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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá tutoriálním systémem ve vzdělávání žáků na 1. stupni 

základních škol. Teoretická část je okrajově věnována vymezení historického vývoje 

spolupráce mezi rodinou a školou a jejím jednotlivým formám, ze kterých vychází právě tzv. 

tutoriální systém. Tomu je v této části práce věnována největší pozornost, jsou uvedeny jeho 

základní principy a cíle. Tutoriální systém nabízí specifický vztah mezi rodinou a školou 

prostřednictvím budování otevřeného a důvěrného prostředí a při vhodných podmínkách 

napomáhá souhře zacílení výchovně vzdělávacího procesu obou sociálních institucí.  

Empirická část práce je zacílena na zjištění, zda je tutoriální systém opravdu funkční formou 

spolupráce mezi rodinou a školou poskytující konkrétní přínosy pro všechny zúčastněné 

subjekty. Je realizována prostřednictvím kvalitativní metodologie, konkrétně pomocí 

strukturovaných, polostrukturovaných rozhovorů a pozorování. Do výzkumného šetření byli 

zapojeni žáci, rodiče, učitelé, tutoři a ředitel základní školy, kde výzkum probíhal.  

Výsledky výzkumu ukazují, že pokud jsou při zavedení tutoringu dodrženy některé 

podmínky, může být opravdu nástrojem k otevřené a efektivní spolupráci mezi rodinou a 

školou. Z analýzy dat také vyplývají značné přínosy tutoringu. Žákům umožňuje všestranný 

osobností rozvoj, rodinám rovnocenné zapojení do vzdělávacího procesu a otevřenou 

komunikaci, školám hlubší poznání žáků a eliminaci nežádoucího chování.  
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ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the tutorial system in the education of primary school pupils. 

The theoretical part is marginally devoted to defining the historical development of 

cooperation between family and school and it is individual forms, from which the so-called 

tutorial system is based. The greatest attention is paid to this part of the work. It is focused 

on main principles and goals. The tutorial system offers a specific relationship between  

family and school through the building of an open and confidential environment and, under 

appropriate conditions, helps the interplay of the educational process of both social 

institutions.  

The empirical part of the work is aimed at finding out whether the tutorial system is really a 

functional form of cooperation between family and school, providing specific benefits for 

all stakeholders. It is implemented through a qualitative methodology, specifically through 

structured, semi-structured interviews and observations. Pupils, parents, teachers, tutors and 

the principal of the primary school where the research took place were involved in the 

research survey.  

The results of the research show that if certain conditions are met when introducting tutoring, 

it can really be a tool for open and effective cooperation between the family and the school. 

Data analysis also shows significant benefits of tutoring. The major benefits are pupils 

personal development, for their families to be equally involved in the educational process 

and open communication, for school to have a deeper understanding of the pupils and the 

elimination of undesirable behavior.  
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Úvod  

Spolupráce rodiny a školy prošla v nedávné historii významným vývojem. Zatímco 

dříve byly rodina a škola striktně odděleny a ke komunikaci docházelo jen ve vážných 

kázeňských nebo prospěchových problémech žáků, dnes je kladen důraz na vzájemnou 

propojenost a sdílení stejných hodnot a cílů. Rodiče chtějí být účastníky vzdělávacího 

procesu dětí a aktivně se podílet na životě školy. Dalším trendem, který stále častěji proniká 

do vzdělávacího systému je individuální přístup k žákům a respektování jejich specifických 

potřeb. Všechny výše zmíněné požadavky splňuje tzv. tutoriální systém. Jeho princip 

vychází z filozofie španělských škol, které vznikly z potřeb rodičů dopřát svým dětem 

takový vzdělávací systém, který bude cílit na jejich všestranný rozvoj, dopřeje jim 

individuální přístup a jehož se budou moci rodiče aktivně účastnit. V České republice 

tutoriální systém není běžnou formou spolupráce, je zaveden pouze na několika málo 

školách a jeho praxe zatím není tolik rozvinuta.  

Tutoriální systém představuje specifickou spolupráci rodiny a školy, která je 

založena na blízkém, důvěrném a otevřeném vztahu. Každému žákovi (rodině) je při nástupu 

do školy přidělen tutor, který se s nimi v různých frekvencích setkává. Tutor vystupuje 

v pozici rádce či posluchače. Rodiče i děti se mu mohou svěřit se svými radostmi i starostmi 

a tutor se pokusí jim v jejich nejlepším zájmu nabídnout nějaké řešení. Snahou tutoriálního 

systému je docílit efektivní komunikace mezi rodinou a školou, která povede ke společnému 

směřování žáka v otázce nastavených životních hodnot.  

Teoretická část se skládá ze čtyř hlavních kapitol, které se dále vydělují na jednotlivé 

podkapitoly. První kapitola je zaměřena na vymezení spolupráce rodiny a školy. Věnuji se 

historickému vývoji, kterým si vztah obou sociálních institucí prošel a zároveň formy, které 

může mít. V další kapitole je rozebrána socializace dítěte jako východisko pro tutoriální 

systém. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány tutoriálnímu systému, jeho vymezení, uvedení 

základních principů a hodnot a České i zahraniční praxi.  

Empirická část je realizována prostřednictvím kvalitativní metodologie, konkrétně 

pomocí strukturovaných, polostrukturovaných rozhovorů a pozorování. Hlavním cílem této 

části práce je zjistit, zda je tutoriální systém opravdu funkční formou spolupráce mezi 

rodinou a školou poskytující konkrétní přínosy pro všechny zúčastněné subjekty. Získaná 
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data byla přepsána a pomocí otevřeného kódování rozdělena do několika kategorií. Pro 

interpretaci je vycházeno z odborné literatury a poznatků nabytých z teoretické části práce.  

Hlavním cílem celé diplomové práce je blíže prozkoumat a popsat tutoriální systém 

jako jednu z možných forem spolupráce mezi rodinou a školou. V empirické části potom 

zjistit, zda se teoretické poznatky shodují s praxí základní školy, kde proběhne výzkum. 

Zároveň se v této části zaměřím na podmínky, které determinují zavedení tutoriálního 

systému na základních školách a možná rizika, která mohou funkčnost a efektivity této 

formy spolupráce výrazně omezit.  
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TEORETICKÁ ČÁST  

1 Spolupráce rodiny a školy  

Spolupráce rodiny a školy se v posledních letech stala velmi diskutovaným tématem. 

Cílem dnešních škol je otevřenost rodičům, jejich aktivní zapojení a spolupodílení se na 

výchovně vzdělávacím procesu dětí. Tyto cíle ale v historii prošly vývojem, stejně tak jako 

samotná spolupráce rodiny a školy. V této kapitole se zaměřím právě na historický vývoj. 

Nastíním modely, které se v posledních desítkách let ve vztahu rodiny a školy objevily. Také 

vymezím formy spolupráce, kdy závěrem uvedu ty nejčastější, se kterými se dnes ve školách 

běžně můžeme setkat. 

Dlouhou dobu nebyl vztah mezi školou a rodinou považován za téma, kterému je nutno 

se více věnovat. Rodiče povětšinou vyhověli nárokům školy a tak jejich hlavní starostí bylo, 

aby bylo dítě vždy řádně připraveno na vyučování a do školy chodilo včas. Škola se starala 

o intelektuální rozvoj dítěte, jeho ukáznění a sociální zařazení. Nikdo nepřemýšlel nad tím, 

jaké výhody by mělo, kdyby byla škola otevřená rodičům. Jak by bylo přínosné, kdyby 

rodiče měli právo zasahovat do chodu školy či je škola přímo sama ke spolupráci vyzývala. 

Vztah mezi školou a rodinou prošel ale velkým vývojem a nyní jsou školy mnohem 

otevřenější spolupráci. O rodičích se ve vztahu ke škole mluví jako o partnerech a je jim 

umožněno být aktivními účastníky života školy (Rabušicová, 2004).  

Šeďová (in Rabušicová, 2004) k tomuto tématu uvádí, že škola a rodina mají ve 

vzdělávání komplementární role. T. Kellaghan (in Rabušicová, 2004) uvádí, že tyto dvě 

instituce se liší především ve svých prioritách, očekáváních, vztahu k dětem a organizaci 

času. Přesto ale sdílejí svůj cíl, tedy zajistit optimální vývoj dětí. Některé americké výzkumy 

uvádějí, že kvalita vztahu mezi rodinou a školou ovlivňuje žákovu školní úspěšnost. 

Mnohem lepší šance ve škole mají dětí, jejichž rodiny se školou spolupracují a komunikují. 

Šance se ještě zvedají, jestliže rodiče dávají dětem stejné informace o škole a učení, které se 

dozvídají ve škole (Rabušicová, 2004). Stejný pohled předkládá i Čapek (2013), tedy, že 

rodiče by neměli stát proti učitelům, neměli by s nimi bojovat, ale naopak kooperovat. 

Rodiče jsou ti, kteří velkou měrou přispívají k úspěchům svých dětí ve vzdělávání tím, že se 

o školu zajímají, aktivně se podílejí na jejích činnostech, účastní se akcí, které pro ně škola 
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pořádá a celkově s ní spolupracují. Provedená šetření ukazují, že děti rodičů, kteří se školou 

komunikují, jsou spokojenější, optimističtější ve vzdělávání a dosahují lepších studijních 

výsledků. Hanák (2015) vidí spolupráci učitelů s rodiči, jako vztah, který vede ke vzájemné 

důvěře, podpoře tolerance a posilování hodnotových postojů žáků. Žákům tímto ukazujeme 

vzájemný respekt mezi lidmi. Kargerová a Krejčová (2003) dodávají, že primárními 

vychovateli dětí jsou rodiny, a tak mají na výchovu a vývoj svých dětí jednoznačně největší 

vliv. Mají tedy mít právo spolurozhodovat a být s učiteli rovnocennými partnery.  

Čapek (2013) ve své publikaci uvádí čtyři dobré argumenty podle Wolfendaelové, které 

zdůrazňují zapojení rodičů do vzdělávání dětí.  

- Právo – S ohledem na to, že rodiče nesou hlavní zodpovědnost za rozvoj svých 

dětí, mají mít právo účastnit se aktivit ve škole, dostávat informace, které se jejich 

dětí týkají, různými způsoby podporovat rozvoj dítěte a rozhodnout, zda dítěti 

vliv školy v jejich vývoji pomáhá.  

- Rovnost – Jak učitelé, tak rodiče přináší ve vzájemném vztahu stejně hodnotnou 

zkušenost. Měli by sobě tedy být rovnocennými partnery.  

- Reciprocita – Vztah rodiny a školy by měl vést k tomu, aby z toho obě strany 

měly prospěch.  

- Posilování – Pro rodiče je důležitý pocit, že ze spolupráce se školou mají 

prospěch nejen jejich děti, ale zároveň i oni sami. Zapojení do života školy a 

komunikace s učiteli může rodičům otevřít nové dveře poznání, ukázat jim nové 

přístupy.  

Přestože je spolupráce rodiny a školy stále více diskutovaným tématem a v dnešní 

době jedním ze znaků dobré školy, k vytvoření pevného vztahu vede dlouhá cesta. Z obou 

stran je třeba vlídnosti, otevřenosti a jednání bezvýhradně v nejlepším zájmu dítěte. Je nutné, 

aby se rodiče zamýšleli nad učitelovými doporučeními a brali je jako dobré a cenné rady. 

Zároveň od učitele se vyžaduje, že bude mít zájem o dění v rodině, bude seznámen 

s hodnotovým systémem, na kterém si rodina zakládá. Jen tak je možné dosáhnout fungující 

rovnováhy a kvalitní komunikace. Vznik moderní rodiny zaměřené na dítě mimo jiné souvisí 

s expanzí školní docházky. Jak uvádí Šeďová (in Rabušicová, 2004) škola a rodina mají i 

přes některé odlišnosti více společného, než by se na první pohled zdálo. Vznik rodin 
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zaměřených na dítě je úzce spojen s expanzí školní docházky. Škola sice přebrala 

odpovědnost za profesní socializaci, rodiče si ale i tak chtějí nechat kontrolu nad jejich 

školním i profesním životem. 

 

1.1 Historický vývoj  

Dlouhou dobu byla komunikace školy a rodiny omezena jen na jednosměrný přenos 

dat, kdy se jednalo výhradně o poskytnutí rad či doporučení rodičům. K užší komunikaci 

docházelo pouze v případech řešení vážných problémů, např. s docházkou či prospěchem 

(Rabušicová, 2004). Potřeba spolupráce velmi dlouho nevycházela ani ze strany školy, ani 

rodiny. Obě instituce fungovaly jako dva oddělené subjekty, které ale oba výchovně působily 

na dítě. Odpovědnost za vzdělání byla přikládána učitelům, škole, ministerstvu školství a 

dalším společenským organizacím, úloha rodičů ale nebyla vůbec zmiňována. Průcha (2005) 

k tomuto uvádí, že komunikace školy s rodinou byla založena na autoritativním, direktivním 

přístupu, kdy učitelé směrem k rodičům vystupovali jako odborníci, kteří nejlépe vědí, jak 

je třeba vzdělání řídit a zajistit. Rodiče byli postaveni do pozice laiků a posluchačů, kteří 

nemají oprávnění do vzdělávacího procesu zasahovat. „Typické bylo, že se učitelé obávali 

rodičů a rodiče se obávali učitelů.“ (Průcha, 2005, str. 420) 

Izolace školy a rodiny přetrvávala přibližně do konce 60. let 20. století (Pohnětalová, 

2015). Payne (1997) a Ravnová (2003) popisují 70. léta 20. století jako období narůstajícího 

respektu rodičů ze strany školy a učitelů. Učitelé postupně přijímali, že rodič je 

nepostradatelnou součástí ve vzdělávání svého dítěte a k úspěchu je třeba vzájemné důvěry 

obou stran. Rodiče tak začali být vyzýváni, aby se zapojovali do dění školy častěji a 

systematičtěji. Z počátku se jednalo o formální diskuze především na téma prospěchu a 

výsledků žáků. Postupně rodiče ale dostávali příležitost více se zapojovat i do aktivit školy 

a třídy, s učiteli komunikovat méně formálně až neformálně či přátelsky a upevňovat tak 

svou důležitou pozici ve vzdělávání a výchově dětí. Postupně se ze vzájemného vztahu 

odborníka a laika, stával otevřený vztah podporující komunikaci a spolupráci. 

Příznivým obdobím pro budování otevřenějšího a demokratického vztahu mezi 

rodinou a školou byly 90. léta 20. století. V mnoha státech se začal klást důraz na posílení 
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spolupráce rodiny a školy i legislativně. Jak uvádí Pohnětalová (2015), stejně tak tomu bylo 

i v České republice, kdy došlo ve školství k zásadním změnám. Kromě svobodné volby škol, 

se proměny týkaly i posílení autonomie škol, změny vztahů aktérů školního života a změny 

cílů, obsahu i výukových metod. S přijetím školského zákona (č. 561/2004 Sb.) se posílila 

role školy a její odpovědnosti za vzdělávání (organizace a způsoby výuky) následkem 

ustanovení RVP (rámcových vzdělávacích programů) jako státního kurikula. Tím se 

vytvořily vhodné podmínky pro učitele i další partnery školy (rodiče) a uspořádání 

vzájemných vztahů.  

Šeďová (2009) pohlíží na změny po roce 1989 jako na události vedoucí k chápání 

vztahu mezi rodinou a školou jako součást rodičovských práv. Klíčovým pojmem se na 

místo zapojování stává partnerství. „Většina autorů už nehovoří o „rodičovském zapojení“ 

nebo o „vztazích rodiny a školy“, ale o „partnerství mezi rodinou a školou“.“ (Rabušicová, 

2004, str. 10) Rodina i škola začínají vystupovat v rovnocenném vztahu, respektovat se a 

směřovat k jednomu společnému cíli, kterým je kvalitní vzdělávání dětí.  

Jak vyplývá z předchozích odstavců, podoba vztahu rodin a škol se různě historicky 

vyvíjela. Měnila se především s ohledem na danou dobu a na přístupu ke vzdělávání, který 

byl uplatňován. Milada Rabušicová ve své publikaci uvádí vydělení modelů vztahu rodiny a 

školy dle Brite Ravnová (Ravn, 2003). Ta se zaměřila právě na téma vývoje vzájemného 

postavení rodin a škol a vymezila čtyři základní modely vztahu mezi zmíněnými subjekty, 

které lze definovat v druhé polovině 20. století.  

 Kompenzační model  

 Konsenzuální model 

 Participační model  

 Model sdílené odpovědnosti  

Kompenzační model převládal v 60. a 70. letech 20. století. Byl založen na poskytnutí 

rovných vzdělávacích příležitostí i těm dětem, které pocházejí ze socioekonomicky 

nevýhodných podmínek a rodiny tedy nejsou schopny jim je zajistit samy. Vycházelo se 

z toho, že tyto rodiny a skupiny rodičů nezvládnou podporovat své děti v rozvoji, vzhledem 

ke svým nedostatečným možnostem a schopnostem. Na pomoc přišla škola, která částečně 
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přebrala jejich roli. V tomto modelu byli rodiče vnímáni jen jako spolupracovníci, škola 

určovala metody a postupy vzdělávání. (Rabušicová, 2004) 

Konsenzuální model se nejvíce objevoval v 70. a 80. letech 20. století. Dvě instituce – škola 

a rodina – byly považovány za sobě rovné, dokonce jako překrývající se svým působením. 

Škola od učitelů vyžadovala zjišťování co nejvíce informací o svých žácích s cílem zajištění 

komplementarity obou institucí. Komunikace byla ale spíše jednosměrná ze strany školy. 

(Rabušicová, 2004)  

Participační model zařazujeme do 80. a 90. let, kdy se těšil největší podpoře. I přesto, že 

rodiče jsou chápani jako „aktivní, autonomní a individuální lidské bytosti, jež hrají ústřední 

roli v procesu rozhodování a v jeho implementaci“ (Ravn, 2003 in Rabušicová, 2004, str. 

12), škola se výrazně zapojuje do výchovného a socializačního procesu. Participace školy 

souvisí i s rozvojem vlivu dalších socializačních skupin nebo institucí, které oslabují roli 

rodičů. (Rabušicová, 2004)  

Model sdílené odpovědnosti časově řadíme do současnosti. Jedná se o rozvinutí 

předcházejícího participačního modelu, kdy rodiče začínají hrát důležitou roli při 

rozhodování. Škola (učitelé) i rodina rovnocenně odpovídají za vzdělávací a socializační 

proces dítěte. Rodiče jsou vyzýváni k zapojení do takových aktivit školy, ze kterých budou 

mít jejich děti prospěch. (Rabušicová, 2004)  

Pohnětalová (2015) prezentuje koncepci vzdělávání 21. století jako otevřený 

vzdělávací systém flexibilně se přizpůsobující a reagující na aktuální, měnící se potřeby. 

Škola je s rodiči v rovnocenném vztahu a společně sdílí odpovědnost za vzdělání a výchovu 

dětí.  

 

1.2 Formy spolupráce  

Forem spolupráce mezi rodinou a školou existuje poměrně různorodé spektrum. Je také 

důležité určit pohled, kterým na spolupráci budeme nahlížet. Můžeme se dívat z pohledu 

rodičů, kdy vydělíme některé základní formy. Zároveň na kooperaci můžeme pohlížet 

z hlediska školy a aktivit a kroků, které k začlenění rodičů do jejího dění nabízí.  
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Rabušicová (1997, s. 21) uvádí jako základní interakce mezi rodinou a školou tyto: 

1. Vítání a přijímání rodičů – tvorba přátelské atmosféry  

2. Dvousměrná písemná zpráva – minimálně dvakrát ročně by měla škola písemně 

informovat rodiče o dítěti. Rodiče by měli mít prostor se ke zprávě vyjádřit a doručit 

ji zpět do školy.  

3. Individuální konzultace  

4. Pololetní rodičovské schůzky – měly by se konat minimálně dvakrát ročně. Obsahem 

by mělo být, jak se dítěti ve škole daří, jaké kroky poskytne učitel v podpoře 

výchovně-vzdělávacího systému a jaké rodiče.  

5. Sdružení rodičů – efektivní vztahy mezi rodiči a učiteli. 

6. Rada školy – rodiče by zde měli mít své místo.  

7. Školní publikace – pravidelně vycházející tiskovina informující rodiče o aktuálním 

dění ve škole. 

8. Právo rodičů vidět záznamy o dítěti. 

9. Respektování přání rodičů – konzultovat s rodiči každé důležité rozhodnutí, které se 

dítěte týká. Snažit se najít kompromis, který bude vyhovovat rodičům i pedagogovi 

a bude v zájmu dítěte.  

10. Školní výchova jako služba rodičům i partnerství s nimi – působení učitele by mělo 

být v souladu s výchovnými hodnotami školy.  

Toto je výčet nejzákladnějších spojení rodiny a školy, které by měly být v každé dobré 

škole naplněny. Velmi záleží, v jaké kvalitě jsou realizovány, protože pokud některé z nich 

neprobíhají na určité úrovni, ztrácí svou efektivitu, naopak se přímo stávají nepříznivými. 

Čapek (2013) uvádí, že pouze podnětná, efektivní a pestrá spolupráce může vést k obohacení 

rodičů i školy. Krejčová, Kargerová (2003, s. 150) definují desatero pro úspěšnou spolupráci 

rodiny a školy, do kterého zahrnují: „Respektujeme úlohu rodičů. Zachováváme důvěrnost. 

Mluvíme s rodinami o očekáváních, které vůči sobě máme. Podporujeme spolupráci s rodiči 

nabídkou více strategií k jejich zapojení. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si 

volí rodina sama. Usilujeme o zapojení celé rodiny. Plánujeme rodičovská setkání a 

konzultace v době, která rodině vyhovuje. Zaměřujeme se na silné stránky rodiny a 
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poskytujeme jí pozitivní zpětnou vazbu. Spolupracujeme s dalšími partnery školy. Víme, že 

všechno nejde hned.“  

Hanák a spol. (2015) a Čapek (2013) se tématem spolupráce rodiny a školy do hloubky 

zabývají a zmiňují některé formy spolupráce jako ty nejčastější. Nejběžnější uvádějí třídní 

schůzky a konzultace, které musí být součástí spolupráce každé základní školy. Dále zmiňují 

informační schůzky pro rodiče prvňáčků, které by stejně, jako třídí schůzky, měly být 

základním standardem komunikace. Den otevřených dveří, kdy se škola prezentuje zejména 

pro rodiče budoucích prvňáčků, označují jako další z forem spolupráce. Dále uvádějí 

kulturní akce pro rodiče (zahrnují různé druhy vystoupení a koncertů), výtvarné dílny 

(mohou být organizovány pro rodiče s dětmi, ale i pouze pro rodiče), rodič jako vedoucí 

kroužků a volnočasových aktivit, rodič v organizaci na podporu školy, rodič jako návštěvník 

vyučování nebo asistent při výuce (pokud rodič chce navštívit školu, mělo by mu to být 

umožněno), rodič jako expert na svůj obor (rodiče pomáhají v oblasti, která se týká jejich 

profese, mohou zprostředkovat i exkurze do svých zaměstnání), rodič jako pomocník při 

výletech a exkurzích, rodič ve školní radě (radě by mělo být od vedení školy skutečně 

umožněno spolurozhodovat o vzdělávání dětí, neměla by být pouze formálním orgánem).  

