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Název: Rozsah a pĜíþiny douþování na prvním stupni ZŠ
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je pĜiblížit situaci douþování na prvním stupni ZŠ, neboĢ se
jedná o dosud málo prozkoumanou problematiku. Pro získání dat byl proveden výzkum
metodou dotazníku, který byl urþen pro rodiþe prvostupĖových dČtí. Aþkoli výzkumný
vzorek nebyl velký, pĜinesl výzkum cenné informace týkající se jak dČtí, které jsou
douþovány, tak dĤvodĤ, které je (jejich rodiþe) k tomu vedou, a také osob douþujících,
které si rodiþe vybírají. Práce vychází ze zahraniþních zdrojĤ a srovnává situaci
v ýeské republice se situací v ostatních zemích. PĜes svĤj omezený rozsah mĤže sloužit
jako první podklad pro další rozsáhlejší výzkumy v této oblasti.
Klíþová slova:
douþování – míra, dĤvody, formy, prvostupĖoví žáci, školní neúspČšnost

Title: Extent and Cause of Private Tutoring at Primary Schools
Summary:
The goal of this thesis is to outline the situation of private supplementary tutoring in the
first years of primary school in the Czech Republic, as this topic has not been
investigated properly so far. A questionnaire for young pupil’s parents was chosen as an
appropriate method to collect the data needed. Although the research sample was not
large, the research has brought valuable information about the children who have
supplementary tutoring, about the reasons they (their parents) have for it, and also the
tutors chosen to teach the pupils. The thesis builds on foreign sources and compares the
situation in the Czech Republic with the situation in other countries in the world.
Despite its limited extent this work could be used as a first groundwork for subsequent
more extensive research in this field.
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supplementary tutoring – extent, reasons, forms, primary-aged pupils, school failure
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ÚVOD
Tato práce se zabývá douþováním žákĤ na prvním stupni základní školy
v ýeské republice. K jejímu napsání mČ inspirovala zejména pĜednáška profesora
Marka Braye z Hongkongské univerzity, která byla prezentována v rámci konference
Educational Change in the Global Context na Pedagogické fakultČ Univerzity Karlovy
ve dnech 30. 8. – 4. 9. 2010. Nikdy pĜedtím jsem se nad problematikou douþování
hloubČji nezamýšlela. Po jeho pĜíspČvku jsem si zaþala klást otázky a více se o tento
fenomén zajímat. Pan Bray se tímto tématem zabývá dlouhodobČ, a to na mezinárodním
poli. PĜednášel nejen o rozsahu a dĤvodech, které studenty vedou k zaĜízení si
douþování, ale také o možném dopadu na ekonomiku zemí, kde je douþování hodnČ
rozšíĜeno a není státem nijak kontrolováno. MČ spíše zajímala motivace žákĤ, kteĜí jsou
douþováni. Z vlastní zkušenosti vím, že douþování je pomČrnČ rozšíĜené i u nás,
zejména na druhém stupni základních škol, na stĜedních a vysokých školách. Vzhledem
k zamČĜení svého studia na první stupeĖ základních škol jsem chtČla zjistit, jaká je
situace u mladších žákĤ. Je potĜeba i v prvních roþnících školy dČti douþovat? Jestli
ano, tak jaké jsou k tomu dĤvody? V pĜípadČ, že je douþování na prvním stupni
rozšíĜené, je nČco, co by mohl udČlat uþitel, aby tuto potĜebu snížil? Vzhledem k tomu,
že zatím neexistují výzkumy þi statistiky, které by se tímto tématem zabývaly, rozhodla
jsem se pro uskuteþnČní vlastního výzkumu, jehož cílem je alespoĖ þásteþný nástin
toho, jaká je situace douþování na prvním stupni základních škol v ýeské republice.
Ve své práci jsem vycházela za zahraniþních zdrojĤ, neboĢ v zahraniþí se touto
problematikou zabývají již delší dobu. Z mezinárodních odborníkĤ se tématem
a problematikou douþování zabývá právČ profesor Mark Bray z Hongkongské
univerzity (hku, 2011). Vydal na toto téma již nČkolik publikací a vČnuje se výzkumu
v této oblasti. Na rozdíl od zamČĜení této práce (žáci prvního stupnČ základních škol) se
profesor Bray zajímá pĜedevším o stĜedoškolské studenty, pĜípadnČ nastupující
vysokoškoláky, kteĜí se ohlíží zpČt na svá stĜedoškolská léta. Jako Ĝeditel
Mezinárodního institutu pro plánování vzdČlávání (IEP), kterým byl v letech 2006 až
2010, napsal i doporuþení pro politiky, kteĜí jsou zodpovČdní za vzdČlávací systémy
v jednotlivých zemích, upozorĖující pĜedevším na ekonomický aspekt tzv. shadow
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education, díky kterému státy pĜichází o nemalé finanþní prostĜedky, neboĢ soukromé
douþování nebývá danČno. „Shadow education“ je oznaþení pro soukromé douþování,
kde termín „shadow“ (stín) naznaþuje závislost na hlavním vzdČlávacím proudu a také
neodhadnutelnost míry, ve které douþování existuje. Profesor Bray nabádá státy, aby se
touto problematikou více zabývaly a zamČĜily se na dĤvody, které žáky vedou k tomu,
že douþování vyhledávají. Reflexe efektivity vlastního vzdČlávacího systému mĤže
podle nČj pomoci odhadnout, jak k tomuto fenoménu pĜistupovat a jak ho uchopit. Ve
svých pracích profesor Bray dokonce uvádí pĜíklady konkrétních politických postupĤ ve
vybraných zemích, jako možnou inspiraci nebo varování pro ostatní státy. „Shadow
education“ však nepĜedstavuje pouze hrozbu, ale také prostor pro pouþení a vzor pro
hlavní vzdČlávací proud (Bray, 2009). Tato práce þerpá z publikací profesora Braye, je
však zamČĜená na þeské prostĜedí a jeho specifika.
Dalším zdrojem dat použitých v této práci jsou výsledky výzkumu Program for
International Student Assessment

