrubá, L. (2017). Sociální determinanty vysokých vzdělanostních očekávání. Sociológia 49 (5), 
stránky 463-481. 

Kubánová, M. (2006) . Monitoring of private tutoring: Slovakia Education in a Hidden Marketplace, 
stránky 279-305. 

Matsuoka, R. (2015). School socioeconomic compositional effect on shadow education participation: 
evidence from Japan. British Journal of Sociology od Education (36), stránky 270-290. 

Murawska, B., & Putkiewicz, E. (2006). Monitoring of private tutoring: Poland. Education in a 
Hidden Marketplace: Monitoring of private tutoring. , 257-277. 

Navarro Murugarren, E. (2015). Relación entre el entorno familiar y el fracaso escolar. diplomová 
práce . Logroňo: Universidad de La Rioja. 

Perna, L. W., & Titus, M. A. (2005). The Relationship Between Parental Involvement as Social 
Capital and College Enrollment: An Examination of Racial/Ethnic Group Differences. Journal of 
Higher Education , 5 (76), stránky 485-518. 

Rabušicová, M. (1996). Školní úspěšnost žáka v kontextu vzdělanostních nerovností. Sborník prací 
filosofické fakulty Brněnské univerzity . Brno. 

Silova, I., & Bray, M. (2006). The Private Tutoring Phenomenon: International Patterns and 
Perspectives. Education in a Hidden Marketplace: Monitoring of Private Tutoring Overview and 
Country Reports , 72-73. 

Straková, J., & Greger, D. (2013). Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté 
gymnázium. Orbis Scholae (7). 

Šafr, J. (květen 2011). Cesta mezi elitu. Životní styl , stránky 28,29. 

Šťastný, V. (2016). Fenomén soukromého doučování jako stínový vzdělávací systém v České 

republice. Disertační práce . Praha. 

Šťastný, V., & Terreros, B. (2015). Analýza nabídky poskytovatelů soukromého doučování pro žáky 

základních a středních škol. Plzeň: ČAPV. 

 Šubrt, J. et al. (2010). Soudobá sociologie IV. Praha: Univerzita Karlova v Praze. 
 



17 
 

Terreros, B. (2018). Soukromé doučování z pohledu žáků českých základních škol. e-Pedagogium , 
III, stránky 78-92. 

Ventura, A., Neto-Mendes, A., Costa, J. A., & Azevedo, S. (2006). El fenómeno del apoyo al 
aprendizaje fuera de la escuela visto a través de un análisis comparado. Profesorado. Revista de 
currículum y formación del profesorado , 10. 

 

Přílohy – grafy 
 

Využití SD celkem, bez rozdílu kraje 

 
Zdroj: autorka 

 

 

 

 

 

 

 

40.00%

42.00%

44.00%

46.00%

48.00%

50.00%

52.00%

54.00%

56.00%

ano ne

45,8 %

54,2 %

Využití placeného doučování v průběhu 2. stupně ZŠ bez rozdílu 

kraje



18 
 

Míra využití soukromého doučování 
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