Aktivní zapojení rodičů do činností školy jako je prezentace jejich profese, obsazení ve 

školní radě, návštěva nebo asistence ve výuce či organizace na podporu školy bohužel stále 

nejsou běžným typem spolupráce, se kterým bychom se setkali na většině českých 

základních škol. Jedná se o vztah, který je budován spíše v rámci inovativních programů, 

které školy zapojují. Například program Začít spolu běžně využívá rodiče svých žáků jako 

asistenty ve výuce.  

Pro úplnost ještě zmiňuji výčet méně častých forem spolupráce, které uvádí Čapek 

(2013). 

- rodičovský koutek  

- rodič jako „kuchař dne“ 

- společná četba  

- přiveďte tatínky do škol 

- pomáhající rodiče 

- návštěva učitele v rodině žáka  
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- večer her  

Šeďová (in Rabušicová, 2004) se na téma vztahu rodiny a školy dívá ještě z hlediska 

role, kterou na sebe rodiče vůči škole berou, neboli které jim jsou školou vymezovány. Tento 

pohled umožňuje rozdělit základní role na čtyři skupiny, tedy rodiče jako klienti, jako 

partneři, jako občané a jako problém. Čapek (2013) spatřuje jako nejčastější partnerský a 

klientský přístup. Rodiče jako klienti mohou škole vyslovit své požadavky nebo mohou 

přijímat, co je jim od školy nabízeno. Obvykle se rodiče aktivně do světa školy nezapojují a 

jsou jen pasivními přijímateli. Pokud jsou spokojeni se službou, která je jim nabízena, jejich 

dítě na škole zůstane, pokud ale nejsou, jejich dítě půjde na jinou školu. Přístup rodiče jako 

partneři oproti tomu dává oběma stranám rovnoprávný vztah. Respektuje se zde role obou 

zúčastněných stran jako přínosných pro rozvoj dítěte. Rodiče, přestože jsou nejlepšími znalci 

svých dětí, naslouchají radám učitele a učitel, přestože je kvalifikovaným odborníkem pro 

svou práci, naslouchá rodičům. V partnerském vztahu rodiny a školy je vše přizpůsobeno 

v nejlepším zájmu žáka. Je to jeho všestranný rozvoj, o který obě strany usilují (Rabušicová, 

2013). Epsteinová (in Parents 1997) uvádí šest kategorií typických pro partnerský vztah mezi 

školou a rodinou: rodina je povinna podporovat žáka v přípravách do školy (v rámci 

základních povinností rodiny), škola a rodina musí vzájemně komunikovat (oboustranně), 

rodiče mají být zapojeni do světa školy, rodina má být zapojena do domácí přípravy žáků 

(kontrolovat úkoly), rodiče mají právo zúčastnit se rozhodování a obhajování činností školy, 

rodina by měla utvářet partnerství nejen se školou, ale i dalšími firmami a organizacemi 

(rozšířit síť kontaktů). V rámci partnerského přístupu lze vymezit dva druhy partnerství. 

Prvním je partnerství výchovné, které nejvíce směřuje na výchovu a vzdělání dětí v jejich 

nejlepším zájmu. V druhém případě se jedná o partnerství, do kterého rodiče vstupují se 

zájmem rozvoje školy z hlediska poskytovaných služeb (Rabušicová, 2013). 

Čapek (2013, s. 15) se zamýšlí nad vydělováním těchto dvou přístupů jako odlišných. 

Dle jeho názoru není možné je zcela odlišit. „Škola by měla jednat s rodičem jako 

s partnerem ve vzdělávání žáka, aniž by zapomínala, že je jejím klientem, kterému odvádí 

službu.“ 

Trnková (in Rabušicová, 2013) uvádí, že partnerství mezi školou a rodinou je spíše 

ideálem a je velmi náročné ho opravdu v takové podobě dosáhnout. Předpokládá se, že 
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rodiče plně akceptují učitele a zároveň učitel plně respektuje zkušenosti rodičů a bere je 

dokonce jako obohacení. Příkladem systému, který na tomto partnerském vztahu staví a je 

pro něj základním kamenem je právě tutoriální systém.  
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2 Socializace dítěte jako východisko pro tutoriální systém  

Východiskem pro tutoriální systém je uznání rodiny jako primárních výchovných a 

socializačních činitelů. S přibývajícím věkem dítěte začínají do procesu socializace 

vstupovat vrstevnické skupiny, interakce s dalšími lidmi a školní prostředí. Se vstupem 

dítěte do školy končí výlučný socializační vliv rodiny. Předpokladem tutoringu je znalost 

hodnotového systému a sledovaných cílů rodiny jako východisko pro zvolení správných 

výchovných postupů. V této kapitole stručně nastíním proces socializace dítěte od batolete 

po vstup do školy.  

Výrost a Slaměník (2008) se domnívají že, aby mohl lidský jedinec ve společnosti uspět, 

je nutné osvojit si takové vlastnosti a dovednosti, které daná společnost vyžaduje. Proces 

osvojování těchto dovedností, způsobů chování, společenských norem, kulturních prostředí 

a společenského života se nazývá socializace. Odehnal (1988) definuje jako obsah 

socializace vše, co člověku umožňuje vytvořit v sobě potřebné předpoklady pro budoucí 

realizaci různých sociálních rolí a současně předpoklady univerzální, potřebné pro zapojení 

do dané společnosti. Palán (2002) označuje socializaci za proces, kdy si jedinec postupně 

osvojuje formy chování specifické pro lidskou rasu a začleňuje se do společnosti. Právě 

zařazení jedince do společnosti pomocí přejímání hodnot je hlavním cílem socializačního 

procesu. Socializaci lze také z výchovného hlediska chápat jako utváření osobnosti, 

přijímání sociálních norem a přípravu na výkon určitých sociálních rolí. Socializaci je tak 

možno označit jako jednu z dimenzí výchovy (Palán, 2002). 

Socializační proces začíná už s narozením jedince. Nejsilnější místo ale získává 

v kojeneckém věku. Dítě začíná poznávat specifické aspekty sociálního světa a učí se 

adaptovat na dané podmínky. Pro malé děti představují první kontakty s lidmi zkušenosti, 

které budou ovlivňovat vytvoření určitého pohledu na svět (Vágnerová, 2012). Odehnal 

(1988) uvádí, že funkci činitelů socializace mohou plnit různé sociální skupiny, do kterých 

jedinec patří a je začleněn, zároveň také osoby, se kterými jedinec vstupuje do interakce. Za 

hlavní činitele socializace se však považují takové sociální skupiny, do kterých jedinec trvale 

a pěvně patří, a které mají možnost přímo dlouhodobě na jedince působit. Lze za ně tedy 

považovat rodinu (primární činitel socializace), školu, vrstevnické skupiny, sociální skupiny 

v práci a sdělovací prostředky. 
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Výrost a Slaměník (2008) jsou přesvědčeni, že dostupné empirické důkazy směřují 

k závěrům, že každé dítě má potenciál rozvíjet vztah založený na bezpečí s jedním nebo 

několika důležitými pečovateli. Tyto vztahy pak mohou hrát důležitou roli při raném učení 

a enkulturaci (socializaci). Vágnerová (2012) dodává, že prvotní potřebu citové jistoty a 

bezpečí dítěti poskytuje v raném věku matka. Dítě již v tomto období vstupuje do sociální 

stimulace a uspokojuje tak své základní potřeby, jako jsou potřeba stimulace a smysluplného 

učení. Pro rozvoj malého dítěte je optimální standartní rodina, tedy taková, kde je matka, 

otec, sourozenci, případně i prarodiče. Vhodné rodinné prostředí dítěti formuje pohled na 

chápání světa, lidí kolem něj i sebe samého. Vágnerová (2012) taktéž zmiňuje, že vztahy 

mezi členy rodiny představují pro dítě model fungování lidské společnosti. Rodina slouží 

jako zdroj zkušeností i citového zázemí. Pokud jsou vztahy v rodině dobré a spolehlivé, 

v dítěti se podporuje jeho vnitřní jistota a utváří se mu pozitivní vztah k okolnímu světu i 

k sobě samému. Dítě jednotlivé modely chování napodobuje a později se s nimi identifikuje. 

Rodina vstupuje do socializačního procesu jako první a ovlivňuje tak hodnoty dítěte 

stanovené pro další vývoj. Jak uvádí Vágnerová výše, rodina je pro dítě modelem, jehož 

chování napodobuje a ztotožňuje se s ním. Helus (2007, s. 149) k tomu pro zdravý vývoj 

dítěte a úspěšnou socializaci uvádí deset základních funkcí rodiny, které by měla splňovat.  

1. Rodina uspokojuje základní, primární potřeby dítěte v raných stádiích jeho života. 

2. Rodina uspokojuje velice závažnou potřebu organické přináležitosti dítěte: 

povědomí, že patří do spolehlivých a láskyplných mezilidských vztahů. 

3. Rodina skýtá dítěti již od nejútlejšího věku akční prostor, tzn. prostor pro jeho aktivní 

projev, činnou seberealizaci, součinnost s druhými. 

4. Rodina pozvolna uvádí dítě do vztahu k věcem rodinného vybavení. 

5. Rodina výrazně určuje prvopočáteční prožitek sebe sama jako chlapce/dívky 

6. Rodina skýtá dítěti bezprostředně působící vzory a příklady. 

7. Rodina v dítěti zakládá, upevňuje a dále rozvíjí vědomí povinnosti, zodpovědnosti, 

ohleduplnosti a úcty jako něčeho samozřejmého.  

8. Rodina otevírá dítěti příležitost vejít do mezigeneračních vztahů a tím hlouběji 

proniknout do chápání lidí různého věku, různého založení, různého postavení. 

9. Prostřednictvím rodičů, prarodičů, starších sourozenců, příbuzných a přátel rodina 

navozuje v dítěti představu o širším okolí, o společnosti a světě.  
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10. Rodina je dětem a dospělým prostředím, kde se mohou svěřit, očekávat moudré 

vyslechnutí, radu a pomoc – je útočištěm v situacích životní bezradnosti. 

Postupně během batolecího období začínají vstupovat do procesu socializace vrstevnické 

skupiny. Ty mají v rozvoji jedince také své nezastupitelné místo. Zpočátku se jedná o 

kontakty a vztahy spíše na úrovni hry, kdy jsou vrstevníci vnímáni podobně jako hračky. 

Děti si hrají spíše paralelně, pokud je ale přítomna i matka, mohou přicházet do častějších 

kontaktů. Děti se od sebe učí nápodobou, tak přejímají další vzorce sociálního chování 

(Vágnerová, 2012). 

Ve školním věku se dítě dostává do nové instituce, školy. Již v předškolním období 

probíhá socializace v interakci s dalšími lidmi. Toto období lze však chápat jako přechodné 

období mezi rodinou a školou. Vstup do školy představuje ukončení výlučného vlivu rodiny 

na socializaci dítěte. Helus (2007) uvádí, že proces socializace se může odehrávat 

v prostředích, jako jsou rodina, škola, kamarádi či práce. Tato prostředí jsou ve vzájemném 

vztahu vůči sobě a zároveň i vůči společnosti. Některá sledují stejné cíle a doplňují se, jiná 

proti sobě zaujímají kritický až obranný postoj. Princip tutoriálního systému vychází 

z přesvědčení, že rodina a škola musí zastávat stejné hodnoty a v socializačním procesu tak 

sledovat stejné cíle a společně se podílet na jejich naplnění. Škola je tak vnímána jako 

instituce, která se do socializačního procesu zapojuje později než rodina, ale má v něm 

nezanedbatelné místo. Výrost a Slaměník (2008) uvádějí, že každý učitel má moc zasahovat 

do rozvoje dětí a s tím spojenou i velkou odpovědnost. Má možnost ovlivnit postoje a 

chování žáků mimo domov, takže pravděpodobně s dlouhodobými účinky. Od pedagoga se 

vyžaduje, aby měl povědomí o tom, v jakém prostředí dítě žije a pohybuje se, jaké faktory 

na něj v jeho rozvoji působí. Tato znalost prostředí a vlivů u každého žáka umožňuje 

porozumění a správné zvolení výchovných postupů. Proniknutí do sociální skupiny rodiny i 

vrstevníků umožňuje pedagogovi otevřeně rozebírat vhodné postupy s rodiči a také možnost 

rozhodovat se v rámci nejlepšího zájmu dítěte (Helus, 2007). 
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3 Vymezení pojmu tutoriální systém  

Pojem tutoriální systém není v prostředí českého vzdělávacího systému zatím velmi 

používaným. Jedná se o relativně nový systém, který je zatím zaveden jen na několika málo 

školách v České republice. Z toho pramení i nedostatek zdrojů, které by poskytly o 

tutoriálním systému ucelené informace. Tutoring je u nás používaným pojmem z hlediska 

distančního vzdělávání, ten se ale zcela liší od výkladu tutoriálního systému jako otevřené 

formy spolupráce školy s rodinou. K získání potřebných znalostí jsem nejvíce čerpala 

z Manuálu pro tutora, který si sestavila sama škola, na které probíhal výzkum k empirické 

části práce. V této kapitole se pokusím zaměřit na definici a vysvětlení tutoriálního systému. 

Také uvedu, jaké jsou základní principy, na kterých tutoriální systém staví a k jakým cílům 

jimi míří.  

 Tutoriální systém (neboli zkráceně tutoring) může být jedním z hlavních nástrojů 

k dosažení celostního růstu dětí a k nastavení dobré komunikace s rodinou. Dle Kösslové 

(2016, s. 8) je tutoriální systém „konkrétní demonstrací tolik propagovaného individuálního 

přístupu k žákům, slouží jako nástroj nadstandardní komunikace a úzké spolupráce učitele 

s dítětem a (pokud možno) s oběma rodiči.“ Kösslová (2016) také uvádí, že obecně lze 

označit tutoriální systém jako spolupráci tutora s jemu svěřenou osobou. V rámci vzdělávání 

na základní škole potom konkrétně spolupráci tutora s žákem či žáky. Pojem tutor ve svém 

nepřeneseném významu označuje vedoucího nebo vychovatele, dále se můžeme setkat 

s překladem ochránce či poručníka. K tomuto směřuje i Hotár (2000), který tutorovi 

přiřazuje základní úkoly – strážit, obhajovat, opatrovat a chránit. Kösslová (2016, s. 7) 

zmiňuje, že v pojetí jejich školy mohou třídní učitelé, ředitel, zástupce ředitele, asistenti nebo 

vychovatelé působit jako tutoři. Důležité je, aby se jednalo o osobu, která s dítětem přichází 

do častějšího kontaktu. Tutor by měl být pro dítě důvěrníkem, ochráncem a rádcem.  

Bednaříková (2013) pojem tutoringu a tutora pojímá konkrétněji a uvádí, že tutor je 

nejbližším pomocníkem studujícího. Jeho úkolem je správně a účelně navigovat studujícího, 

podporovat jeho aktivitu a vzdělávací úsilí, někdy přimět studenta zpět k učení a také 

pomáhat řešit i osobní problémy studentů, které mohou vzniknout během studia a ovlivnit 

tak jeho průběh.  
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 Zavedení tutoriální systému na českých školách nejvíce vychází z potřeby rodičů 

vytvořit takovou školu, která žákům nabídne kvalitní vzdělání, zároveň se zaměří i na jejich 

všestranný rozvoj, bude rozvíjet jejich osobnost, vést je ke ctnostem a především bude 

navazovat na výchovu v rodině. Gibson (in Skibinska, 2011) se domnívá, že ačkoliv jsou 

primárními vychovateli dětí rodiče, k celkovému naplnění procesu výchovy je zapotřebí i 

pomoc školy. Zároveň prioritou školy by měla být úzká spolupráce s rodinou, aby bylo 

možné dosáhnout všestranného rozvoje žáka. Rabušicová a kol. (2004) vnímají jako příznivé 

pro budování výchovného partnerství, jakým tutoriální systém je, fakt, že mnoho učitelů 

vnímá rodiče svých žáků jako velmi důležité osoby z hlediska budoucího života dětí. Učitelé 

sami se s dětmi setkávají až v pozdějším věku, proto vítají informace od rodičů. Postupem 

času tyto informace a zkušenosti ze svého pohledu rozšiřují a naopak sdělují informace o 

dětech rodičům.  K tomu, aby mohlo dojít k takovému sdělování informací a zkušeností, je 

nutné poskytnou vhodné příležitost. Dle Gibsonové (in Skibinska, 2011) partnerství rodiny 

a školy, jaké představuje tutoriální systém, cílí primárně na optimální vývoj žáka, naplnění 

a využití žákova potenciálu a výchovu žáka v charakterově a morálně pevnou osobnost. 

Zároveň je nepostradatelné vytváření právě oněch příležitostí, kdy mohou rodiče s učiteli 

sdílet své zkušenosti a jeden druhému být nápomocni ve výchově a vzdělání žáka. 

 Východiskem tutoriálního systému Gibsonová (in Skibinska, 2011) označuje 

důležitost uvědomění, že primárními vychovateli dětí jsou rodiče. Škola vstupuje do 

socializace dítěte druhotně a měla by vycházet z hodnot, které děti již znají z rodiny. Čáp 

(1993) uvádí, že k uspokojování potřeb dítěte dochází primárně v rodině. Dítě, které ji 

postrádá (případně instituce či osoby, které rodinu zastupují) není schopno se vyvíjet.  

Z tohoto jasně vyplývá nenahraditelnost rodiny v procesu výchovy a socializace dítěte. Toto 

tvrzení lze doložit i praxí a zkušenostmi dalších odborníků, sociologů a psychologů. 

Matoušek (1997, s. 8) uvádí, že „Rodina odedávna a především existuje proto, aby lidé 

mohli náležitě pečovat o svoje děti. Rodina je prvním a dosti závazným modelem společnosti, 

s jakým se dítě setkává. Předurčuje jeho osobní vývoj, jeho vztahy k jiným skupinám lidí. 

Rodina dítě orientuje na určené hodnoty, vystavuje ho určitým konfliktům, poskytuje mu 

určitý typ podpory. Tímto způsobem osobitě zabarvuje to nejpodstatnější, co dítěti předává 

– sociální dovednosti, bez kterých se ono v dospělosti neobejde. Rodina je unikátní a 

nenahraditelnou institucí proto, že nejlepším možným způsobem spojuje specifické a 



23 

 

univerzální. Bez osobního, vysoce angažovaného zaujetí rodičů na osudu dětí by se děti 

vychovat nedaly.  Model rodiny tvořené rodiči, jejich dětmi, případně prarodiči vykazuje 

neobyčejnou stabilitu ve všech epochách vývoje lidstva a ve všech známých současných 

společnostech. Prakticky neexistuje žádný typ společnosti, který by se neopíral o rodinu jako 

o svůj základní článek.“  Podle Vágnerové (2012) rodina dítěti zprostředkovává různé 

zkušenosti. Poznatky, které takto získá, dále ovlivňují chápání dalších informací a reagování 

na ně. Prostředí rodiny, jako zdroj citového zázemí, jistoty a bezpečí výrazně ovlivňují 

psychický vývoj dítěte. Zároveň působí na základní postoje dítěte k okolnímu světu, jeho 

sebedůvěru, míru otevřenosti a soudržnosti. Helus (2009, s. 261) zdůrazňuje funkci rodiny 

nejen jako prostředí bezpečí, opory a lásky, ale také otevřenosti ve vnímání okolního světa. 

„Rodič je dítěti přirozeným vychovatelem; rozhodující je, že spolu s dítětem vytváří domov, 

který je pro dítě spolehlivým, bezpečným a láskyplným zázemím. Domov dítě před okolním 

světem chrání, ale také umožňuje, aby dítě svět rádo objevovalo, aby do něj díky opoře 

domova se zájmem vstupovalo a nacházelo zde podněty pro svůj rozvoj.“ Gibsonová (in 

Skibinska, 2011) nutí k zamyšlení, že aby mohlo dojít k naplnění potenciálu lidské bytosti, 

která má individuální i sociální povahu, potřebuje pomoc druhých. Dětem poskytují pomoc 

právě rodiče a rodiče si žádají pomoc zase od školy. Krejčová (2011) toto rozvádí a 

zdůrazňuje, že primárními vychovateli dětí jsou jejich rodiny. Mají tak největší vliv na 

výchovu svých dětí, zodpovídají za jejich vzdělání a měly by tak být rovnocennými partnery 

učitelů. Čapek (2013) k tomu ještě uvádí, že rodiče by neměli s učiteli bojovat, naopak by 

s nimi právě měli spolupracovat. Rodiče velkou měrou mohou přispět k úspěchu svého 

dítěte, tím, že vyjádří zájem o školu, podílejí se na společných aktivitách, sdílí stejné hodnoty 

a se školou ochotně spolupracují.  

 Školy využívající tutoriální systém vychází z principu španělského konceptu škol, 

které považují spolupráci rodiny a školy za nezbytnou. Tyto školy jsou postaveny na 

několika základních pilířích (srov. www.fomento.edu).  

1. Kvalita vzdělání – škola se snaží zajistit, aby každý žák mohl dosáhnout potřebných 

dovedností pro svou akademickou i profesní budoucnost. Zavazují se tak, že žákům 

nabídnout co možná nejlepší vzdělání. Vycházejí z toho, že kvalitní vzdělání je 

důležité nejen pro žáka samotného, ale i pro budování lepší společnosti.  
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2. Personalizované vzdělávání – žákova osobnost je nejdůležitějším prvkem vzdělávání 

a je nutné respektovat její jedinečnost. Personalizované vzdělávání nabízí žákům 

maximální možnost rozvoje svých schopností a dovedností s pomocí učitelů i rodičů. 

(Personalizované vzdělávání je zde pojímáno ve smyslu individualizovaného 

vzdělávání, které cílí na naplnění potřeb a zájmů jednotlivých žáků.) 

 

3. Zapojení rodičů – úkolem tohoto typu škol je pomáhat rodinám, jako primárním 

vychovatelům a nabízet jejich dětem kvalitní vzdělání. Z toho vyplývá, že aby tomu 

takto mohlo být, je nutné, aby rodina a škola byly na jedné lodi (spolupracovaly a 

sdílely své zkušenosti a poznatky).  

  

4. Výchova k náboženství – vidina křesťanské společnosti inspiruje činnosti škol tohoto 

typu. Za velmi důležité se považuje vedení žáka k výchově v morálně čistého jedince, 

který žije důstojně, v souladu se svými přesvědčeními a není lhostejný k pocitům a 

potřebám druhých.  

Ve shrnutí, škola, která stojí na principu personalizovaného vzdělávání, plně respektuje 

nenahraditelnost rodiny ve výchově a vzdělávání dítěte. Školu a rodinu považuje za dvě 

instituce, které pro rozvoj dítěte v jeho plné hloubce musí být v souladu. Úkolem školy by 

mělo být podporovat rodiče jako primární vychovatele, pomáhat jim a nabízet kvalitní 

vzdělání pro jejich děti, nikoliv je v tomto nahradit. Toto je možné pouze při úzké spolupráci 

školy a rodiny a respektování žáka jako jedinečné osobnosti, tedy uplatnění individuálního 

přístupu. Cílem této činnosti je rozvoj žáka po všech jeho stránkách s respektem k jeho 

schopnostem a potřebám. Tutoriální systém vše toto zahrnuje, respektuje a podporuje. Lze 

ho tedy užít jako nejlepší nástroj k dosažení kýžených cílů (Urbánková, 2017). 

 

3.1 Základní principy tutoriálního systému  

Kösslová (2016, s. 8) ve své příručce pro tutora uvádí: „Lze říci, že je-li tutoring 

vykonáván v souladu se svým posláním, bude pro všechny zúčastněné jednoznačným 

přínosem. Nutno ale také přiznat, že je poměrně časově náročný a od pedagoga vyžaduje 
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skutečné nadšení pro jeho práci a upřímný zájem o děti.“  Od osobnosti tutora jsou 

očekávány některé schopnosti a kvality. Mezi ně, kromě výše zmíněného upřímného zájmu 

o děti a nadšení pro práci, patří také schopnost empatické a harmonické komunikace s žáky 

i jejich rodiči, dále schopnost být dítěti průvodcem, ale i přítelem. Tutor má být dítěti 

vzorem, ukázat mu správné hodnotové zázemí, poskytnout mu důvěrné a osobní prostředí a 

postupně odemykat potenciál každého. Jedním z hlavních cílů tutoringu je podporovat dítě 

na své cestě v rozvoji a motivovat ho k práci na sobě samém (Manuál dobrého učitele). 

Pokud tutor splňuje tyto předpoklady a vztah s jeho svěřencem funguje tak, jak má, dle 

Kösslové (2016) slouží společné schůzky také k prevenci nežádoucího chování či neúspěchů 

ve studiu. Díky tutoringu může být včasně řešena a vysvětlena konfliktní situace či ve svém 

počátku odhalena šikana. Především tutoring ale otevírá dveře lepšímu porozumění žákům, 

poznání jejich rodinného zázemí, vztahu s kamarády a odhalení případných studijních 

problémů.  

Kösslová (2016) ve své příručce označuje za nezbytný prvek pro fungování 

tutoriálního systému a rozvíjení vztahu tutora s žákem a rodinou, důvěru. Během tutorských 

setkání se tutor dozvídá mnoho intimních informací o rodinné situaci, zároveň je přítomen 

emočním a citovým vyznáním a má tedy velmi hluboký pohled do nitra rodiny. Zde je nutné 

velmi dobře zvážit, které informace je nutné říci někomu dalšímu v zájmu dítěte a kdy je 

ještě vhodné nechat si vše pro sebe a neporušit tak vybudovanou důvěru. Toto dle Laudátové 

(2015) úzce souvisí s tím, kam až sahají kompetence tutora a kde již tutoriální systém končí.  

Tutor by kromě schopnosti naslouchání měl určitě oplývat i vlastností empatické 

komunikace. Tutor funguje jako prostředník mezi vzděláváním dítěte ve škole a výchovou 

v rodině. Měl by tedy výchovný styl rodičů plně respektovat, zároveň by ale měl být schopen 

vyjádřit případné, dle něj, nevhodné aspekty výchovy a navrhnout jejich optimálnější řešení. 

Stále by vše ale mělo probíhat tak, aby se nenarušila důvěra mezi jednotlivými stranami a 

tutor působil jako pomocník a rádce.  Pokud je vztah tutora a svěřeného žáka opravdu 

postaven na důvěře, Kösslová (2016) uvádí, že pro schůzky by mělo platit, že se jedná o 

příjemnou možnost promluvit si s někým, kdo je ochoten dítěti naslouchat. Zajímají ho jeho 

radosti i starosti a kdo mu chce pomoci, pokud uvidí, že to potřebuje. Vztah tutora k žákům 

by neměl být ani kamarádský, ani příliš autoritativní. Důležité je, aby tutor byl pozorným 

posluchačem a reflektující osobou, která jedná v nejlepším zájmu dítěte.  
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Z Manuálu dobrého učitele vyplývá, že aby byl tutor schopen obsáhnout všechny 

poznatky z tutorských setkání, vede si ke každému dítěti složku – tzv. tutorský deník. Jeho 

součástí je jednoduchý zápis z každého setkání. Zejména se zde uvádí, zda a jak moc se dítěti 

daří plnit cíle a předsevzetí domluvena na předchozím setkání, a jaké cíle si dítě klade pro 

příště. Kösslová (2016) ještě zmiňuje, že nové cíle mohou být stejné jako předchozí, pokud 

se je nepodařilo naplnit. Důležité je, aby dítě tyto cíle chápalo a rozumělo důvodům, proč je 

dobré jich dosáhnout. 

 

3.1.1 Tutoringová setkání s žáky  

Nezbytnou součástí tutoringu jsou průběžná setkávání tutora s žáky. „Tutoriální 

systém podporuje individuální přístup ke každému žákovi a zaměřuje se na růst osobnosti. 

Každému dítěti je přidělen (patřičně vzdělaný) tutor, který se s ním krátce schází zhruba 

každý druhý týden.“ (srov. www.parentes.cz) Tutor funguje jako spojující článek mezi 

rodinou a školou a je k žákovi a rodině přiřazen na začátku školního roku. Na škole, kde 

probíhal empirický výzkum této práce je systém nastaven tak, že mnoho učitelů školy jsou 

zároveň i tutoři. Každý tutor má k sobě přiřazeno nejvíce 10 dětí. Frekvence setkávání je 

jednou za 14 dní zhruba na 20 minut. Vždy je ale rozhodující rozpoložení dítěte a jeho 

potřeba sdělování. Kösslová (2016) uvádí, že vždy záleží na osobnosti dítěte a jeho potřebě 

sdílet své prožitky s ostatními. Některé děti budou velmi výřečné a povypráví vše do detailů, 

jiné tutor bude muset dobře mířenými otázkami „rozmluvit“. Najdou se také děti, které 

budou z počátku tvrdit, že je u nich vše v pořádku a až s postupem času se svěří se svými 

starostmi. Kösslová (2016) také dodává, že toto úzce souvisí s výše zmíněnou důvěrou a její 

podstatnou rolí pro fungování tutoriálního systému. Frekvenci je zřídkakdy také nutno 

upravit podle potřeb. Pokud například tutor zaznamená u žáka velký úspěch a chce mu dát 

najevo, že si toho všiml nebo naopak se stane nějaká nepříjemná neočekávaná věc, je vhodné 

se s žákem sejít i mimo vymezený časový interval. 

 Pro tutorská setkání je velmi důležité vymezit pro žáky konkrétní čas tak, aby žák 

nepřicházel o vyučování ani pro něj důležité aktivity (přestávka), oběd či odpočinek. 

Nejvhodnější je tedy setkání naplánovat na delší odpolední pauzu, volnou hodinu nebo až 

odpoledne po skončení vyučování (Kösslová, 2016). 
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 Obsahem tutorského sekání s dětmi může být v podstatě jakékoliv téma, které žáka 

zajímá a chce se mu více věnovat. Existují ale nějaká obecná a základní témata, na které by 

měl tutor při každém setkání přivést řeč. Jsou to například vztahy v rodině a ve třídě, rodinná 

situace, žákovy koníčky a záliby, jeho touhy a sny a žákovy zvolené cíle na další období 

(Kösslová, 2016).  

 Kösslová (2016, s. 17) uvádí příklad tutorského setkání s dětmi: „Na schůzce s žákem 

může tutor začít nějakou běžnou otázkou (Jak se ti líbí ve škole? Jak se máš?) nebo se rovnou 

zeptat na něco, co dítě aktuálně zajímá nebo co prožívá (Jak dopadl ten sobotní turnaj? Jak 

se daří tvému štěňátku? Byli jste na dovolené, viď? Už je mamince lépe? Vypadáš trochu 

unaveně.). Dále je vhodné vrátit se k předsevzetí z poslední schůzky (Dařilo se ti nepoužívat 

tak často sprostá slova? Už jste si to s Monikou spolu vyříkaly? Poprosil jsi paní učitelku, 

aby ti dala ještě šanci opravit si tu pětku z testu? Všiml jsem si, že se snažíš ovládat a už 

mnohem méně útočíš na své spolužáky!). Některé děti se samy rozpovídají tak, že je bude 

těžké zastavit, jiných se budete muset vytrvale ptát. Můžete pokračovat  s otázkami na školu 

(Který předmět ve škole máš nejraději? Co ti udělalo v poslední době radost?), vztahy se 

spolužáky (Už tě Pepa tolik nezlobí? Co pomohlo? Je to teď lepší, když sedíš v lavici s Evou? 

Co ten nový chlapec?), rodinu (Bráška už chodí do školky, viď? Jaké to je, mít čtyři 

sourozence? Často se se sestrou hádáte? Jak by se to dalo zlepšit?), záliby (Co děláš úplně 

nejraději? Jak si představuješ ideální víkend? Jak zvládáš všechny ty kroužky? Dokázala bys 

některý z nich vypustit?), budoucnost (Co bys chtěla jednou dělat? Kde bys chtěl žít? Do 

které země by ses chtěla podívat?). Sami uvidíte, která témata dítě zajímají, u kterého se mu 

rozzáří oči, o čem bude mluvit rádo. A poznáte také, které oblasti jsou pro něho citlivé, o 

kterých se mu bude mluvit těžko, nebo ho dokonce rozruší. Budete-li rozhovor vést citlivě, 

nikoliv jako výslech, hodně se o žákovi dozvíte, lépe ho poznáte a porozumíte mu. Což vede 

k oboustrannému zlepšení a prohloubení vztahu. 

 

3.1.2 Tutoringová setkání s rodiči  

Tutoringová setkání s rodiči probíhají, pokud je vše v pořádku, třikrát ročně. 

Nejvhodnější je setkání zařadit v měsících září, prosinec a květen. Časově jsou náročnější 

než setkání s dětmi a probíhají v rozmezí 30 až 60 minut. Při setkáních není přítomen žák, 
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ani jiné z dětí z rodiny. Obsah setkání je rozdílný podle toho o kolikáté setkání se jedná. 

Obecně lze vymezit témata, která jsou během setkání probírána. Je to především pochopení 

rodinné konstelace a vztahů, jedinečnost dítěte, zájmy a talenty (akademické i 

neakademické), práce ve školním prostředí, oblasti rozvoje (akademická, personální, 

interpersonální, duchovní), porovnání vnímání vývoje v rodině a ve škole, plán další práce, 

naplánování dalšího setkání (Manuál dobrého učitele).  

První schůzka by měla mít seznamovací charakter. Vhodné je, aby se tutor dozvěděl 

základní informace, jako například povolání rodičů, hodnoty, které rodina vyznává nebo jaké 

vztahy v rodině panují. Dále se tutor vyptává spíše na dítě. Otázky směřuje k tématům, jako 

jsou výchovné cíle, zájmy a záliby, způsob trávení volného času, vize o budoucnosti dítěte, 

atd. Na základě těchto informací, hodnocení dalších učitelů a sebehodnocení žáka se sestaví 

plán rozvoje, individuálně zaměřený pro maximální rozvoj onoho konkrétního žáka. „A tak 

se za pomoci rodičů a učitelů každému žákovi v souladu s jeho věkem stanoví plán osobního 

rozvoje, díky němuž bude možné sledovat a hodnotit jeho pokroky. Plán vychází z výsledků 

ve škole, z hodnocení učitelů a připomínek rodičů, z posudků pedagogických psychologů a 

ze sebehodnocení. Na základě těchto informací se pak určí slabší stránky, které je třeba 

zlepšit, a ty silnější, jež je třeba rozvíjet.“(srov. www.parentes.cz) 

Kösslová (2016, str. 19) předkládá ukázku počátku schůzky s rodiči: „Čím začít? 

Přeskočíme-li výše zmíněné uvítání, podání ruky, nabídnutí kávy apod., můžete s rodiči 

mluvit o tom, jak vidí své dítě (Jaké jsou podle vás Tondovy silné a slabé stránky? Čím 

myslíte, že by se jednou mohl živit? Ve škole se chová krásně ke svým spolužákům a má 

hodně kamarádů. Je tomu tak i doma? Mezi sourozenci?) nebo o rodinném životě (Helenka 

vypráví často o babičce, má ji moc ráda. Prý jezdíte rádi lyžovat? Podnikáte někdy o víkendu 

něco společně? Nechtěli byste to zkusit? Jenda by měl určitě velkou radost. Kačka je někdy 

ve škole tak unavená, že si pokládá hlavu na lavici a usíná. Možná by mohla chodit dříve 

spát. Má Roman doma nějaký úkol? Má Bětka nějak omezenou dobu sledování 

“obrazovek”? O hodině prvouky nám vyprávěla, že se může dívat kdykoliv na cokoliv a 

klidně až do noci.).“  

Další schůzky jsou směřovány k diskuzím nad plněním stanovených cílů a plánu. Zde 

je prostor pro rodiče, aby zhodnotili, zda u dítěte vidí pokrok, jsou spokojeni se vším, na 
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čem se na začátku s tutorem dohodli nebo chtějí něco změnit či upravit. Dále je dobré s rodiči 

probrat vše, co by mohlo mít vliv na chování a prožívání žáka (změna rodinné situace, vztahy 

v rodině, atd.). Také se zde očekává od tutora, že rodičům poskytne zpětnou vazbu a 

zhodnotí chování žáka ve škole ze svého pohledu. S rodiči na základě toho mohou probrat 

případná výchovná doporučení a opatření (Urbánková, 2017). Na závěrečné třetí schůzce by 

mělo dojít zejména ke zhodnocení stanoveného plánu a uplynulého školního roku.  

 Pokud se setkáme na schůzkách s dětmi, které jsou spokojené, dobře prospívají ve 

škole a mají krásný vztah se spolužáky i se sourozenci, jejich rodiče mají hezký vztah a tráví 

jako rodina dost času, schůzky probíhají jako příjemné popovídání. V rámci tohoto povídání 

by měl tutor ocenit jejich snahu a přístup. V těchto případech pak může být obsahem 

povídání téměř cokoliv, co tutor shledá důležitým pro další vývoj dítěte. Kösslová (2016) 

nastiňuje možné povahy a přístupy rodičů. Někteří rodiče jsou perfekcionisté a kladou na 

své děti příliš velké nároky. Jiní se nedokáží shodnout na základních hodnotách a otázkách 

výchovy. Někdy v rodině funguje pouze jeden rodič a ten má mnoho starostí. V těchto 

případech je velmi důležité, aby tutor směřoval setkání cestou, kdy rodičům ukáže, jak 

mohou o výchově přemýšlet a co mohou v zájmu dítěte zlepšit. Tutor dá rodinám doporučení 

výchovných opatření a citlivě jim vysvětlí, kam jejich kroky mohou dítě zavést. Naráží se 

tedy nejčastěji na témata, jako jsou vztahy ve třídě i v rodině, trávení volného času, osobnost 

dítěte a jeho počínání a práce ve škole. 

 

3.2 Cíle tutoriálního systému  

Obecným cílem tutoriálního systému lze stanovit všestranný rozvoj každého žáka. 

Díky individuálnímu přístupu se dá dítěti dobře pomoci zacílit snahu na rozvoj svých 

schopností a dovedností a zároveň ho naučit vyrovnat se se svými nedostatky a postupně se 

je snažit překonávat (srov. www.parentes.cz). Garcia (1995) definuje kromě skupinových 

cílů ještě cíle individuální. Skupinové cíle jsou takové, které jsou stejné pro celou skupinu 

žáků (pro celou třídu). Jsou často vymezeny tak, aby byly dosažitelné pro každého jedince 

ze skupiny. Individuální cíle jsou tvořeny přímo konkrétnímu dítěti na míru. Žák i učitel 

(tutor) sledují plnění jednotlivých stanovených cílů a společně nad nimi diskutují. Je vhodné, 



30 

 

aby žáci využívali například i sebehodnotící listy a sami se tak zamýšleli nad tím, jak se jim 

v dosahování cílů daří.  

 Na základní škole, kde proběhl empirický výzkum k této práci, pojímají cíle 

tutoriálního systému konkrétněji. Vzhledem k tomu, že školy, které v České republice 

zavedly tutoriální systém do svého vzdělávacího plánu vycházejí ze španělského konceptu 

škol Fomento, důležité pilíře, na kterých tyto školy staví, se shodují. K nim směřují i 

jednotlivé cíle tutoriálního systému. V Manuálu dobrého učitele, kterou vydala právě 

zmíněná základní škola, uvádějí, že běžné školy bývají často zaměřené jen na rozvoj 

studijních dovedností. Oni ale jako škola, chtějí pro jejich žáky udělat více, a proto je kromě 

akademické oblasti rozvíjejí i v oblasti personální, interpersonální a duchovní. Personální 

oblast charakterizují jako vztah k sobě, interpersonální neboli sociální jako vztah k druhým 

a duchovní jako vztah k Bohu.  

 Oblast akademická by měla být rozvíjenou oblastí v každém typu škol, nehledě na 

koncept, ze kterého vycházejí. V zájmu každé školy by mělo být, aby žáci pracovali na 

vrcholu svého potenciálu. Měli by být motivováni k cílevědomé práci, ke zlepšování se, 

k usilování o dosažení nejlepších možných výsledku. Tutoriální systém tuto oblast pojímá 

ve dvou ohledech – rozvíjet v dítěti to, co mu jde, co ho baví a podporovat a dohánět 

nezbytně nutné v ostatních oblastech. V prvním ohledu je nezanedbatelná snaha navést žáky 

směrem, kdy mohou udělat obrovské pokroky s vynaložením minimálního úsilí. Podstatné 

je dítě dobře znát a objevit jeho silné stránky, které chceme podpořit. Dosahování lepších 

výsledků bude žáka silně motivovat pro další činnost a rozvíjet jeho zdravé sebevědomí. 

Tutor by neměl opomenout nalézt i slabé stránky žáka, právě proto, aby jeho rozvoj byl 

komplexní a nestalo se, že by žákovi v některé oblasti „ujel vlak“. Pokud se někde projeví 

větší nedostatky nebo další specifické potřeby žáka, konzultuje je dále s učiteli nebo školním 

psychologem a bude jim věnován prostor.  

 Oblastí personální se rozumí rozvoj vztahu k sobě samému. Tutoriální systém 

v rámci této oblasti cílí na tři základní směry – hledání talentů mimo akademickou oblast, 

práce na charakteristických osobnostních rysech a práce na ctnostech. Tutor hledá v dítěti 

jeho talent. Rodina často klade nároky na žáka především v oblasti akademické a zájmy a 

talent dítěte mimo tuto oblast pomíjí. Rodiče si často nejsou jistí, co je běžné u různých 
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věkových kategorií a kdy se jedná o skutečné nadání pro danou oblast. Pro dítě je velmi 

důležitá podpora v jeho zájmu, i když se v této oblasti nejeví jako velmi talentované. Od 

tutora se v těchto chvílích očekává, že bude citlivý, empatický ale zároveň pravdivý. Cílem 

personální oblasti mimo jiné tedy je rozvoj žáka v jeho výjimečnosti, v rámci jeho potenciálu 

a rozvoj osobnosti s ohledem na ctnosti.  

 Interpersonální, neboli sociální, oblastí je myšlen vztah k druhým. Tato oblast úzce 

souvisí se ctnostmi, které propojují filozofii tutoriálního systému. Ctnosti jsou často 

zaměřeny mimo sebe, a tudíž velmi často souvisejí s mezilidskými vztahy. V rámci této 

oblasti se podrobněji probírají vztahy v rámci rodiny, vztahy ve třídě, vztahy k učitelům, a 

také vztahy mezi chlapci a dívkami. Cílem je dovést dítě k chování úcty k našim blízkým, 

k respektu k druhým, i přesto, že s nimi nevyznáváme stejné hodnoty a ke schopnosti 

spravedlivě a citlivě se vyjádřit, pokud jsme svědkem nám nelibého chování.  

 Poslední neopominutelnou oblastí, která definuje tutoriální systém, je oblast 

duchovní, tedy vztah k Bohu. Zde je velmi důležité, aby žák chtěl tento rozměr sdílet se 

školou a zároveň, aby s tímto počínáním souhlasila rodina. Pro vstup do základní školy, která 

má ve svém plánu zahrnut tutoriální systém, není nutné, aby dítě nebo celá rodina byli věřící. 

Nesmí ale křesťanskou filozofii odmítat. Cílem je v této oblasti posílit vztah k Bohu, 

směřování k dobrému a motivace k formování a zlepšování své osobnosti (Manuál dobrého 

učitele). 

 K tomuto je nutno dodat, že tutor je ctnostný člověk na cestě životem, jehož snahou 

je na základě získaných zkušeností a dosažených vědomostí být rádcem a průvodcem dítěte. 

Tutor není duchovní rádce, ani samozvaný mravokárce. Často mohou rodiny i děti tutorovi 

otevřít nové obzory a posunout jeho poznání o kousek dál.  

 

3.3 Klíčové kompetence tutora  

Pro předpoklady a schopnosti, které musí člověk mít k vykonávání určitého povolání, 

se v posledních letech ve školství vžil termín klíčové kompetence. Všetulová (2007, s. 62) 

tento pojem vysvětluje jako „obecně vyjadřující spektrum kompetencí, které přesahuje 

jednotlivé odbornosti. Projevují se jako schopnost jedince chovat se přiměřeně situaci, 
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v souladu sám se sebou.“ Palán (2002) ve svém slovníku uvádí, že klíčové kompetence jsou 

rozšířeným konceptem klíčových kvalifikací z 80. let 20 stol. Kdy klíčové kvalifikace jsou 

souborem schopností, znalostí a dovedností, které jsou potřebné pro úspěšné vykonávání 

povolání.  

 Jako základní klíčové kompetence tutora vymezuje Všetulová (2007) čtyři stěžejní 

oblasti: 

- Odbornost – zahrnuje vzdělání v oboru. Hluboké a široké vědomosti a znalosti, 

vlastní zkušenosti a motivaci pro sebevzdělávání a rozvoj.  

- Osobní vlastnosti – vlastnosti, jako jsou tvořivost, iniciativa, sebekritičnost, 

empatie, odpovědnost, čestnost a spravedlnost, důvěra a sebeovládání.  

- Komunikativní a vyjadřovací vlastnosti – kvalitní schopnost vyjadřování na 

verbální ale i neverbální úrovni. Dobrá komunikace je klíčem k vzájemnému 

pochopení a dorozumění, k efektivní spolupráci a vytváření příznivé atmosféry 

pro budování důvěry.  

- Didaktické dovednosti – logické kroky a aktivity učitele, směřující k podpoře 

učení studentů.   

Tutor v otázce spolupráce rodiny a školy zprostředkovává rozvoj vzájemného 

vztahu. Schází se s žáky a jejich rodiči, zároveň s vedoucím tutorem a vedením školy. Snaží 

se o zprostředkování možného nejlepšího zájmu pro rodiny i školu. Proto v Manuálu 

dobrého učitele, který sepsala základní škola, kde proběhl empirický výzkum práce, 

vlastnosti a dovednosti tutora ještě blíže specifikují. Jednou z hlavních kompetencí, kterými 

tutor musí oplývat, je motivace k této práci. Od tutora se vyžaduje skutečný zájem o děti, 

umění naslouchat jim a chtít jim skutečně pomoci. Tutoring je poměrně časově náročný a 

bez dostatečné motivace by neplnil ze strany pedagoga svůj hluboký potenciál. Od tutora se 

také očekávají, kromě výše zmíněních kvalit i kvality duchovní. Vzhledem k tomu, že 

základní školy v České republice, které mají zaveden tutoriální systém a vychází z konceptu 

škol Fomento, mimo jiné kladou důraz i na duchovní rozvoj, je toto jednou z oblastí, ve 

kterých tutor musí být vzdělaný. Od tutora se očekává, že mu budou duchovní hodnoty 

blízké, sám podle nich žije a má vztah k Bohu. Kösslová (2016) ve své příručce zmiňuje 

mimo jiné důležitost dovednosti budování důvěry a citlivé zacházení s informacemi. Tutor 
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může být často přítomen situacím, které jsou velmi emotivní, osobní a citlivé, také nahlíží 

do nitra rodiny a mělo by tak být samozřejmé, že tyto informace zůstávají jen mezi 

zúčastněnými a nešíří se dále. Pokud by toto tutor nebyl schopný respektovat, došlo by 

k vážnému narušení důvěry, a tudíž by nebylo možné rozvíjet kvalitní a pevný vztah. 

Zároveň tutor musí umět dobře posoudit, které informace o žákovi může sdělit někomu 

dalšímu. Vždy je potřeba jednat v nejlepším zájmu žáka, tudíž přemýšlet, zda tím, že se 

informace dostanou dále, žákovi opravdu pomůžeme.  

Tutor se pohybuje na velmi tenkém ledě a kvality, kterými by měl disponovat, jsou 

pak stále někým dohlíženy. Jak uvádí Všetulová (2007) pokud si znovu projdete nezbytné 

znalosti a dovednosti tutora, nejspíše dospějete k tomu, že jsou na něj kladeny velmi vysoké 

nároky. Pedagog, který se chce stát tutorem, musí mít odborné a pedagogické předpoklady, 

zdravou motivaci pro vykonávání této profese, musí mít silnou sebedůvěru a snahu o 

sebezdokonalování a další vzdělávání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

4 Příklady dobré praxe v ČR i v zahraničí  

Principy tutoriálního systému vycházejí z filozofie španělských škol Fomento. Přestože 

v zahraničí je tutoring častěji skloňovaným pojmem, v České republice zatím není rozšířen. 

V této kapitole uvedu české školy, kde se s tutoringem můžeme setkat. Stejně tak se budu 

věnovat i zahraniční praxi.  

Fungující a celistvý systém tutoringu je v České republice zaveden pouze na několika 

málo základních školách. Konkrétně na jedné škole v Třebíči, jedné v Praze a jedné ve 

Středočeském kraji. Všechny totožně vychází z myšlenky sdružení Fomento de Centros de 

Enseñanza, které vzniklo za účelem vytvoření takových škol, kde je spolupráce rodiny a 

školy tím nejdůležitějším prvkem, na kterém se dále staví.  

 Zde bych uvedla zavedení tutoriálního systému na základní škole, kde probíhal 

empirický výzkum práce. Tato základní škola vznikla z iniciativy rodičů, kteří se rozhodli, 

že pro své děti chtějí zajistit kvalitní vzdělání a zároveň vedení k morálním hodnotám. 

Založili spolek a usilovali o vznik nové koncepce školy. Nejprve začaly vznikat mateřské 

školy a později, v roce 2011, byla otevřena základní škola v Dobřejovicích. V prvním 

školním roce se otevřely 1. – 4. třída. Škola se v roce 2021 přesouvá na nové místo dále od 

Prahy a zároveň otevírá i první ročník gymnázia (srov. www.skoly-navis.cz, 

www.parentes.cz).  

 Spolek, zřizující tuto školu, o sobě uvádí, že v dnešní době vnímají potřebu rozvíjet 

děti nejen po akademické stránce, ale cílit i na stránku osobnostní a duchovní. Školy, které 

provozují, se zaměřují na spolupráci s rodinami ve výchovně-vzdělávacím procesu. Každé 

dítě (rodina) dostane při vstupu do školy tutora, který jim je po celou dobu studia k dispozici. 

Osobní tutoring vnímají jako jeden ze základních pilířů školy, kterými lze dosáhnout 

efektivního individualizovaného vzdělávání. Zároveň se zaměřují na rozvoj dítěte po všech 

jeho stránkách. V rámci etické výchovy děti seznamují s dobrými vlastnostmi neboli 

ctnostmi. O jejich naplnění děti každý měsíc usilují podle předem stanoveného plánu. 

Hlavním cílem spolku je, aby děti dosáhly ve svém životě štěstí a byly schopny jednat 

zodpovědně vůči ostatním lidem. (srov. www.zsnavis.cz) 
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 Základní škola prezentuje, jako své heslo, „s rodinou na jedné lodi“, což přesně 

vychází z konceptu spolku. Jak je výše zmíněno, tutoring, neboli osobní vedení, je jen 

jedním z pilířů, na kterých tato základní škola staví. Těmi dalšími, ze kterých vychází 

výchovně vzdělávací program školy, jsou:  

- Rodina – Základní institucí, kde probíhá výchovně-vzdělávací proces, je rodina. 

Osobnost každého dítěte je formována především příkladem rodičů. Škola by se 

měla na naplňování výchovně-vzdělávacích cílů podílet a fungovat s rodinou 

jako partneři, jednající v nejlepším zájmu dítěte. Snahou je dosáhnout 

všestranného a celostního rozvoje osobnosti dítěte. K naplnění takových cílů a 

dosažení co nejlepší spolupráce, je využíván tutorský systém.  

- Vzdělání – Základní škola se vyznačuje personalizovaným vzdělávacím a 

výchovným systémem. Ten žáky rozvíjí na úrovní duchovní, osobnostní i 

akademické.  

- Výchova k dobrým vlastnostem (duchovní přesah) – „Lidské ctnosti nám 

pomáhají růst na naší cestě životem a otevírají nám cestu k srdcím ostatních 

lidí.“ (srov. www.zsnavis.cz) Výchova ke ctnostem není moralizování ani 

napomínání žáků. Je využíván systém, kde se objevuje etika jako samostatný 

vyučovací předmět, ve výuce dalších předmětů i jako součást tutoringu. I 

přestože se jednotlivé ctnosti nedají chápat odděleně, dětem jsou takto pro 

přehlednost představovány. Každé ctnosti je věnován jeden měsíc. Vzhledem 

k tomu, že je potřeba představit větší množství ctností, střídají se v ročních 

cyklech.  

- Jazykový koncept – „Schopnost komunikace a znalost ostatních kultur vede 

k toleranci a vzájemnému pochopení. Věříme, že znalost jazyků otevírá nejen 

brány ke vzdělání, ale zejména k druhým lidem.“ (srov. www.zsnavis.cz) V rámci 

vzdělávacího programu škola nabízí anglický jazyk od první třídy ve zvýšené 

hodinové dotaci, zároveň spolupráci se zahraničními školami a na druhém stupni 

španělštinu s rodilými mluvčími.  
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- Extrakurikulární aktivity – Škola žákům nabízí další extra aktivity v průběhu 

školního dne, jejichž cílem je rozvoj komunikačních schopností. Jsou zaměřeny 

na tří základní oblasti – jazyková oblast, sportovní oblast a oblast studijních 

návyků.  

Základní škola, která má do svého výchovně-vzdělávacího programu zapojené 

osobní vedení a individuální přístup, jako je tomu u škol s tutoriálním systémem, se od 

běžného vzdělávacího programu v mnohém liší. O to více je ale důležité, aby rodina plně 

souzněla s filozofií školy. Z tohoto důvodu je kromě vyplnění příhlášky pro vstup žáků na 

takovéto školy nutné absolvovat i vstupní pohovor. Ten probíhá jako rozhovor mezi 

ředitelem školy a oběma rodiči. Na základě toho pak ředitel zváží, pro jaké žáky a rodiny je 

tento výchovně-vzdělávací koncept školy vhodný (srov. www.zsnavis.cz). 

Jak bylo výše zmíněno, základní myšlenky výchovně-vzdělávacího programu, který 

zahrnuje osobní vedení, jakým je tutoriální systém, vychází se španělského sdružení 

Fomento de Centros de Enseñanza. To je sdružení rodičů a pedagogů, kteří usilovali o 

vytvoření takových škol, kde spolupráce rodiny a školy hraje hlavní roli. V roce 1963 se 

otevřela první Fomento škola. V současné době Fomento provozuje 35 škol po celém 

Španělsku, které navštěvuje 24000 studentů. Jejich myšlenky a koncept inspiroval mnoho 

rodičů a pedagogů i v dalším zemích po celém světe. V Polsku vzniklo sdružení Sternik ve 

Varšavě, které provozuje 6 škol. Toto sdružení úzce spolupracuje se spolkem Institució 

familiar d´educació (zkráceně IFE). Za jeho vznikem, stejně jako u ostatních sdružení, také 

stáli nespokojení rodiče, kteří pro své děti chtěli kvalitnější vzdělání. Nyní IFE provozuje 13 

škol v Katalánsku a na Baleárských ostrovech, které navštěvuje přibližně 8000 žáků (srov. 

www.sternik.edu.pl; www.institucio.org).  

Tutoriální systém je zaveden ještě na několika dalších školách napříč zeměmi celého 

světa, zde ale není zastřešující sdružení nebo organizace, ale každá škola je výsledkem 

iniciativy nespokojených rodičů. Například je to Rosemont v Irsku, Oakwood ve Velké 

Británii a dále některé školy v Itálii, USA, Mexiku, Kolumbii, Portugalsku, atd.   
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EMPIRICKÁ ČÁST  

5 Předmětná oblast výzkumu 

V teoretické části této práce jsem se zaměřila na vymezení vztahu mezi rodinou a školou, 

jehož jednou z forem může být tutoriální systém. Lze konstatovat, že zmíněný vztah 

prochází neustálým vývojem. V dnešní době se zvyšují požadavky na školu, aby byla 

otevřena pro rodiče. Ti by chtěli být více zapojeni do jejího života a více se tak podílet na 

rozvoji a vzdělávání svých dětí. Část z nich také očekává, že kromě vzdělání jim škola 

nabídne i výchovné partnerství.  Narůstá tak poptávka po takových školách, které ve své 

filozofii mají zahrnuté zmíněné partnerství i otevřenou komunikaci s rodiči. Jednou ze škol, 

která právě tuto filozofii vyznává je i ZŠ, na které jsem prováděla výzkum. Na škole je 

zaveden tutoriální systém, který poskytuje rodičům podporu ve výchově i vzdělání, nabízí 

jim otevřenou komunikaci, úzkou spolupráci a individuální přístup ke každému dítěti.   

S tutoriálním systémem jsem se poprvé setkala na vysoké škole v rámci jednoho 

z předmětů. Již v této době jsem byla nadšená ze spolupráce rodiny a školy a vzájemné 

komunikace, kterou tutoriální systém nabízí. Po prozkoumání odborné literatury, která se 

tímto tématem zabývá, vyvstala potřeba zabývat se reálným fungováním a aplikováním 

systému v praxi. V literatuře najdeme ideální fungování spolupráce, která bude napomáhat 

škole ve vzdělávacím procesu dítěte znalostí hodnot a cílů rodiny, nechá rodiči základní 

úlohu ve výchově a zároveň bude nejvhodnější pro celistvý osobnostní rozvoj dítěte. Často 

je to ale jen idea, která v praxi na mnoha školách bohužel zdaleka takto nefunguje. V rámci 

výzkumu jsem se snažila zjistit, na kolik je tutoriální systém ideou a na kolik je dobře 

fungujícím systémem komunikace a spolupráce s důrazem na rozvoj dětské osobnosti. 

Zajímalo mě, zda a případně jaké konkrétní přínosy účastníci systému spatřují (žáci, učitelé, 

tutoři, rodiče) a zda byl tutoriální systém rozhodujícím kritériem pro výběr základní školy 

nebo jen bonusovou přidanou hodnotou.   

Výzkum probíhal zcela anonymně. Všichni účastníci byli seznámeni se zpracováním 

jejich odpovědí. Od každého jsem měla podepsaný informovaný souhlas.  
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5.1 Formulování cíle a výzkumných otázek  

Ještě před tím, než bude zahájen samotný výzkum, je třeba jasně stanovit cíl. S tímto 

bude výzkum následně realizován. S ohledem na cíl je pak možné stanovit výzkumné otázky, 

které budou cestou k naplnění stanoveného výzkumného cíle (Švaříček, Šeďová a kol., 

2007).  

Předmět tohoto výzkumu je tutoriální systém na základní škole. Výzkumné šetření bych 

konkretizovala jako zjišťovací.   

Hlavním cílem je zjistit, zda je tutoriální systém opravdu funkční formou spolupráce 

mezi rodinou a školou poskytující konkrétní přínosy pro všechny zúčastněné subjekty. 

Pro výzkum jsem si stanovila několik klíčových oblastí. Z nich jsem dále vyvozovala 

dílčí výzkumné otázky. Chtěla jsem se zaměřit na subjektivní pohled všech účastníků 

tutoriálního systému (žáci, rodiče, učitelé, tutoři) s ohledem na přínosy, které jim tato forma 

spolupráce poskytuje. Zároveň, zda jsou nějaké situace, kdy tutoriální systém nefunguje 

nebo nepřináší tolik očekávané výhody. S učiteli a ředitelem jsem také chtěla probrat otázku 

zavedení tutoriálního systému na základní škole tak, aby mohl být funkční.  

 S ohledem na hlavní cíl lze vydělit tři výzkumné otázky: 

 Jaké přínosy tutoringu lze vysledovat pro rozvoj žáků (v jakých oblastech napomáhá 

žákovi v rozvoji), jak a s čím napomáhá rodičům, učitelům a tutorům? 

 Existují podmínky a situace, kdy se tutoriální systém jeví jako nedostatečně funkční?  

 Jaké podmínky vyžaduje zavedení tutoriálního systému, aby byla naplněna jeho 

podstata? 

 

5.2 Typ výzkumu a metoda získávání dat  

K získání dat ke svému výzkumu jsem volila kvalitativní přístup. Vzhledem k cílům, 

které jsem si stanovila, se mi tato metoda zdála nejvhodnější. Kvalitativní výzkum je 

dlouhodobý a intenzivní, poskytne hlubší vhled do problematiky a nabídne užší vztah se 

zkoumanými subjekty. Mezi jeho nejčastější metody patří pozorování a rozhovor. Oboje 

jsem pro sběr dat využila. Výzkumný vzorek byl záměrně vybrán. Zvolila jsem školu, kde 

je tutoriální systém již dlouhodobě zavedeným a vyzkoušeným systémem.  
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Rozhovory měly převážně strukturovanou podobu. Pouze s dětmi se jednalo o 

polostrukturované. Znamená to, že pro děti jsem měla předem připraveny okruhy temat, 

kterým jsem se chtěla věnovat. Konkrétní otázky (jejich formulace a pořadí) jsem však 

přizpůsobovala každému dítěti individuálně podle situace. S dětmi jsem vedla rozhovory 

osobně. S rodiči, tutory, učiteli a ředitelem jsem zvolila strukturované rozhovory především 

z toho důvodu, že byly převážně vedeny online a nebyl tudíž tolik prostor k vycházení 

z konkrétních situací. Otázky pro rozhovory jsem měla předem připravené, případně jsem je 

upravovala při zavádějící, nejasné nebo málo obsažné odpovědi.  

Výzkumné oblasti pro rozhovory byly pro všechny zúčastněné subjekty stejné, konkrétní 

otázky se ale lišily. Byly přizpůsobeny stanovenému cíli, věku a pozici v rámci tutoringu. 

Výzkumnými oblastmi, na které cílily rozhovory s žáky, učiteli a rodiči, byly přínosy  

tutoriálního systému a podmínky, za kterých se systém jeví jako nefunkční. U tutorů a 

ředitele jsem se při dotazovaní zaměřila i na třetí oblast, tedy podmínky, za jakých lze 

tutoriální systém zavést na škole, aby byl prospěšný pro všechny zúčastněné.  

Pozorování probíhalo prezenčně na základní škole. Byla jsem přítomna třem setkáním 

žáka s tutorem. Tutorská setkání trvala necelých dvacet minut a jejich obsah byl spíše 

obecný. Nejednalo se o řešení žádného konkrétního problému, a to vzhledem k respektování 

soukromí žáků. Při pozorování jsem se zaměřovala na způsob komunikace mezi tutorem a 

žákem, na chuť žáka sdílet s tutorem informace a celkové pocity žáka i tutora ze společného 

setkání. Jako hlavní cíl pozorování jsem si stanovila první a druhou výzkumnou oblast, tedy 

jaké přínosy tutoriální systém přináší a za jakých podmínek nemusí být zcela funkční. Tyto 

hodně souvisely i se způsobem komunikace mezi žákem a tutorem, jejich otevřenosti a 

důvěře.  

Polostrukturované rozhovory byly vedeny s žáky takto:  

 1. třída – 2 chlapci, 2 dívky  

 2. třída – 2 chlapci, 2 dívky  

 3. třída – 2 chlapci, 2 dívky  

 4. třída – 2 chlapci, 2 dívky  

 5 třída – 2 chlapci, 2 dívky  
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Strukturované rozhovory byly vedeny s učiteli, tutory, rodiči a ředitelem takto: 

 učitelé – 2 učitelky, 1 učitel  

 tutoři – 2 tutoři, 1 tutorka  

 rodiče – 8 párů 

 ředitel  

Pozorování se uskutečnilo s těmito dětmi:  

 1. třída – 1 žák  

 3. třída – 1 žákyně 

 5. třída – 1 žákyně  

 

5.3 Způsob a průběh sběru dat a zpracování  

Výzkum probíhal na základní škole od dubna 2021 do února 2022. Vzhledem 

k epidemiologické situaci a platným nařízením vlády byla bohužel situace nepříznivá pro 

vedení výzkumu ve škole.  Část výzkumného šetření jsem tak byla nucena vést distančně. 

Vedení školy bylo kvůli nastalé situaci velmi vytíženo, a tak mému výzkumu nemohlo být 

věnováno v určitých chvílích tolik času, kolik by bylo třeba. Jednotlivé rozhovory jsem 

získávala s velkými časovými prodlevami.  

Výzkumné šetření bylo zahájeno nejprve s žáky, konkrétně s žáky 2. ročníku. V prvním 

rozhovoru se ukázalo, že otázky, které jsem měla připravené, se jeví jako těžké a je třeba je 

zjednodušit a přizpůsobit každému dítěti. Provedla jsem tedy předvýzkum a pro další šetření 

jsem si stanovila témata, na která se při rozhovoru zaměřím, otázky ale vycházely 

z konkrétní situace. Pokračovala jsem s žáky 1., 5., 3. a 4. ročníku. Z každého ročníku vždy 

přišli dva chlapci a dvě dívky. Žáci jsou pro zachování anonymity značeni jako: 

 1. třída – žák 1, žák 2, žákyně 1. žákyně 2  

 2. třída – žák 3, žák 4, žákyně 3, žákyně 4  

 3. třída – žák 5, žák 6, žákyně 5, žákyně 6  

 4. třída – žák 7, žák 8, žákyně 7, žákyně 8  

 6. třída – žák 9, žák 10, žákyně 9, žákyně 10  
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Po provedení rozhovorů s žáky následovalo pozorování tutorských setkání. Setkání proběhla 

celkem tři, kdy byly přítomny děti z 1., 3. a 5. ročníku.  

Další dotazovanou skupinou byly učitelé a tutoři. Rozhovory s nimi byly vedeny 

distančně formou vyplnění předem připravených otázek. Každý tutor má přiřazeno 10 dětí 

napříč ročníky 1. stupně. Z důvodů anonymity jsou učitelé a tutoři vedeni takto: 

 tutor 1, tutor 2, tutorka 1  

 učitelka 1, učitelka 2, učitel 3  

Třetí skupinou dotazovanou v rámci výzkumného šetření byli rodiče. Rozhovory s nimi 

probíhali také distančně prostřednictvím videohovorů.  

 rodičovský pár 1, rodičovský pár 2, rodičovský pár 3, rodičovský pár 4, 

rodičovský pár 5, rodičovský pár 6, rodičovský pár 7, rodičovský pár 8  

Poslední rozhovor byl veden s panem ředitelem. Probíhal na začátku roku 2022 osobně 

na základní škole.  

Před každým rozhovorem jsem stručně představila sebe i téma mé diplomové práce. 

Všichni účastníci výzkumného šetření byli předem obeznámeni s cílem výzkumu, každému 

bylo vysvětleno, k čemu data budu využívat a jak je budu zpracovávat.  

Rozhovory, které byly vedeny osobně nebo prostřednictvím online platformy (s rodiči, 

ředitelem a žáky) byly nahrávány na diktafon a následně přepsány do elektronické podoby. 

Rozhovory, které aktéři pouze vyplňovali (učitelé a tutoři), jsem pouze upravila do přehledné 

podoby. 

Poslední výzkumnou částí bylo pozorování. Opět jsem se nejprve představila a seznámila 

účastníky s průběhem šetření. Rozhovory žáka s tutorem během schůzky jsem si nahrávala 

na diktafon a následně jsem je přepsala do elektronické podoby, aby bylo možné je lépe 

zpracovat. Zároveň jsem si dělala během setkání poznámky s ohledem na jevy, které by 

z nahrávek nebyly patrné. Tedy, jaké jsou pocity žáka ze sezení, zda si tutor udělal nějakou 

přípravu a zda si dělá poznámky během rozhovoru s dítětem. Nejprve jsem byla přítomna 

tutorskému setkání s žákyní z 5. třídy, následně s žákem z 1. třídy a jako poslední proběhlo 
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pozorování na schůzce s žákyní 5. třídy. Pozorování je z důvodu zachování anonymity žáků 

i tutorů dále značeno takto:  

 5. třída žákyně – pozorování 1  

 1. třída žák – pozorování 2  

 3. třída žákyně – pozorování 3  

Jednotlivé odpovědi spolu s daty získanými pozorováním jsem podrobila kódování. 

Kódování je proces, kdy v textu hledáme významové jednotky, které se jeví jako důležité. 

Těm jsou následně přiřazeny kódy – může se jednat o slova, slovní spojení, celé věty nebo 

tematické oblasti. Proces kódování umožňuje zpracování kvalitativních výzkumů, kdy nám 

účastníci poskytují větší množství informací a hlubší vhled do problematiky. Na základě 

kódů můžeme odpovědi vyhodnocovat a interpretovat. Ve svém výzkumu jsem hledala 

v rozhovorech takové významové jednotky, které se vztahují k oblastem zkoumání 

stanovených pro toto výzkumné šetření. Dále jsem se ale zaměřila i na oblasti, které se mi 

zdály důležité nebo se v rozhovorech vyskytovaly ve větším zastoupení.  

Pro zakódování získaných dat jsem je podrobila několikerému čtení. V textu jsem si 

označovala významové jednotky a opatřovala jsem je jednoduchými kódy. Při dalších 

čteních jsem v kódech postupně objevovala souvislosti a spojitosti, hledala jsem hlavní 

myšlenky a začala jsem kódy členit do větších významových celků, až jsem vytvořila 

několik kategorií, které významově sjednocují kódy získané z prvních čtení rozhovorů. 

Kategorizací kódů jsem si vytvořila rámec pro interpretaci získaných dat. Tak jsem 

mohla zkoumat podobnosti i odlišnosti zkoumaných dat u jednotlivých zúčastněných 

subjektů výzkumu. K tomu jsem využila dva postupy analýzy dat a to vytváření trsů 

(sjednocení kódů, které se vztahují k jednomu jevu) a metodu kontrastu a srovnání 

(sledování podobností a odlišností). 

 

5.4 Charakteristika školy  

Základní škola, na které výzkum probíhal, se nachází nedaleko Prahy. Byla založena 

roku 2011 z iniciativy rodičů, kteří nebyli spokojeni s výukou svých dětí v rámci běžného 

vzdělávacího systému. Usilovali o založení takové školy, která bude klást důraz na celistvý 
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osobnostní rozvoj dítěte a bude stavět na spolupráci rodiny a školy. V tuto dobu se škola 

nacházela ještě přímo v Praze. V roce 2021 se přestěhovala do nové budovy poblíž Prahy. 

Ve školním roce 2021/2022 se otevřel i první ročník gymnázia. Základní škola má devět 

ročníků, v každém jednu třídu.  

Tutoriální systém je na škole zaveden už od jejího úplného počátku. Dětem (a tedy i 

rodině) je tutor přidělen hned při nástupu do první třídy. Většinou se dodržuje pravidlo, že 

dívky mají tutorku a chlapci tutora. Tutoři jsou z velké části zároveň učiteli působícími na 

škole. Pro tutora existuje jediné kritérium, musí být věřící, aby byl dětem schopen pomoci i 

v otázce víry a ctností.  

Na tuto základní školu se pro nástup do 1. třídy koná výběrové řízení. Není to řízení ve 

smyslu testování znalostí a schopností dítěte, ale pohovor s rodinami o jejich vizi vzdělávání 

svých dětí do budoucna. Ředitel během osobního setkání s rodinami sleduje, jaký systém 

hodnot vyznávají a zda je pro ně daná škola tou správnou volbou. Tutoriální systém částečně 

zasahuje do soukromí rodin i do výchovy dětí, je tedy žádoucí, aby v rámci něj byly 

shromážděny jen rodiny se stejnými cíli, zájmy a potřebami.  

Tutor má na starosti v rozmezí od 5 do 10 dětí. Společně se setkávají jednou za 14 dní, 

kdy schůzka trvá od 10-30 min. Záleží na otevřenosti a výřečnosti každého žáka a zároveň 

na situacích, které je třeba probrat. Jednou za tři měsíce se uskuteční setkání s rodiči. Jednou 

za pololetí se pro děti koná ještě tzv. „den tutorů“, kdy se společně sejdou všechny děti 

jednoho tutora a vymyslí si spolu zábavný a zajímavý program na jeden celý den. Častou 

náplní jsou výlety, návštěvy různých zábavných center (hop aréna, laser game,atd.) nebo 

například geocaching.  

O tutoriálním systému jsem poprvé slyšela na vysoké škole v rámci jednoho z předmětů. 

Ředitel základní školy nám představil princip tutoringu a jeho hlavní zásady.  Filozofie školy 

a nadšení vedení pro efektivní a otevřenou spolupráci s rodinami mě nadchla natolik, že jsem 

si tutoriální systém vybrala jako téma své závěrečné diplomové práce a zmíněnou základní 

školu jsem zvolila pro realizaci výzkumného šetření pro praktickou část.  
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6 Prezentace a interpretace výzkumu  

V této částí práce se zaměřím na prezentaci a interpretaci získaných dat z výzkumného 

šetření. Jak bylo již výše zmíněno, využila jsem metodu otevřeného kódování, která 

umožňuje přehledné zpracování všech rozhovorů. Zkoumané významové jevy byly 

zakódovány a rozděleny do několika kategorií. Aby nebyla narušena plynulost práce, 

nejdříve odprezentuji získaná data a posléze uvedu samotnou interpretaci. Pro přehlednost 

kapitoly budou jednotlivé kategorie označeny nadpisem.  

Během psaní celé práce i přípravy výzkumného šetření jsem se potýkala s problémem 

nedostatku literatury, ze které bych mohla vycházet. Tutoriální systém není u nás ještě zcela 

běžnou formou, a proto zdroje k němu z praxe českých škol jsou minimální. Nejvíce jsem 

čerpala z Manuálu dobrého učitele, který si vydala sama škola, na které probíhal výzkum a 

z Praktické příručky pro učitele (Tutoriální systém na základní škole) od Barbory Kösslové. 

Tu jsem si nakonec také zvolila jako svůj interpretační rámec pro zpracování výzkumu.  

Kódováním mi vznikly následující kategorie: 

 Emoce spojené s tutoringem 

 Otázka důvěry  

 Časová organizace  

 Hodnotové nastavení  

 Spolupráce rodiny a školy v rámci tutoringu 

 Přínosy tutoriálního systému – rozvoj osobnosti 

 Úskalí nefunkčnosti  

 Podmínky pro fungování tutoriálního systému  

 

6.1 Prezentace výzkumu  

Emoce spojené s tutoringem  

Všichni dotázaní žáci se vyjádřili na otázku pocitů spojených s tutoringem kladně. Žáci 

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10 a všechny žákyně kromě žákyně 9 uvedli, že ze schůzek mají velmi 

dobré pocity a na setkání se pokaždé těší. Žákyně 2 dokonce uvedla, že je teď velmi smutná, 
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protože je její tutorka nemocná, a tak setkání bohužel nemají. Žákyně 6 zase uvedla, že 

„Vždycky prosím svoji tutorku, abychom měly setkání, co nejdříve.“  Žák 5 a žákyně 9 

uvedli, že jejich pocity ze schůzek jsou normální, je jim to vlastně jedno, ale spíše by tedy 

řekli, že se těší, než že by jim to vadilo. „Moje pocity jsou normální. Někdy ale nevím, co 

říct. A záleží také, o jakou část hodiny kvůli tomu přijdu. Ta schůzka samotná mě ale celkem 

baví.“ uvedla žákyně 9.  

 Žáci byli ještě dotazováni na pocity z tutorských dní a tutoringu celkově. Žáci i 

žákyně prvních tříd (žáci 1, 2 a žákyně 1, 2) se vyjádřili, že s tutorskými dny nemají ještě 

žádné zkušenosti, a proto nemohou odpovědět. Stejně odpověděly i žákyně 6 a 9, které jsou 

na škole nové a zatím se tutorského dne také neúčastnily. Obě ale vypověděly, že se na dny 

těší. Všichni ostatní žáci a žákyně jednoznačně odpověděli, že tutorské dny je baví a vždy 

se jich s radostí účastní. O tutoringu celkově se žáci i žákyně vyjadřovali převážně pozitivně. 

Nejčastěji uváděli, že jsou rádi, že mají někoho, komu se mohou svěřit a probrat s ním své 

radosti a starosti. „Líbí se mi, že se můžu s tutorem vždycky o všem poradit. Nic špatného 

bych o tutornigu neřekl.“ odpovídal žák 7. Žákyně 7 uvedla: „Líbí se mi, že se můžu 

s tutorkou poradit a ona mi pomáhá.“  

 Ze všech odpovědí žáků jednoznačně vyplývá, že samotné schůzky s tutorem jim 

nikdy nevadí. Z tutoringu mají převážně dobré pocity a zatím s ním mají jen kladné 

zkušenosti.  

Učitelé byli dotazováni, jaké mají pocity z tutoringu s ohledem na eliminaci nežádoucího 

chování ve třídě. Všichni jednoznačně uvedli, že jejich pocity jsou velmi dobré a vnímají 

tutoring v tomto ohledu jako velmi přínosný. Učitel 3 uvedl: „Mám pocit, že žáci jsou díky 

tutoringovým setkáním klidnější a vychovanější.“ Všichni učitelé také vypověděli, že 

s tutoringem mají spojené jen kladné emoce a zkušenosti, takže kdyby došlo ke zrušení 

tutoringu na dané škole, byl by to pro ně důvod k odchodu. Učitelka 1 uvedla: „Vadilo by 

mi to. Tutoring je to, co naší školu dělá výjimečnou. Dává žákům a rodičům možnost se 

přímo podílet na vytváření spokojeného a bezpečného prostředí. Bez tutoringu by tyto 

hodnoty byly ohroženy. Pro nás učitele je tutoring nástroj k lepšímu kolektivu a klimatu 

třídy. Moje pocity z tutoringu jsou jen kladné“ 
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 Z rozhovorů s rodiči vyplývá, že z tutoringu mají buď neutrální, nebo kladný pocit. 

Všech 8 rodičovských párů ale uvedlo, že zrušení tutoringu na dané základní škole by pro 

ně nebyl impulz ke změně instituce. Zároveň ale například pár 7 uvedl, že „naše dcera je 

určitě spokojenější a klidnější díky tutoringu. To nás dělá šťastnými.“   

 V rámci pozorování tutoringových schůzek se potvrdily výpovědi žáků získaných 

v rozhovorech. Během všech tří setkání bylo patrné, že žáci se na schůzky velmi těší a 

dokonce při pozorování 1 se žákyně nemohla dočkat svého rozhovoru s tutorkou. Během 

pozorování 2 žák svému tutorovi hned na uvítanou řekl, že se na něj velmi těšil a má spoustu 

věcí, se kterými by se chtěl podělit. Žákyně během pozorování 3 své tutorce konkrétně radost 

ze setkání nevyjádřila, byla však poznat na jejím velmi zaujatém vyprávění událostí, které 

se jí od posledního setkání staly. Na tutorovi i obou tutorkách bylo vidět, že je velmi těší, že 

žáci mají z jejich setkání takovou radost. Tutorka během pozorování 1 své svěřené žákyni 

přímo vyjádřila, že jí těší její nadšení pro schůzky a že ona se také těšila. Tutorka při 

pozorování 3 na konci své žákyni poděkovala za hezké setkání a vyjádřila se, že už se těší 

na další. Tutor při pozorování 2 svému žákovi nadšeně celou dobu jeho vyprávění naslouchal 

a zvídavě se doptával. Bylo vidět, že ho opravdu zajímá, co mu žák říká. Otázky kladené od 

tutorů směrem k žákům byly vždy mile položeny. Během všech tří setkání panovala velmi 

klidná, příjemná a milá atmosféra.  

 

Otázka důvěry  

V otázce důvěry byli žáci dotazováni, zda věří svému přidělenému tutorovi nebo tutorce. 

Všichni žáci i všechny žákyně jednohlasně odpovídali, že ve svého tutora/tutorku mají 

stoprocentní důvěru a opravdu mu věří. Žák 5 odpověděl: „Mám tutora a raději bych měl 

tutorku, ale jsem s ním spokojený, věřím mu.“ Žákyně 8 zase vypověděla, že je se svou 

tutorkou opravdu moc spokojená, má ji ráda a věří jí. Žák 4 uvedl, že se s tutorem v těžké 

situaci naposledy radil, když ho jeden kamarád zlobil a nevěděl, jak to vyřešit. Tutor mu ale 

prý dobře poradil a nyní s kamarádem vychází moc hezky. Stejně tak, žák 8 řekl, že když 

měl problémy s kluky ve třídě, radil se o řešení situace s tutorem. Žák deset dokonce 

rozebíral s tutorem i své osobní nesympatie k jedné spolužačce. Žákyně 4 uvedla, že se 

tutorovi nejčastěji svěřuje v situacích s kamarády. „Děti si o mně šeptaly a povídaly. Šla 
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jsem za tutorkou, ta mi poradila a to mi hodně pomohlo.“ odpověděla v otázce důvěry 

žákyně 6. Žákyně 9 dokonce s tutorem řešila i fyzické násilí, kdy ji jedna spolužačka shodila. 

Tutor ji pomohl při řešení celé situace a dle jejích slov jí moc dobře poradil. Žákyně 10 ještě 

uvedla: „Třeba jednou mi jedna holka od nás ze třídy něco ošklivého řekla. Já to řekla své 

tutorce a ta mi to pomohla vyřešit.“ 

Rodiče byli v rozhovorech dotazováni, zda věří svému tutorovi, vnímají ho jako 

rovnocenného partnera a mohou se na něj obrátit i s citlivými informacemi týkajícími se 

rodiny nebo přímo dítěte. Všechny rodičovské páry vnímají tutory stoprocentně jako 

rovnocenné partnery a mají v ně důvěru. V otázce svěřování se rodičovský pár 4 vyjádřil: 

„Ano, na tutora bychom se obrátili i s citlivými informacemi. Máme štěstí na tutora a jsme 

za to vděční.“ Pár 8 se domnívá, že oni důvěru spíše mají, ale bylo by potřeba toto 

konzultovat s dětmi, aby jim fakt řešení citlivých záležitostí nebyl nepříjemný. Pár uvedl: 

„Spíše ano. Děti jsou ale v citlivém věku puberty. Už do našeho rozhodování vstupuje i fakt, 

jestli by to nevadilo dětem.“  Někteří rodiče se přímo vyjádřili i k tomu, co si myslí o důvěře 

mezi jejich dětmi a tutory. Pár 7 uvedl: „Tutoring je velmi přínosný systém, především pro 

naše děti. Tutorovi věří a je pro ně velmi ulevující svěřit se svému tutorovi se svými radostmi 

nebo trápením.“ Rodičovský pár 3 uvedl, že se domnívají, že dítě se raději se svými 

starostmi svěří někomu jinému než rodičům. V rámci komunikace s tutorem, kterému věří, 

se tak může předejít různým problémům, a nebo je alespoň snáze řešit.  

Dva ze tří tutorů tázaných v rámci šetření se shodují, že si v komunikaci s rodiči připadají 

rovnocennými partnery. Tutor 1 uvádí: „Záleží na rodičích. Někteří se skutečně zajímají o 

to, co jim můžete říct o jejich dětech, svěřují se a chtějí zpětnou vazbu. V tu chvíli jsme 

rovnocennými partnery.“ Všichni tři tutoři se shodují, že jim připadá, že jim rodiče věří. 

Tutor 2 ale uvádí, že si je jistý důvěrou ze strany rodičů, neví ale, zda si z jeho rad něco 

vezmou. Tutorka 1 uvádí: „Pokud něco nadhodím, rodiče si to poznamenají, nebo to 

okomentují – To je zajímavé. To nás nenapadlo.“  Tutor 1 se domnívá, že mu rodiče důvěřují 

především proto, že se mu svěřují s věcmi, které je například znepokojují ohledně jejich dětí 

nebo se radí, v čem by se jejich děti mohly zlepšit. Učitelka 2 zmiňuje důvěru z hlediska 

výhod, která tutoriální systém přináší. Vyjádřila se: „Díky tutoringu má dítě možnost sdílet 
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samo seme a rozvíjet se tím správným směrem a hlavně má někoho, na koho se může 

s důvěrou obrátit.“  

Dle ředitele je tutoring velmi důvěrným a osobním prostředím, a proto se děti během 

tutoringů často svěřují s tím, co je trápí či těší. Z jeho pohledu je ale velmi důležité, aby 

rodina důvěřovala celé filozofii tutoriálního systému a svým přiděleným tutorům a z toho 

pak vyplývá, že škola je jen nástrojem, který může být rodičům nápomocen ve výchovném 

procesu.  

Během pozorování nebyla konkrétně ani ze stran tutora ani žáků položena žádná otázka 

směřující k důvěře. Toto téma se ale promítalo v každém ze tří setkání, a to především 

v komunikaci a množství sdělených výpovědí. Žáci s tutory opravdu velmi otevřeně mluvili 

a se zájmem jim vyprávěli své starosti i radosti. Na otázky položené od tutorů vždy reagovali 

a zamýšleli se nad svými odpověďmi. Ze všech tří setkání/rozhovorů bylo patrné, že si obě 

strany vzájemně důvěřují. Žákyně během pozorování 1 svému tutorovi vyprávěla: „V sobotu 

jsme byli s rodiči na výletě, i s bráchou. Bylo to fajn, docela jsem si to užila, ale pak jsem 

byla trochu naštvaná. Brácha mě celou cestu v autě zlobil, ale rodiče vynadali mně. Tak to 

mě trošku mrzelo. Ale nakonec jsme si to vysvětlili a zase všechno dobrý.“  Během rozhovoru 

zmínila více takových situací, které se týkají její rodiny a vztahů mezi nimi. Žák během 

pozorování 2 zase zmiňoval vztahy mezi ním a jeho kamarády. Žákyně z pozorování 3 se 

radila se svou tutorkou, jaký dárek by byl nejlepší pro její maminku, která bude brzy mít 

narozeniny.  

 

Časová organizace  

 Čas se v rozhovorech promítl v několika různých významech. Žáci se vyjadřovali 

k četnosti a délce tutoringových setkání a zároveň ke konkrétnímu času setkání. Tutoři spolu 

s ředitelem se dívali na čas jako na možné riziko pro fungování tutoringu. Tutoři se ještě 

vyjadřovali k tomu, kolik času tráví přípravami na jednotlivá setkání.  

 Žáci 1 a 4 a žákyně 3 a 6 se vyjádřili, že by chtěli mít tutoringová setkání častěji. 

Žákyně 6 dokonce svou tutorku prosí, aby měly setkání každý týden nebo klidně každý den. 
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Žák 10 uvedl obdobně: „Chtěl bych mít ten tutoring častěji. Teď jsem ho neměl asi měsíc a 

už mi to docela chybí.“  

 Žákyně 9 a žáci 8 a 9 se s ohledem na čas vyjadřovali ještě ke konkrétnímu času schůzek. 

Nevyhovují jim tutorská setkání během hodin. Žákyně 9 řekla: „Tutoring mi občas vadí, 

nebo jako ta setkání. Občas je to takový hodně krátký a občas hrozně dlouhý. Kvůli tomu 

dlouhému tutoringu vám uteče třeba půlka hodiny a pak nevíte, co se děje.“  Obsahově 

stejnou odpověď uvedl i žák 8: „Někdy mi vadí čas schůzek. Zasahují nám do hodin a pak 

zameškáte.“ 

Tutoři kladou důraz na pravidelnost setkání s žáky jako další z podmínek úspěšného 

fungování tutoriálního systému. Dva ze tří dotázaných uvedli pravidelnost setkání ve svých 

odpovědích. Tutorka 1 se k časové organizaci a časovým možnostem vyjádřila ještě při 

otázce na limity bránící funkčnosti tutoringu. Odpověděla: „Další pracovní povinnosti – 

příprava na hodiny, oprava testů a úkolů, porady a schůzky, počet dětí na jednoho tutora.“  

Ředitel toto ještě ujasnil jako: „Překážkami praktického charakteru jsou samozřejmě 

neustálý nedostatek času a celkové vyčerpání.“  

 Pozorování více odhalilo časovou organizaci jednotlivých setkání. Schůzka 

pozorování 1 trvala přibližně 20 minut, pozorování 2 necelých 15 minut a pozorování 3 opět 

kolem 20 minut. Nejvíce záleželo na obsahu schůzky a na množství informací, se kterými se 

žák chtěl svěřit. Všechny tři schůzky měly obecný charakter, nebyly zaměřeny na žádné 

nevhodné chování nebo konkrétní pomoc s nějakou situací.  

 Schůzky probíhaly během vyučování, tzn., že tutor si pro žáka došel do hodiny a na 

uvedenou dobu si s ním sedl do tutorské místnosti, kde všechny schůzky probíhají. Ani 

jednomu z pozorovaných žáků čas schůzky nevadil. Tutoři, kteří se pozorování účastnili, si 

vedou deníčky ke každému svému svěřenému dítěti. Během rozhovorů si do nich doplňovali 

poznámky. 

 

Hodnotové nastavení  

 Pro fungování tutoringu lze podle výpovědí dotazovaných subjektů výzkumu 

považovat za důležité hodnotové nastavení školy a rodiny. Škola i rodina by měly mít 
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nastaveny hodnoty, které jsou pro ně prioritní a které vyznávají. Ředitel k tomu uvedl: 

„Základní je to, aby škola měla sama v sobě utříděné hodnoty. Aby nevznikaly problémy na 

úrovni, k čemu vlastně děti vedeme. Pro nás je snazší, když rodiny i učitele shromažďujeme 

okolo daného systému hodnot, protože potom máme jistotu, že děti vedeme jedním směrem 

(tedy rodina a škola ve spolupráci).“ Rodiče se k hodnotám vyjadřovali v rámci výhod 

tutoringu. Rodičovský pár 3 uvedl, že tutoring pomáhá směřovat dítě stejným směrem, jako 

rodina, tedy rodina i škola míří stejným směrem. Rodičovský pár 8 zase uvádí: „Důležité je, 

že cítím, že tutor chce pro naše děti stejné cíle.“  

Tutoři se jednohlasně shodují, že pro fungování tutoringu je velmi důležité, aby 

rodina a škola vyznávaly stejné hodnoty. Pokud tomu tak není, nemůže fungovat ani důvěra 

mezi tutorem a rodičem, případně pak dítětem a celé fungování systému je tak narušeno. 

Tutor 2 uvádí: „Za velmi podstatné vnímám, aby tutor (škola) a dítě (rodina) měly stejně 

nastavený systém hodnot, které vyznávají. Jen tak lze cílit k celostnímu rozvoji osobnosti 

dítěte.“ 

 

Spolupráce rodiny a školy v rámci tutoringu  

 Všichni, kteří se ve svých odpovědích dotkli tématu spolupráce a školy se shodují na 

důležitosti spolupráce pro celistvý rozvoj osobnosti dítěte. Ředitel uvedl, že pokud je rodina 

a škola ve spolupráci je mnohem snazší vést děti jedním směrem. Tutor 1 uvedl, že díky 

vzájemně nastavenému vztahu v rámci tutoringu lze dětem lépe pomoci rozvíjet jejich 

osobnost. Tutorka 1 také zmiňuje důležitost individuálního rozvoje dítěte jako výsledek 

efektivní spolupráce rodiny se školou.  

 Rodičovský pár 1 uvedl, že „tutoring je nejlepší způsob k férové a otevřené 

obousměrné komunikaci.“ Další z párů se vyjádřil, že při úzké spolupráci tutoring dobře 

pomáhá vést dítě stejným směrem, jako se o to snaží v rodině. To dle nich vede k lepšímu a 

efektivnějšímu rozvoji dětí. Rodičovský pár 3 uvedl: „Vzájemná zpětná vazba mezi rodinou 

a školou vytváří vzájemnou důvěru a umožňuje relativně rychle reagovat na případný posun 

ve výchově a vzdělání dítěte.“  Z odpovědí rodičovského páru 5 vyplývá, že vnímají 

tutoriální systém jako možnost většího propojení rodičů se školou. Všechny rodičovské páry 
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shodně uvedly, že i přesto, že je spolupráce v rámci tutoringu se školou více intenzivní, 

nikdy jim nezasahovala do soukromí nebo jim vadila. Jen rodičovský pár 4 uvedl, že se 

někdy stane, že v některých případech a radách tutora si stojí za svým, protože mají pocit, 

že své dítě přece jen znají lépe než škola. Rodičovský pár 7 ještě uvedl, že tutoring jim velmi 

pomáhá, protože je to přímý proud informací mezi rodiči a školou. Pár 8 jako jediný by uvítal 

ještě častější setkávání tutora s rodiči i tripartity přímo s dítětem.  

 Tutoři si pro svou komunikaci s rodiči dělají různé přípravy. Tutor 1 uvedl, že si 

připravuje pracovní listy pro rodiče, aby viděli, kde se jejich děti mohou zlepšit. Zapojují 

tak praktické ukázky. Tutor 2 i tutorka 1 shodně uvedli, že si pro svá sezení s rodiči vždy 

prochází zápisky z tutoringových setkání s dětmi i z posledních sezení s rodiči. Tutor 2 

uvedl: „Snažím se najít nějaké body ke chválení a nějaký bod ke zlepšení.“ 

 Učitelka 2 se zmínila, že rodiče v případě nějakých výchovných problémů posílá za 

přiděleným tutorem, protože on tyto věci s rodinou bude řešit. Shodně uvedl i učitel 1.  

 

Přínosy tutoriálního systému  

 Ze všech získaných odpovědí vyplývají jako největší přínosy tutoriálního systému 

tyto: důvěrné prostředí, úzká spolupráce rodiny a školy, budování a posilování vztahů mezi 

dětmi, ale i mezi tutory/učiteli a dětmi, lepší poznání svých dětí rodiči a celistvý osobnostní 

rozvoj dítěte.  

 Ředitel spatřuje největší přínosy a výhody tutoriálního systému v možnosti poznání 

osobností dětí, v úzké spolupráci s rodinou a v osobním přístupu, který je díky tutoringu 

umožněn. „Myslím si, že děti více známe a že nám to pomáhá dobře poznat dynamiku ve 

třídě.“ „Věřím, že osobní kontakt je zcela klíčový pro dobrou pedagogiku. Tedy pro takovou, 

která směřuje nejen k rozvoji intelektu, ale také k rozvoji osobnosti, lidských ctností, 

sounáležitosti a vzájemného pochopení.“  

 Tutor 1 zmiňuje jako velký přínos, že „tutoring pomáhá dětem vyjádřit se o svém 

vnitřním světě a vztazích s ostatními. To jim pomáhá poznávat sami sebe a přemýšlet. Může 

jim také pomoci rozvíjet jejich osobnost.“ Tutor 2 uvádí, že tutoring umožňuje žákům 

individuální řešení problémů. Tutorka 1 označuje přínosy ve dvou rovinách – individuální 
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rozvoj dítěte a prevence patologických jevů. „Tutoriální systém umožňuje dítěti růst 

zdravého sebevědomí, naslouchání, také ale prevenci patologických jevů, deprivací a pocitů 

samoty. Kontinuální práce přináší možnost sledování vývoje, návaznost ve výchově a 

individuální zacílení.“ 

 Prevenci nežádoucího chování nalezneme mezi přínosy, které zmiňují i učitelé, kteří 

nejsou tutory. Učitelka 1 uvedla, že tutoring dle ní předchází šikaně a vytváří bezpečnější 

prostředí pro dítě. Obdobně reagoval i učitel 1, který se domnívá, že děti se cítí bezpečněji a 

že tutoring je dobrý způsob, jak eliminovat špatné chování ve třídě a jak pracovat se 

soudržností kolektivu. Tutor 2 vnímá tutoring přínosný ve více ohledech, proto jeho 

odpověď cituji. „Tutoring vnímám přínosný v každé situaci. Ať se žák potýká s obtížemi ve 

škole doma či jinde nebo naopak žádné problémy nemá. Díky tutoringu má možnost sdílet 

sám sebe a rozvíjet se tím správným směrem a hlavně má někoho, na koho se může s důvěrou 

obrátit. Jako učitel netutor vnímám jako výhodu i to, že pokud je nějaký problém, nemusím 

ho řešit pouze já, ale můžu poprosit tutora, aby žáku pomohl.“ 

 Všechny dotázané rodičovské páry na otázku, zda jim tutoriální systém přináší nějaké 

výhody, odpověděli, že ano. Pár 1 se konkrétněji vyjádřil, že největší výhodu spatřuje 

v posílení důvěry ke škole. Rodičovský pár 3 uvedl, že tutoring jim umožňuje poznat jejich 

děti i z jiného úhlu a pomoci jim s věcmi, které hůře zvládají. Pár 4 zase vyzdvihl jako 

největší přínos, že tutoring pomáhá směřovat dítě stejným směrem jako rodina, tedy, že 

rodina a škola míří stejným směrem. Více párů zmínilo eliminaci nežádoucího chování. Pár 

2 „díky tutoringu lze předcházet možným konfliktům.“, pár 6 uvedl, že „tutoringem se 

předchází mnoha problémům či jejich prohloubení.“ Rodičovský pár 8 ještě uvedl jako 

přínos lepší seznámení se školou a z toho plynoucí pocit většího bezpečí, sounáležitosti a 

propojení.  

 Všichni dotazovaní se shodují na tom, že tutoring umožňuje mnohem širší a hlubší 

poznání jednotlivých dětí. Přeneseně tedy budování či posilování vzájemných vztahů. Tento 

vztah v rámci tutoringu umožňuje děti rozvíjet v jejich silných stránkách a zároveň 

napomáhat v rozvoji i slabších stránek. I sami rodiče uváděli, že díky tutoringu lépe 

poznávají své děti a posilují své vztahy, protože se jim dostává dalšího objektivního názoru. 

Rodičovský pár 2 uvádí: „Tutoring dává rodičům možnost vidět děti z jiného úhlu pohledu 



53 

 

a společně se školou pracovat na oblastech/vlastnostech dětí, které nás rodiče trápí nebo 

které slyšíme od tutorů.“  Obdobě se vyjádřil i pár 4, který uvedl, že má možnost poznat děti 

z jiného pohledu a pomáhat jim tak s věcmi, které hůře zvládají. Rodičovský pár 8 uvedl, že 

tutoring je pro ně vzácný zdroj informací o jejich dítěti. Rodičovský pár 7 uvedl, že mají ve 

škole teď všechny tři jejich děti, o které pečuje jeden tutor. „Podává nám nezávislé 

pozorování o jejich individualitách, chování, vzájemných vztazích a to nám pomáhá je lépe 

poznat a chápat. Konkrétně z hlediska výchovy nám tutoring podává nestranný pohled na 

silné a slabé stránky dítěte.“  Pár číslo 3 k tomu ještě uvedl, že jsou vděční za jiný pohled 

na dítě od člověka ze školního prostředí a to je pro ně velmi cenné.  

 Tutoři se vyjadřovali k budování a posilování vztahů s dětmi a zároveň dětí mezi 

sebou během tutoriálních dnů. Jejich odpovědi byly různé. Tutor 1 se domnívá, že tutorské 

dny nejsou úplně nutné. Více oceňuje aktivity, při kterých děti společně připraví projekt 

například pro jiné třídy a dají tak něco ze sebe, lépe se mezi sebou poznají. Tutorka 1 si 

naopak myslí, že tutorské dny jsou skvělou příležitostí se potkat meziročníkově a navazovat 

vztahy napříč ročníky. To vede k utužení vzájemných vztahů mezi dětmi i mezi dětmi a 

tutorem skrze zážitek mimo školní prostředí. Tutor 2 uvedl, že tutorské dny jsou hezkou 

příležitostí ke zlepšení komunikace napříč věkovými skupinami, protože ta se mu zdá, že 

moc nefunguje.  

 Ředitel vnímá poznání žáků jako jeden z hlavních přínosů tutoringu. „Důležité je, že 

takto poznáváme všechny děti, nejen ty, které mají nějaký problém či které jsou naopak 

extrémně nadané.“ Zároveň uvedl: „Pokud se tutoring etabluje jako nástroj, který je ve 

výsledku pro učitele usnadněním práce ve smyslu lepšího poznání svých žáků a lepším 

nastavením vztahů mezi jím a rodinou, má větší šanci na úspěch.“ 

 Vypozorovaným přínosem z přítomnosti na schůzkách tutorů se svými žáky je 

individuální poznání jednotlivých dětí. Potvrdily se tedy informace získané z rozhovorů. 

Žáci se během schůzky tutorovi svěřují s nejrůznějšími záležitostmi nebo také jen 

informačně sdělují, co zajímavého se jim stalo. Tutorovi se tak naskýtá příležitost, poznat 

žáka více do hloubky, poznat jeho zájmy a koníčky i mimo školní prostředí. Žák během 

pozorování 2 svému tutorovi vyprávěl o svém novém pejskovi, kterého si pořídili. Podělil 

se o své pocity z nového člena rodiny a i o starosti, které mu tímto přibyly. Žákyně během 
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pozorování 3 zase své tutorce vyprávěla o kroužku malování, na který chodí. Popisovala jí, 

jak probíhala poslední lekce, kolik má mezi účastníky kroužku kamarádů a co se jí tam 

nejvíce dařilo. Žákyně během pozorování 1 se zaměřovala především na povídání o své 

rodině.   

 

Úskalí nefunkčnosti  

 K limitům fungování tutoriálního systému se nejvíce vyjadřovali tutoři a ředitel. 

Ředitel uvedl: „Jde o motivaci k činnosti. Pokud bude na učitele tutoring nasypán jako další 

položka, kterou je potřeba splnit a odškrtnout, funkční určitě nebude.“ Dále uvedl, že pokud 

se s tutoringem bude pracovat jako s nástrojem, který do budoucna dokáže učitelům usnadnit 

práci a vést děti k osobnostnímu rozvoji, bude mít pro funkčnost mnohem lepší podmínky. 

Jako další, více praktické překážky funkčnosti ředitel zmínil nedostatek času a celkové 

vyčerpání.  

 Tutoři se shodují na tom, že časové možnosti jsou jedním z faktorů, které mohou 

velmi ovlivnit efektivitu systému. Bohužel jsou to ale dle jejich slov faktory, které nelze 

zcela ovlivnit. Tutor 2 uvádí jako limit ještě počet dětí na tutora, protože pokud jich tutor 

bude mít svěřených moc, hůře se jim bude individuálně věnovat a opět se to bude pojit 

s nedostatkem času. Tutorka 1 uvedla: „Největšími limity jsou další pracovní povinnosti – 

příprava na hodiny, oprava testů a úkolů, porady a schůzky, počet dětí na jednoho tutora.“ 

Zároveň ale uvedla, že tutoři mají možnost určit si počet jim přidělených dětí.  

 Všechna pozorování, u kterých jsem byla přítomna, probíhala s žáky, kteří byli 

výřeční a rádi se se svými tutory podělili o vše, co v rámci posledních dní zažili.  

 

Podmínky pro fungování tutoriálního systému  

 Na podmínky pro úspěšné fungování tutoriálního systému odpovídal převážně ředitel 

a tutoři. Ředitel vnímá jako základní podmínky funkčnosti, aby škola měla jasně nastavené 

hodnoty, ze kterých vychází a kolem kterých shromažďují rodiny i tutory a učitele. Společně 

pak vedou dítě jedním směrem. Zároveň uvedl, že je třeba, aby byl tutoriální systém zaveden 
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na škole jako nástroj, který má ve výsledku usnadnit učitelům práci. Lépe mohou poznat své 

žáky a dokáží nastavit lepší a efektivnější komunikaci mezi rodinou a školou.  

 Tutoři vnímají podmínky pro fungování systému každý odlišně. Tutor 1 uvedl: 

„Nejdůležitějším faktorem je, aby rodiče měli skutečný zájem na tom, aby jejich děti vyrostly 

jako ctnostní lidé a odevzdali se druhým. Když příliš chrání své děti, zdá se mi to těžké.“ 

Tutor 2 stručně uvedl jen pravidelnost setkání. Tutorka 1 zmínila prostor pro tutoringová 

setkání v rozvrhu, prostor také ve smyslu příjemného místa pro setkání a pravidelnou 

komunikaci s třídním učitelem svěřeného žáka (podle jejích slov mohou třídní učitelé a tutoři 

dětí najednou mluvit o situaci ve třídě).  Tutoři ještě odpovídali na otázky ohledně tutorování 

větších skupin, než jednoho žáka. Otázkou bylo, zda i toto je podmínka, která by ovlivnila 

funkčnost systému. Tutor 1 uvedl: „Určitě můžeme vytvořit týmový tutoring. Nabídnout 

žákům materiály, na kterých mohou pracovat spolu ve třídě (ve skutečnosti jim nabízíme 

materiály k zamyšlení v hodinách etiky, prevence, atd.) a poté to probírat během osobních 

tutoringů. K tomu musí být všichni tutoři informováni o materiálu, na kterém ve třídě 

pracovali. V některých případech také můžeme mít tutoring v malých skupinkách, aby se 

vyřešily nějaké konflikty mezi dětmi nebo chování, které mohou zlepšit.“ Tutorka 1 vnímá 

skupinový tutoring jako stále funkční ale s ohledem na jiné cíle. Nejednalo by se o 

individuální tutoring zaměřený na sebereflexi a rozvoj žáka, ale o tutoring využívaný 

k podpoře vztahů ve třídě nebo nějaké skupince dětí. Cílem bude přátelství a komunikace. 

Tutor 2 vnímá rizika týmového tutoringu ve vzájemných sympatiích žáků, kteří by se 

týmového nebo skupinového tutoringu měli účastnit. Pokud by si neseděli, pravděpodobně 

by, dle jeho názoru, před sebou nechtěli nic sdílet.  

 Z mého pozorování tutoringových schůzek vyplývá několik podmínek, které jsou 

nezbytné pro fungování tutoriálního systému a naplnění jeho podstaty. Jednou je otevřenost 

a sdílnost žáka a zároveň i schopnost otevřené, příjemné a bezpečné komunikace ze strany 

tutora. S tím souvisí druhá podmínky, tedy motivace obou stran k tutoringu. Tutoriální 

systém by měl být veden jako nástroj ulehčení pedagogické práce a poskytnutí opory dospělé 

osoby žákovi. Pokud by některá z podmínek nebyla naplněna, nebude naplněn ani cíl 

tutoringu.  
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6.2 Interpretace výzkumu  

Emoce spojené s tutoringem 

 Z výzkumného šetření vyplývá, že převážná většina žáků se vyjádřila v otázce emocí 

spojených s tutoringem kladně. Domnívám se, že tyto pocity jsou spojeny převážně 

s bezpečným prostředím, který tutoring dětem nabízí. Vycházím tedy z předpokladu, že se 

všichni žáci vyjádřili na položené otázky pravdivě.  Při pozorování jsem se nejvíce zaměřila 

na emoce, které z žáků a tutorů vyzařovaly, právě s ohledem na pravdivost a relevantnost 

získaných dat z rozhovorů. Všechna setkání se nesla ve velmi příjemné a milé atmosféře. 

Žáci se tutorovi svěřovali s prožitými událostmi a s ochotou odpovídali na otázky, které jim 

následně tutor pokládal. Někteří žáci dokonce přímo vyjádřili svoje nadšení z tutorské 

schůzky. Dovolím si tedy tvrdit, že tutorská setkání jsou pro žáky opravdu příjemnou 

záležitostí, přesně tak, jak uvádí Kösslová (2016).  

Žáci byli dotazováni ještě na emoce spojené s tutorskými dny. Všichni, kteří dny již 

zažili, se jednoznačně vyjádřili velmi kladně. Otázkou je, na kolik si děti uvědomují přínosy, 

které jim tutorské dny nabízí a na kolik oceňují především změnu prostředí a dny strávené 

podle svých představ. Ze svých zkušeností bych se přikláněla spíše k druhému tvrzení. 

Usuzuji tak i z široce rozvedených odpovědí dětí o tom, jak tutorské dny již trávily a zároveň 

z odpovědí, co se jim na tutoringu nejvíce líbí. Tutorské dny se mezi nimi objevovaly často. 

Zde bych ráda zmínila, že z provedeného výzkumu lze tvrdit, že tutorské dny jednoznačně 

ovlivňují emoce dětí spojené s tutoriálním systémem. V žádné odborné literatuře nelze tento 

fakt přímo potvrdit.  

 Tutoři této školy, se kterými jsem měla možnost se potkat, se při každém setkání 

opravdu projevili jako osoby, se kterými si dítě (potažmo rodič) může otevřeně promluvit, 

sdělit jim své radosti i starosti a kdo dětem bude ochotně naslouchat a pomáhat. Toto bylo 

možné nejvíce pozorovat z reakcí na výpovědi žáků během schůzek. Tutoři vždy se zájmem 

kladli otázky, doptávali se dětí na jejich zážitky, v případě dotazu dítěte se snažili co 

nejupřímněji odpovědět. Ve shrnutí bych uvedla, že toto vše jsou kroky, které ze strany 

tutora míří k vybudování důvěrného vztahu založeného na upřímnosti, naslouchání a ochotě 

pomoci. Opět bych zde odkázala na Kösslovou (2016) a na důležitost důvěry, kterou uvádí.   
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 Tutorskému setkání s rodiči jsem bohužel neměla možnost být přítomna. 

Z rozhovorů, které jsem s nimi vedla, ale vyplývá, že rodiče svým přiděleným tutorům věří 

a svěřili by se jim i s citlivými záležitostmi. Zároveň je ze získaných dat patrné, že rodiče se 

cítí jako rovnocenní partneři v otázce vzdělávání svých dětí. Očekávám tedy, že i v případě 

tutorských schůzek s rodiči by platilo tvrzení Kösslové (2016), že tutoring je příjemnou 

příležitostí otevřeně si promluvit s někým, kdo je ochoten naslouchat a poradit.  

 Základní škola, na které probíhal výzkum, se v otázce emocí svou praxí zcela shoduje 

s charakteristikou Kösslové (2016). K tomuto tvrzení jsem využila data získaná rozhovory a 

pozorováním, nad kterými jsem se dále zamýšlela. Závěrem bych uvedla, že z provedeného 

výzkumu lze vyvodit, že budování důvěrného vztahu lze považovat za jeden 

z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících emoce účastníků tutoringu.  

 

Otázka důvěry  

 Mezi odpověďmi rodičů se často objevovalo, že by se svým tutorům svěřili i s velmi 

citlivými informacemi týkajícími se vnitřních vztahů rodiny a jejího fungování. Lze tedy 

předpokládat, že mezi rodiči a tutory je vybudováno důvěrné a bezpečné prostředí. Jeden 

rodičovský pár se vyjádřil, že pokud by jejich dítěti nevadilo, že se tutorovi svěří, 

s důvěrným rozhovorem by neměl žádný problém. Zde bych ráda odkázala na odbornou 

literaturu, ze které vychází, že tutoriální systém jedná především v nejlepším zájmu žáka. 

Z odpovědi rodičů je patrné, že se zamýšlí nad tím, zda by žákovi jejich porada s tutorem 

pomohla nebo jim naopak více ublížila.  

 Kösslová (2016) uvádí, že pokud je vztah tutora a žáka založen na vzájemné důvěře, 

neměl by být ani autoritativní ani kamarádský. Tutor by měl vystupovat v roli posluchače a 

rádce, kterému se žák může svěřit a obrátit se na něj pokud se ocitne v situaci, kterou není 

schopen sám řešit. K tomu bych ráda uvedla závěry svého pozorování. Komunikace mezi 

tutorem a žákem během všech schůzek, které jsem měla možnost vidět, se opravdu nesla 

v příjemné atmosféře ale formální rovině. Pokud bychom tedy vycházeli z tvrzení Kösslové 

(2016), lze nalézt shodu s praxí této základní školy.  
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 Z vlastního pozorování i z dat získaných rozhovory je patrné, že důvěra je na dané 

základní škole vnímána jako jedna z nejdůležitějších podmínek pro naplnění podstaty 

tutoriálního systému. Ráda bych zde pro úplnost uvedla odpověď ředitele. „Tutoriální 

systém je velmi důvěrným a osobním prostředím, proto se děti často svěřují s tím, co je trápí 

či těší. Důležité je ale zmínit i důvěru ve smyslu důvěřování celému tutoriálnímu systému ze 

strany rodičů. Z toho dále vychází důvěra k tutorům a budování zmíněného bezpečného 

prostředí.“ V této odpovědi bych zdůraznila především důvěru v tutoriální systém ze strany 

rodičů. Zmínila bych propojenost tohoto tvrzení s hodnotovým nastavením školy, které bude 

dále rozebíráno v další kategorii. Pokud rodiče se školou sdílejí stejně nastavený hodnotový 

systém, lze očekávat, že budou důvěřovat celému konceptu školy a tedy i tutoriálnímu 

systému.   

 V otázce důvěry je nutno se zamyslet nad tím, jak ji můžeme „změřit“, tedy tvrdit, 

že důvěra je vybudována či nikoliv. Zajímavá byla odpověď tutora 1, který uvedl, že důvěru 

posuzuje dle toho, s jak osobními a citlivými záležitostmi se mu rodiče svěřují. Tuto 

odpověď ale limituje fakt, že každý rodič, stejně jako dítě má jinou potřebu sdílet své radosti 

i starosti, a proto toto měřítko nelze považovat za obecně platné.   

Základní škola, na které probíhal výzkum, se ve všech důležitých bodech otázky 

důvěry shoduje s Kösslovou (2016). Lze tedy označit v tomto směru praxi dané základní 

školy za dobrou.   

 

Časová organizace  

 Kösslová (2016) ve své příručce zmiňuje důležitost času schůzek zvoleného tak, aby 

nezasahoval žákům do hodin, přestávek nebo odpočinku. Nejvhodnější je naplánovat 

schůzky ihned po skončení vyučování nebo v odpoledních hodinách. Uvádí dokonce 

příklady, kdy žáci byli tutorem odvedeni z hodiny a po celou dobu schůzky pak byli duchem 

nepřítomni a neklidní.  

  Na základně získaných informací z literatury a z praxe ostatních škol jsem očekávala, 

že stejné podmínky budou dodržovány i na základní škole, kde probíhal výzkum. 
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Překvapivým zjištěním pro mě bylo, že tomu tak není. Všechny schůzky, kterých jsem se 

v rámci pozorování zúčastnila, probíhaly během vyučování.  

  Z dat získaných rozhovory s žáky taktéž vyplývá, že téměř všechny schůzky jsou 

naplánovány během vyučování a žáci tak musejí část výuky zameškat a následně si sami 

doplnit. Oni sami se k tomu vyjadřují spíše negativně a poukazují na tento fakt jako podnět 

ke změně.  

 V otázce časové organizace tutorských setkání s žáky, se základní škola, na které 

výzkum probíhal, zcela rozchází s praxí Kösslové (2016). Vyvstává tedy otázka, proč daná 

škola volí časy schůzek právě takto, zda má k tomu nějaké konkrétní důvody.  

 Kösslová (2016) zmiňuje, že na každou tutorskou schůzku je třeba se připravit. Je 

dobré opatřit si sešit, do kterého si tutor bude zaznamenávat, o čem se s žákem bavil, co 

důležitého probral a na jakých předsevzetích se domluvili. V průběhu schůzky si pak bude 

do sešitu dopisovat nově získané poznatky. Při příštím setkání se tutor s žákem mohou vrátit 

k obsahu poslední schůzky a zhodnotit posun dítěte. Stejně jako na setkání s žáky, je vhodné 

vést si přípravy i na schůzky s rodiči. Tutor by si měl alespoň v bodech napsat, o čem by rád 

s rodiči mluvil, na co by se jich zeptal, případně jaká doporučení jim chce dát.  

 Tutoři na základní škole, kde probíhal výzkum, si, stejně jako doporučuje Kösslová 

(2016), vedou ke každému dítěti deník, do kterého si během schůzek zaznamenávají nové 

poznatky a následně z nich tvoří témata pro schůzky další. To se mi potvrdilo i během 

samotného pozorování, kdy si tutoři dělali poznámky. I přesto, že je příprava na tutoringy 

časově náročná a jejím limitem je celková vytíženost tutora, dává schůzkám jasný cíl a 

obsah. Před schůzkou s rodiči, která je třikrát za školní rok, se na této škole vyžaduje 

příprava od tutora také. Tutor musí mít jasně stanovené, o čem bude s rodiči na schůzce 

mluvit, jaké pochvaly a kladné hodnocení vyřkne a jaká dá doporučení. K tomu tvrzení 

vycházím z dat získaných z rozhovorů s rodiči, jelikož pozorování schůzek jsem bohužel 

neměla možnost se účastnit.  

 Na otázku časové organizace lze nahlížet z několika pohledů. Prvním jsou časy 

samotných setkání tutorů s dětmi. V tomto je zvolená škola pro výzkumné šetření vzdálena 

od doporučení, která uvádí Kösslová (2016) ve své Příručce. Naopak při nahlédnutí na 
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časovou organizaci, jako na přípravy na každé setkání, se daná škola s Kösslovou a jejími 

názory shoduje. 

 

Hodnotové nastavení  

 Kösslová (2016) ve své příručce zmiňuje důležitost respektu k výchovnému stylu 

rodin a jejich způsobu života ze strany školy a tutorů. Pro efektivnější a snazší spolupráci 

ale také uvádí výhodu stejného hodnotového systému uznávaného rodinou i školou. 

Vzájemné souznění napomáhá žákům k utváření jednotné a celistvé osobnosti a 

všestrannému rozvoji.  

 Dle dat získaných z rozhovoru s ředitelem, je patrné, že na základní škole, kde 

probíhal výzkum pro empirickou část této práce, si plně uvědomují důležitost vymezení 

hodnot, ke kterým chtějí své žáky směřovat. Toto tvrzení bych podložila samotnou odpovědí 

ředitele: „Základní je to, aby škola měla sama v sobě utříděné hodnoty. Aby nevznikaly 

problémy na úrovni, k čemu vlastně děti vedeme. Toto samo o sobě není snadné, nicméně 

myslím si, že samotný proces utřídění školních hodnot a postojů je zdravý, i kdyby na to již 

turing nenavazoval.“ Následně se kolem takto vytvořených hodnot mohou shromažďovat 

rodiny se stejnými cíli a prioritami.  

Ráda bych ještě zmínila ředitelovo tvrzení, že důvěru je nutno chápat také ve smyslu 

důvěřování celému systému a konceptu školy. To úzce souvisí právě s hodnotovým 

nastavením školy a rodiny. Pokud tyto cíle nebudou od obou sociálních institucí sdílené, lze 

předpokládat, že nebude vybudována ani důvěra k celému systému. Během rozhovorů se 

někteří rodiče shodně vyjadřovali, že ze strany tutorů cítí stejné vedení dítěte v otázce 

nastavených hodnot a životních priorit, jako vyznávají oni sami. To považují za důležité 

především s ohledem na vedení žáka ve výchovně-vzdělávacím procesu jedním směrem. 

V tomto lze spatři podobnost s Kösslovou (2016) a tvrzením, že stejným zacílením hodnot 

ze strany školy i rodiny, lze napomoci žákům v utváření jednotné a celistvé osobnosti.  

 Před začátkem výzkumného šetření jsem očekávala, že vzhledem k tomu, že je 

systém školy poměrně netradiční, bude jedním z nejdůležitějších faktorů při jejím výběru. 

Tedy, že se rodiče domnívají, že k naplnění jimi vyznávaných hodnot je ideální cestou právě 
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tutoring. Překvapivým zjištěním výzkumu je, že se tato domněnka nepotvrdila. Všechny 

rodičovské páry uvedly, že pro ně tutoring nebyl hlavním důvodem při výběru a zároveň by 

nebyl důvodem ke změně instituce. Nabízí se zamyšlení, na kolik si tedy rodiče uvědomují, 

v čem a jak jim tutoriální systém napomáhá. Zda nedošlo z jejich strany k takovému 

propojení, že nejsou schopni objektivně posoudit, jaké mohou být jiné formy spolupráce, 

případně, zda se nedomnívají, že i v případě zrušení tutoringu by nadstandartní způsob 

komunikace přetrval vzhledem k vytvořeným vazbám.     

Ze získaných dat z výzkumného šetření s tutory lze potvrdit tvrzení Kösslové (2016) 

ohledně souznění v otázce hodnot s rodinou i v praxi této školy. Tutoři vystupují 

v komunikaci s rodiči jako poradci, kteří nabízejí svůj úhel pohledu vždy s respektem k 

výchovnému stylu rodin. Rodičům pouze předkládají body k zamyšlení či zlepšení, nikdy je 

nenutí ani nepřesvědčují. Tento přístup vychází ze základních hodnotových pilířů, které má 

škola jasně stanovené. Tyto vedení školy považuje za stěžejní pro určení směřování 

výchovně vzdělávacího procesu, proto se s nimi velmi otevřeně prezentuje. 

 

Spolupráce rodiny a školy v rámci tutoringu 

Spolupráce rodiny a školy prošla v historii několika obdobími. Od jednosměrné 

komunikace školy s rodinou, která se využívala především k řešení kázeňských nebo 

prospěchových problémů, se vyvinula až do dnešní podoby rovnocenného partnerství a 

modelu sdílené odpovědnosti.  

Tutoriální systém je jednou z forem spolupráce mezi rodinou a školou, která 

umožňuje velmi blízký a otevřený vztah. Tutoriální systém vychází z faktu, že rodina je 

primárním vychovatelem dítěte a tudíž by se měla na výchovně vzdělávacím procesu podílet. 

Rodina a škola by v tomto vztahu měly fungovat jako rovnocenní partneři, kteří si mohou 

vzájemně pomoci především z hlediska přínosů pro dítě. V rámci tutoringu je kladen cíl 

všestranného osobnostního rozvoje dětí, ke kterému lze směřovat pouze za předpokladu, že 

rodina a škola budou vycházet ze stejných hodnot.  

Praxe tutoriálního systému na škole, kterou jsem si zvolila pro svůj výzkum, se zcela 

ztotožňuje s poznatky z odborné literatury. K tomu tvrzení si dovolím uvést některé 
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konkrétní odpovědi respondentů. „Vzájemná zpětná vazba mezi rodinou a školou vytváří 

vzájemnou důvěru a umožňuje relativně rychle reagovat na případný posun ve výchově a 

vzdělání dítěte.“ uvedl jeden z rodičovských párů. Z této odpovědi bych zdůraznila 

důležitost důvěry, která vyplývá i z poznatků Kösslové (2016). Zároveň rodiče zmiňují 

možnost vzájemné interakce se školou, zacílenou na přínosy ve výchově-vzdělávacím 

systému. Zde bych opět ráda upozornila na shodu s odbornou literaturou.  

 Z rozhovorů, které byly provedeny, vyplývá, že tutoring je svým přístupem rodiči 

považován za dobře fungující, obousměrnou a otevřenou komunikaci mezi nimi a školou, 

díky které zůstávají v blízkosti svých dětí a mohou rychle reagovat na vzniklé situace. Svou 

roli na tom hraje také fakt, že škola respektuje rodinný styl i rodinné zázemí a uvědomuje si 

její důležitost ve výchovně vzdělávacím procesu dítěte. Ve všech těchto bodech se praxe 

dané základní školy shoduje s poznatky z odborné literatury, především Příručky pro tutora 

od Kösslové (2016).  

 

Přínosy tutoriálního systému 

 Z poznatků Kösslové (2016) vyplývají jako nejvýznamnější přínosy tutoriálního 

systému všestranný osobnostní rozvoj žáka, efektivní a otevřený vztah rodiny a školy a 

vedení žáka v jeho výchovně-vzdělávacím procesu jedním směrem.  

 Během samotného výzkumného šetření i při následném zpracovávání dat se vynořilo 

několik důležitých faktorů tutoringu, které lze označit za nejvíce přínosné. Ve shrnutí se 

téměř shodují s těmi, které vyplývají z poznatků z odborné literatury a praxe dalších škol.  

 Rodiče nejvíce oceňují vedení žáka jedním směrem, otevřenou a efektivní 

obousměrnou komunikaci a budování důvěrného prostředí pro sebe i své děti. Tutoři 

vyzdvihují individuální přístup, který je dítěti poskytnut a zároveň eliminaci patologických 

jevů či nežádoucího chování. Tento pohled sdílí i učitelé. Ředitel vyzdvihuje bližší poznání 

všech dětí navštěvujících jejich školu. Děti samy si konkrétní přínosy tutoringových setkání 

ještě zcela neuvědomují.  

Očekávala jsem, že se jako přínos systému ukáže i duchovní přesah, který tutoring 

nabízí. Na zahraničních školách se zavedeným tutoriálním systémem je na něj kladen velký 
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důraz. Zajímavým zjištěním bylo, že i přestože je víra jedním z pilířů dané školy, při 

rozhovorech s žádným z účastníků ani při pozorování na ni nebylo vůbec poukázáno. Pro 

další výzkumné šetření by bylo zajímavé zaměřit se na toto zjištění a pokusit se prozkoumat 

jakou konkrétní roli hraje víra v tutoriálním systému v praxi zvolené základní školy.  

 

Úskalí nefunkčnosti  

Úskalí nefunkčnosti jsou do jisté míry limitovány podmínkami fungování 

tutoriálního systému. V případech, kdy některé podmínky nebudou naplněny, dojde 

k neefektivní práci v rámci tutoringu. Mezi nejčastější úskalí, která se objevila v Příručce 

Kösslové (2016) nebo z ní alespoň přímo vyplývala, lze zařadit neochotu rodičů 

spolupracovat s tutorem, nerespektování primární výchovné funkce rodiny ze strany tutora 

a školy, nesdílnost dětí během tutoringových setkání, přílišnou vytíženost tutorů, nedodržení 

mlčenlivosti tutora a časovou organizaci tutoringových setkání.  

Časová organizace tutoringových setkání s dětmi se na této škole ukázala jako 

rozcházející se s doporučeními Kösslové (2016). Běžně jsou zde tutoringy naplánovány na 

dobu vyučování a žáci tak musejí přijít o část hodiny. Přestože se tak žádný z tutorů 

nevyjádřil, může to negativně působit na efektivitu tutoriálního systému. Zameškání výuky 

na žáky často působí demotivačně a snižuje jim nadšení z tutoringových setkání. Může pak 

docházet k tomu, že děti rychle odříkají, co je potřeba, aby se mohly vrátit zpět do hodin. 

Některé děti zmínily čas schůzek jako možný podnět ke změně směřující k vylepšení 

tutoriálního systému.  

Ředitel školy vnímá jako překážky či úskalí fungování tutoringu především motivaci 

k činnosti. Aby mohl tutoring potenciálně naplňovat své cíle, jako je zmíněno výše, musí mu 

být věnováno dostatek cílené práce. Ve spojitosti s tímto faktem ale ředitel upozorňuje na 

praktické překážky fungování, jako jsou nedostatek času a celkové vyčerpání tutorů. Stejný 

pohled sdílí i tutoři, kteří se shodně vyjádřili, že největším limitem tutoringu je čas.  

Mezi odpověďmi rodičů na otázku, zda svým tutorům důvěřují, bych se ráda zaměřila 

na jednu konkrétní, tedy: „Máme štěstí na tutora a jsme za to vděční.“ Nabízí se myšlenka, 

že pokud by si tutor s rodinou osobnostně nesedl, zda je i tak možné pracovat na budování 
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důvěrného vztahu. Případně na kolik by se tím ovlivnila efektivita tutorských setkání a 

systému celkově. Možná lze tedy i toto považovat za jedno z úskalí, která mohou nastat.  

Výzkumné šetření konané na vybrané základní škole potvrdilo některé faktory 

(časová organizace, nesdílnost dětí během tutorských setkání a přílišná vytíženost tutorů), 

které mohou limitovat efektivitu a funkčnost tutoringu, jako je uvádí i Kösslová (2016) ve 

své Příručce pro tutora. Mezi další, které nepřímo vyplývají z výzkumu lze zařadit osobní 

nesympatie mezi tutory a rodinou.  

 

Podmínky pro fungování tutoriálního systému  

 Podmínky, jenž je nutno dodržet při zavádění tutoriálního systému, aby byla alespoň 

částečně zaručena jeho funkčnost, nejsou nikde blíže specifikovány nebo uvedeny. Kösslová 

(2016) ve své příručce pouze útržkovitě uvádí, že důležité pro efektivitu schůzek je, aby 

tutor rozuměl výchovnému stylu rodičů a také způsobu jejich života. Dále upozorňuje na 

nezpochybnitelnou roli důvěry, kterou označuje jako jednu z hlavních podmínek. Zároveň 

z Příručky pro tutora vyplývá důležitost stejného hodnotového systému školy a rodiny, což 

může zajistit ochotu ke spolupráci rodin se školou.  

 Z dat získaných výzkumným šetřením lze za další podmínky pro fungování 

tutoriálního systému označit vhodnou časovou organizaci a pečlivou přípravu tutorů na 

jednotlivá setkání. Jak již bylo zmíněno výše, na vybrané základní škole, kde probíhalo 

výzkumné šetření, se ukázala časová organizace schůzek jako odlišná od doporučení, která 

prezentuje Kösslová (2016).    

 Překvapujícím zjištěním výzkumu je možnost týmového tutoringu. Z poznatků 

získaných z odborné literatury a zavedené praxe dalších škol jsem očekávala, že tutoriální 

systém je především nástrojem k individuálnímu rozvoji dítěte a proto tutoring větší skupiny 

není možný. Z výzkumu vyplynulo, že pokud budeme tutoriální systém vnímat především 

jako nástroj k individuálnímu přístupu, sebereflexi a osobnostnímu rozvoji žáka, podmínkou 

pro jeho fungování bude právě individualita. Pokud se zaměříme na tutoring z hlediska 

prevence nežádoucího chování, lze provádět týmový tutoring. Zde se jako podmínka jeví 
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vzájemné vztahy žáků, kteří by se týmového tutoringu účastnili (jestliže si žáci nebudou 

blízcí, nebudou před sebou chtít odkrývat své pocity).  

Jak jsem zmínila výše, na zahraničních školách je tutoriální systém úzce spjat 

s duchovním přesahem. Velmi mě překvapilo, že po celou dobu výzkumu nebyl ani jednou 

zmíněn či vyzdvihnut. Domnívala jsem se, že právě víra bude jednou z podmínek, která úzce 

působí na funkčnost tutoriálního systému. Jak jsem již zmínila výše, tento poznatek se jeví 

jako zajímavý motiv pro další výzkumné šetření.  
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7 Závěry a diskuze  

V závěru této části práce se zaměřím na vyhodnocení stanovených dílčích výzkumných 

cílů. Vyvodím závěry, ke kterým jsem výzkumným šetřením došla a stanovím si otázky pro 

další možný výzkum.  

Spolupráce rodiny a školy je vymezena různými formami, které vycházejí z potřeb školy 

či rodiny. Tutoriální systém vznikl primárně z potřeb rodin poskytnout dětem takové 

vzdělání, kterého budou přímými účastníky sdílejícími stejné hodnoty se školou a 

směřujícími k všestrannému osobnostnímu rozvoji dítěte.  

Hlavním výzkumným cílem jsem pro tuto práci stanovila zjistit do jaké míry je tutoriální 

systém opravdu funkční formou spolupráce mezi rodinou a školou poskytující konkrétní 

přínosy pro všechny zúčastněné subjekty. Hlavní cíl práce byl naplněn prostřednictvím 

rozhovorů s žáky, rodiči, učiteli, tutory a ředitelem a sérií pozorování tutorských schůzek na 

vybrané základní škole poblíž Prahy, jejíž koncept vychází z principů tutoriálního systému.  

Z výzkumného šetření ve shrnutí vyplynulo, že tutoring je příležitostí pro otevřenou, 

oboustrannou a upřímnou komunikaci mezi rodinou a školou, ale pouze za předpokladů, že 

jsou dodrženy některé podmínky ovlivňující efektivitu systému. Konkrétní přínosy tutoringu 

pojmenovávají především sami tutoři a ředitel základní školy, v menší míře jsou schopni je 

vymezit i rodiče. 

Na základě výsledků, které přinesla analýza dat, se pokusím uvést závěry ke třem 

výzkumným otázkám, které jsem si stanovila před začátkem výzkumného šetření. 1. 

stanovenou otázkou je: Jaké přínosy tutoringu lze vysledovat pro rozvoj žáků (v jakých 

oblastech napomáhá žákovi v rozvoji), jak a s čím napomáhá rodičům, učitelům a tutorům?  

Výsledky analýzy zpracovaných dat získaných z rozhovorů s rodiči přinesly zajímavá 

zjištění. Rodiče jako největší přínosy tutoriálního systému vnímají otevřenou obousměrnou 

komunikaci mezi nimi a školou, která jim umožňuje nahlížet na své děti z jiných úhlů 

pohledu, reagovat na jejich úspěchy či problémy téměř okamžitě a budovat důvěrné a 

bezpečné prostředí pro sebe i své děti. Dotazované rodičovské páry také očekávají díky 

přístupu v rámci tutoringu větší zájem o své děti ze strany školy, který může napomoci 

všestrannému osobnostnímu rozvoji jejich dětí. Zajímavým zjištěním výzkumu se ukázalo, 
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že pokud by na zmíněné škole došlo ke zrušení tutoriálního systému, ani pro jednu 

z dotazovaných rodin by to nebyl důvod ke změně školy. Vyvstává tedy otázka, čím je toto 

způsobeno. Domnívám se, že mnoho z rodičů poznalo komunikaci a spolupráci se školou 

pouze v rámci tutoriálního systému, je pro ně tedy jen těžko představitelné, jaké formy 

spolupráce mohou být na běžných základních školách. Zároveň si myslím, že rodiče již stihli 

poznat některé učitele a tutory a vybudovat si s nimi blízké vztahy, stejně tak jejich děti. 

V případě, že by tedy došlo ke zrušení tutoriálního systému očekávají, že vybudované vztahy 

přetrvají a komunikace mezi nimi a školou zůstane stále stejně otevřená. Tyto hypotézy by 

mohly být předmětem dalšího prohlubujícího výzkumného šetření.  

Z výsledků analýzy dat všech dotazovaných účastníků výzkumného šetření z prostředí 

školy lze společným přínosem označit hlubší poznání jednotlivých dětí a s tím spojenou 

eliminaci patologických jevů i nežádoucího chování. Tutoriální systém umožňuje 

individuální přístup ke všem dětem navštěvujícím danou školu. Nedochází tedy k tomu, že 

jsou blíže známy pouze děti, které mají nějaké problémy nebo naopak jsou extrémně nadané. 

Bližší poznání každého dítěte umožňuje včas podchytit výchovné i vzdělávací problémy a 

následně s nimi cíleně pracovat. Tak lze eliminovat nežádoucí chování i v rámci kolektivu.  

Eliminaci patologického a nežádoucího chování označují za podstatný přínos i učitelé, 

kteří nejsou tutory. Vyplývá to z jejich odpovědí v rámci výzkumného šetření. S tím se úzce 

pojí i řešení případných nepříjemných situací, které učitelé přenechávají na tutorech, protože 

žáky i rodiny více znají. Jiné konkrétní přínosy výzkumné šetření s učiteli nepřineslo. 

Z výsledků analýzy je patrné, že učitelé, kteří nejsou tutory, striktně rozlišují komunikaci 

s rodinou v rámci tutoringu a běžnou komunikaci, kterou s rodiči vedou oni.  

Analýza získaných dat blíže rozkryla oblasti, ve kterých tutoring napomáhá žákovi 

v rámci jeho rozvoje. Ačkoliv oni sami si přínosy tutoriálního systému příliš neuvědomují, 

jeho funkce jsou patrné. Tutoring prostřednictvím tutorských dnů napomáhá žákům 

v socializaci s dětmi z různých věkových skupin. Upevňují se tím zároveň komunikační 

schopnosti dětí. Na tyto cílí také jednotlivé tutorské schůzky, kdy se žáci učí sdílet své 

radosti a starosti a komunikovat s dospělými. Tutoring také nabízí možnost podpoření žáka 

v oblastech, které jsou mu blízké, má o ně zájem a jeví se pro ně jako nadaný. Díky tomu, 

že škola, na které probíhal výzkum má v rámci tutoriálního systému jasně stanovené 
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hodnoty, je snazší směřovat dítě ve výchovně vzdělávacím procesu stejně jako jeho rodina. 

To žákovi pomáhá jasně si stanovit životní cíle a priority a k nim postupně mířit.  

Rozhovory s žáky ukázaly, že oni sami si konkrétní výhody tutoringu zcela neuvědomují 

nebo nejsou dobře schopni je pojmenovat. Ze získaných dat však vyplývá, že žáci nejvíce 

oceňují možnost popovídat si a svěřit se dospělé osobě, ve které mají důvěru. Mnoho z nich 

uvedlo, že se nejednou s tutorem radili o svých starostech, tutor jim velmi pomohl a jim se 

tak povedlo je vyřešit.  

 S přínosy tutoriálního systému úzce souvisí případné limity, které přinosům brání. 

Právě na ně směřuje druhá výzkumná otázka, která zní: Existují podmínky a situace, kdy se 

tutoriální systém jeví jako nedostatečně funkční? 

 Z výsledků analýzy je patrné, že žáci, i přestože nemluví přímo o limitech funkčnosti 

tutoringu, zmiňují časté nevhodné načasování tutorských setkání. Z teoretických poznatků 

vyplývá, že setkání by měla probíhat mimo výuku, přestávky a chvíle určené k odpočinku. 

Nejvhodnějším časem by tak byly odpoledne po vyučování nebo volné hodiny. Na vybrané 

škole většina setkání probíhá v době výuky žáků, a tak často část hodin zameškají a následně 

si musí sami látku doplňovat. Žáci se k tomu vyjadřují pozitivně i negativně s ohledem na 

to, o jakou hodinu se jedná. Zda je daná látka zajímá a baví, či nikoliv. V konečném důsledku 

je ale zameškání hodin pro žáky spíše demotivační, jelikož musí vynaložit úsilí a čas na 

jejich doplnění. Nabízí se tedy otázka, z jakého důvodu jsou schůzky na této škole zavedeny 

zrovna v těchto časech a jaké konkrétní výhody či nevýhody v tom spatřují sami tutoři. Toto 

by mohlo být podnětem k dalšímu výzkumu.  

 Rozhovory s ředitelem a tutory jednoznačně poukazují na časové podmínky, které 

mohou velmi výrazně ovlivňovat funkčnost tutoriálního systému. Tutoři by se měli na svá 

sezení s žáky připravovat, chystat si tematické okruhy, které chtějí s dětmi probrat a 

vymezovat podněty ke zlepšení, které dítěti mohou nabídnout. Čas je jejich praktickou 

překážkou, a to především z důvodu, že většina tutorů zároveň působí na škole jako učitelé. 

Náplní jejich práce je tedy, kromě přípravy na tutoring, také příprava na běžné vyučování, 

opravování testů a úkolů, případně porady a schůzky. Další povinnosti mohou tutory 

omezovat v soustředění a přípravě na tutoring a tím může být snížena jeho efektivita.  



69 

 

 Výsledky analýzy dat přinášejí jako jedno z možných rizik také motivaci k práci. 

Ředitel upozorňuje na důležitost motivace k zavedení tutoringu především v ohledu na jeho 

další funkčnost a efektivitu. Zde je vhodné zmínit, že motivace rodičů ke spolupráci se 

školou je neméně důležitá pro fungování tutoriálního systému. Té lze dosáhnout, pokud jsou 

hodnoty, které škola vyznává, totožné s těmi, ke kterým vedou rodiny své děti. Z analýzy 

dat vyplývá, že rodiče kladně hodnotí působení školy na dítě ve stejném hodnotovém 

systému, který vyznávají oni sami. Některé rodičovské páry přímo vnímají tento stejný směr 

působení jako posílení osobnostního růstu dítěte a příležitost k jeho všestrannému rozvoji.  

  Analýzou získaných dat bylo dokázáno, že tutoriální systém poskytuje konkrétní 

přínosy z hlediska spolupráce rodiny a školy i z hlediska vztahů žáka ke škole. Pokud 

bychom chtěli tutoriální systém aplikovat na všech školách a přenést s ním všechny jeho 

výhody, je třeba zamyslet se, za jakých podmínek by to bylo možné. S tímto souvisí třetí 

výzkumná otázka znějící: Jaké podmínky vyžaduje zavedení tutoriálního systému, aby byla 

naplněna jeho podstata? 

Výzkumné šetření ukázalo, že největší přínos tutoriálního systému si uvědomují tutoři a 

ředitel, tedy ti, kteří se na utváření hodnot tutoringu podílejí ze strany školy. Funkčnost 

tutoriálního systému a přinášení kýžených výhod do značné míry ovlivňuje způsob zavedení 

a představení tutoringu zaměstnancům školy, kteří se dále na tutoringu budou podílet. 

Z rozhovoru s ředitelem vyplývá, že pokud bude tutoring etablován s dostatečnou motivací 

jako nástroj, který ve svém výsledku může vést k usnadnění pedagogické práce, je 

pravděpodobné, že bude zajištěna jeho funkčnost. Oproti tomu, pokud tutoring předložíme 

zaměstnancům jako další položku, kterou je třeba v rámci rozvoje spolupráce s rodinami 

splnit a odškrtnout, jeho funkčnost bude výrazně snížena, dokonce až zcela eliminována.  

 Podmínky, pro zavedení tutoriálního systému nelze jednoznačně specifikovat. 

Neexistuje žádný funkční návod, který by připravil školu na zavedení systému a zároveň ji 

ujistil, že tutoring je tou správnou volbou. Ředitel zmiňuje mezi důležitými faktory 

k zavedení tutoringu hodnotové nastavení školy, které by ale mělo být stanoveno i 

v případech, že škola o tutoriální systém nemá zájem. S tím dále souvisí hodnotové nastavení 

rodin, které na takové škole chtějí vzdělávat své děti. Oba systémy hodnot by měly být 

v souladu, aby komunikace a vztah mezi rodinou a školou mohl fungovat. Vyvstává tedy 
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otázka, zda z tohoto tvrzení nevyplývá, že každá škola, na které je tutoriální systém zaveden 

by měla být školou výběrovou. Výběrová škola je zde charakterizována ve smyslu výběru 

rodin dle jejich hodnotového nastavení a cílů výchovy a vzdělání jejich dětí.   

Z praktických podmínek ovlivňujících funkčnost tutoringu je třeba upozornit na 

dostatek času, který je mu nutno věnovat, aby byla posílena jeho efektivita. Z teoretických 

poznatků jsem očekávala, že se ve výzkumném šetření potvrdí, že k zavedení tutoriálního 

systému je třeba, aby škola stavěla nejen na etických ale i náboženských hodnotách. Toto se 

bohužel žádnou odpovědí aktérů výzkumu nepotvrdilo. Pro další výzkum bych se na 

důležitost náboženství a výchovy ke ctnostem ve spojitosti se zaváděním tutoriálního 

systému více zaměřila. Domnívám se, že toto je jednou z podmínek, která eliminuje 

zavedení tutoriáního systému na všech základních školách.  
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Závěr 

Tato diplomová práce se věnovala specifické formě spolupráce rodiny a školy zvanou 

tutoriální systém. Tutoriální systém neboli tutoring není v českém vzdělávacím systému 

zatím běžně využívaným. K jeho zavedení dosud došlo jen na několika málo českých 

školách. Přínosem práce je bližší vysvětlení této specifické formy spolupráce. 

V teoretické části jsem zprvu nastínila historický vývoj a z něj plynoucí možné formy 

vztahu mezi rodinou a školou. Z nich dále vychází tutoriální systém, kterému jsem věnovala 

zbytek této části. Zaměřila jsem se na vysvětlení konceptu tutoriálního systému, na jeho cíle 

a principy a v neposlední řadě na praxi tutoringu v České republice i v zahraničí.  

Praktická část byla realizována kvalitativní metodologií prostřednictvím rozhovorů a 

pozorování. Výzkumné šetření bylo prováděno s ohledem na hlavní stanovený cíl empirické 

části tedy, zda je tutoriální systém opravdu funkční formou spolupráce mezi rodinou a školou 

poskytující konkrétní přínosy pro všechny zúčastněné subjekty. Z hlavního cíle jsem ještě 

dále specifikovala tři dílčí a to týkající se oblasti konkrétních přínosů pro všechny 

zúčastněné, úskalí, která limitují funkčnost tutoringu a podmínek, které jsou vyžadovány při 

zavádění tutoriálního systému na základních školách.  

Výzkum probíhal na základní škole poblíž Prahy, kde je tutoriální systém již dlouhodobě 

zaveden. Šetření se účastnil ředitel školy, dvacet žáků od 1. do 5. ročníku, osm rodičovských 

párů, tři tutoři a tři učitelé.  

Vzhledem k málopočetné skupině základních škol, na kterých je tutoriální systém 

zaveden a z toho plynoucí nevědomosti populace o této formě spolupráce, jen těžko lze najít 

odbornou literaturu, která by se tímto tematem zabývala. Pro interpretaci provedeného 

výzkumného šetření jsem vycházela převážně z Příručky pro tutora od Kösslové, kde 

představuje dobrou praxi české školy s využíváním tutoriálního systému. Zahraniční zdroje 

nalezneme převážně v prezentaci škol s tutoriálním systémem a popisu jejich filozofie.  

Z analýzy dat získaných výzkumným šetřením vyplynulo, že pokud budou dodrženy 

určité podmínky, tutoriální systém může být opravdu funkčním a efektivním nástrojem 

k poskytnutí otevřeného a důvěrného vztahu rodiny a školy. Tímto zjištěním a nalezením 

odpovědí na hlavní výzkumné otázky byl naplněn cíl empirické části práce. Podmínky, které 
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je nutné dodržet pro zajištění efektivity a funkčnosti tutoringu nelze zcela jasně specifikovat. 

Některé, jako jsou například vhodná časová organizace, respektování výchovného stylu 

rodiny a důvěra ze strany žáků a rodin k tutorům, vyplynuly z poznatků z odborné literatury. 

Další, kterými jsou důležitost hodnotového nastavení školy, dostatečná motivace pedagogů 

k tutoringu a dostatek času věnovaného přípravám na schůzky, se vynořily z analýzy dat. 

Výchova k náboženství a ctnostnému způsobu života naopak zůstala v šetření zcela skryta. 

Přestože je uvedena v odborné literatuře a pro zahraniční školy je jedním ze základních 

pilířů, během výzkumného šetření se o této oblasti žádný z účastníků vůbec nezmínil.   

Většina aktérů výzkumu se shodla na tom, že konkrétní přínosy tutoriálního systému 

spatřují především v jednotnosti výchovného a vzdělávacího směřování dětí, také 

v eliminaci nežádoucího chování a patologických jevů. Rodiče vnímají největší přínosy 

v možnosti opory a podpory další dospělé osoby pro své děti a zároveň v bezpečném 

prostředí, které je díky důvěrnému vztahu jich a jejich dětí s tutorem, vytvořeno. Žáci oceňují 

tutoring především z hlediska pomoci s řešením situací, se kterými si sami neumějí poradit. 

Učitelé a tutoři vyzdvihují především možnost individuálního přístupu k žákům a s tím 

spojeného hlubšího poznání jejich osobnosti, chování a zálib.  

Principy tutoriálního systému vychází z filozofie španělských škol, které vznikly 

z potřeby rodičů dopřát svým dětem takový vzdělávací systém, který jim nabídne 

individuální přístup, možnosti všestranného rozvoje a rodičům umožní být jeho součástí. 

Základními pilíři těchto škol jsou kvalita vzdělávání, individualizované vzdělávání, zapojení 

rodičů a výchova k náboženství. Z provedeného výzkumné šetření a nahlédnutí do filozofie 

vybrané školy pro výzkum je patrné, že tato základní škola se ve svých základních 

vymezeních opravdu s těmi zahraničními shoduje. Překvapivým zjištěním výzkumu však 

bylo, jak jsem již výše nastínila, že duchovní přesah tutoriálního systému nebyl během 

celého výzkumného šetření vůbec zmíněn. Očekávala jsem, že výchova k náboženství bude 

jednou z podmínek, které je třeba dodržet pro efektivitu a funkčnost tutoriálního systému. 

Výchova ke ctnostem a duchovnímu životu umožňuje žákovi rozvoj v dalších oblastech a 

utváření si vlastních hodnot a životních priorit. Tema výchovy k náboženství a její 

důležitosti s ohledem na efektivitu tutoriálního systému přesahuje rámec této práce, proto by 

se jím mohl zabývat navazující výzkum.  
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Dalším zajímavým zjištěním tohoto výzkumu, je fakt, že ani pro jednu z rodin nebyl 

tutoring důvodem k výběru právě této školy, stejně tak by jeho zrušení nevedlo ke změně 

instituce. Nabízí se otázka, z jakých důvodů se rodiče staví k této problematice tímto 

způsobem. I toto lze považovat za podnět pro další budoucí výzkumné šetření.     

Domnívám se, že stanovené základní cíle práce byly naplněny. Během zpracovávání ale 

vyvstalo několik dalších výzkumných otázek, kterým by bylo zajímavé se ještě dále věnovat. 

Všechny jsou pro mě podnětem k ještě hlubší analýze tutoriálního systému a jeho 

detailnějšího prostudování.   

Z výzkumného šetření a poznatků, které jsem nabyla prostudováním odborné literatury, 

jsem došla k závěru, že praxe tutoriálního systému základní školy, kde probíhal výzkum, lze 

zařadit mezi dobrou. Tutoriální systém je zde dlouhodobě zaveden a je kladen velký důraz 

na jeho funkčnost. Tutoři jsou poctivě vybíráni s ohledem na klíčové kompetence, které 

tutoring vyžaduje. Ředitel si zakládá na jasně stanoveném hodnotovém systému, kolem nějž 

shromažďuje rodiny. Pro zápis do školy považuje nezbytně nutné vést s rodinami osobní 

pohovory a promluvit si s nimi právě o zmíněných hodnotách, které jsou pro ně důležité. 

Jediné, co se z mého pohledu jeví jako možné riziko a omezení efektivity tutoringu, je 

načasování tutoringových setkání, která nejčastěji probíhají během výuky. Sami žáci na tento 

fakt v rozhovorech upozorňovali. S oporou v odborné literatuře se domnívám, že může 

častěji docházet k situacím, kdy jdou žáci na schůzky demotivováni a nejsou tedy tak sdílní, 

jak by byli, kdyby schůzky probíhaly mimo vyučování.  
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Přílohy 

Příloha 1 

1. Je tutoring hlavní důvod proč jste si vybrali tutor základní školu pro vzdělávání 

vašeho dítěte?  

2. Kdyby nyní došlo k tomu, že škola bude dále pokračovat bez tutoriálního systému, 

bude to pro vás důvod ke změně školy?  

3. Přináší vám tutoriální systém nějaké výhody?  

4. V čem konkrétně tyto výhody spatřujete v rámci rodiny a v čem v rámci výchovy a 

vzdělání vašeho dítěte?  

5. Máte v tutorovi, který vám byl přiřazen, opravdu důvěru? Vnímáte ho jako 

rovnocenného partnera?  

6. V čem vám jsou rady tutora nejvíce nápomocné?  

7. Jsou nějaké situace, kdy tutoriální systém zasahuje příliš do soukromí rodiny a vadí 

vám to?  

8. Jste spokojeni s komunikací mezi rodinou a školou, kterou nabízí tutoriální systém?  

9. Máte pocit, že se na svého tutora můžete obrátit i s velmi citlivými záležitostmi, 

týkajícími se rodiny nebo dítěte? Svěřili byste se mu?  
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Příloha 2  

1. V jakých situacích vnímáte tutoriální systém jako nejvíce přínosný? Jaké výhody 

jako učitel nejvíce spatřujete?  

2. Máte pocit, že díky tutoringu se ve vaší třídě eliminuje nežádoucí chování 

(šikana, posmívání, atd)?  

3. Napomáhá tutoring i vaší komunikaci s rodiči?  

4. Pokud by došlo ke zrušení tutoriálního systému na této základní škole, jaké by 

byly vaše pocity? Vadilo by vám to?  

5. Byl tutoring jeden z hlavních důvodů, proč jste si zvolili tuto školu?  

6. Vnímáte někdy tutoriální systém jako nefunkční, zbytečný?  

7. Jsou některé situace, kdy vám osobní schůzky žáka s tutorem vadí? Máte pocit, 

že vás někdy obcházejí?  
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Příloha 3  

1. V jakých situacích vnímáte tutoring jako nejvíce přínosný? Jaké výhody jako 

tutor nejvíce spatřujete?  

2. Za jakých podmínek tutoring funguje? Lze tutorovat pouze žáka nebo i větší 

skupinu (třídu, školu)?  

3. Jaký je konkrétní přínos tutorských dnů?  

4. Cítíte se vždy při komunikaci s rodiči jako rovnocenný partner?  

5. Máte pocit, že vám rodiče důvěřují a naslouchají vašim radám? Podle čeho tak 

soudíte?  

6. Jaké jsou podle vás podmínky pro to, aby byl tutoring funkční?  

7. Jaká kritéria v rámci komunikace s rodiči i s dětmi je potřeba splnit, aby byl 

naplněn potenciál tutoringu?  

8. Pokud se na setkání s dětmi nebo rodiči připravujete, jak to probíhá?  

9. Jsou dle vás nějaké limity, které vyloženě brání funkčnosti tutoringu? 
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Příloha 4  

1. Jaké výhody spatřujete v tutoringu z hlediska fungování vaší školy?  

2. Co vás nadchlo na tutoriálním systému, že jste si vybral pro založení školy právě 

tenhle koncept?  

3. Jaké podmínky jsou dle vás zásadní pro funkčnost tutoringu? Lze ho zavést na každé 

škole?  

4. Existují dle vás vyloženě nějaké překážky, kdy tutoring nebude funkční?  

5. Jaké kroky podniká vaše škola proto, aby se rodiče cítili jako rovnocenní partneři 

s možností spolurozhodování na výchovně-vzdělávacím procesu svých dětí?  
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Příloha 5 

1. Pomoc a rada v konkrétní situaci (Byla někdy situace, kdy jsi byl/a opravdu 

vděčný/á, že máš svého tutora? Byla někdy situace, kdy ti tutor opravdu dobře 

poradil/pomohl ti vyřešit nějaký problém?) 

2. Pocity ze schůzek s tutorem (Jaké pocity máš ze schůzek s tutorem? Těšíš se, vadí ti, 

je ti to jedno?) 

3. Tutorské dny (Baví tě tutorské dny? Co děláte, kam jezdíte? Užíváš si je? Chodíš na 

ně rád?) 

4. Důvěra s tutorem (Máš tutora nebo tutorku? Máš ho/jí rád? Jsi s ní/m spokojený? 

Věříš mu/jí? Svěřuješ se mu/jí?)  

5. Názor na tutoring (Co hezkého/pozitivního bys řekl/a o tutoringu? Co 

ošklivého/negativního bys řekl/a o tutoringu? Co máš na tutoringu rád/a a co se ti na 

něm nelíbí?)  

6. Negativa tutoringu (Jsou nějaké situace, kdy tě schůzky s tutorem obtěžují, kdy ti 

vadí?) 

7. Změny v tutoringu (Kdybys mohl/a něco ohledně tutoringu pozměnit, co by to bylo? 

Změnil/a bys něco na tutoringu? Na tutorských dnech? Na tutorských setkání?) 