(PISA)

z roku

2003

rozebrané

a diskutované

v disertaþní práci Darby E. Southgate z Ohijské státní university (Southgate, 2009).
Výzkum PISA se nezamČĜuje pouze na výsledky testĤ z matematiky, þtenáĜské
gramotnosti a pĜírodních vČd patnáctiletých žákĤ ve vybraných zemích, ale zkoumá
i sociální a kulturní zázemí studentĤ. Mimo jiné zjišĢuje také rozsah douþování.
Dotazník se ptá na poþet hodin, který žáci vČnují studiu mimo školu, aĢ už se jedná
o dohánČní látky, kterou nepochopili, þi zameškali, nebo o hodiny, které prohlubují
uþivo probrané ve škole a umožĖují tak hlubší rozvoj žákĤm nadaným. Díky tomuto
výzkumu mám k dispozici urþitá data týkající se douþování patnáctiletých studentĤ
u nás. V této práci se pokusím zjistit a ukázat, jaká je situace douþování
v ýeské republice na prvním stupni základních škol.
DĤvody douþování rozšíĜené ve svČtČ, jeho dopady, pĜínosy i možná úskalí
diskutují ve svém þlánku H. Dang a F. Rogers a pĜináší další podnČtné informace pro
tuto práci, stejnČ tak jako J. Ireson, jejíž þlánek se zamýšlí zejména nad efektivitou
douþování.
Tato práce je rozdČlena do pČti kapitol. V první kapitole teoretické þásti
popisuje situaci douþování v zahraniþí, jak je známá z dosud uskuteþnČných výzkumĤ.
PĜedstavuje míru a dĤvody geografického rozložení a zamýšlí se nad úþinností
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douþování v souvislosti se zlepšením školního prospČchu žákĤ. PĜibližuje výhody, které
mĤže douþování pĜinášet, a upozorĖuje také na možná úskalí a nevýhody, které s ním
mohou být spojeny.
Druhá kapitola sleduje situaci v ýeské republice a odhaduje možné pĜíþiny
školní neúspČšnosti žákĤ, která je pĜedpokládaným þastým dĤvodem pro douþování
žákĤ. Znaþná pozornost je vČnována rodinČ a škole, neboĢ obČ hrají v životČ dítČte
dĤležitou roli a silnČ je formují a ovlivĖují. V souvislosti s douþováním je pozornost
vČnována zvlášĢ znevýhodnČným dČtem a programĤm zamČĜeným na jejich integraci do
hlavního vzdČlávacího proudu. Dalším tématem jsou víceletá gymnázia a pĜíprava na
jejich pĜijímací zkoušky, která je s nimi spojena a v rámci této práce je považována také
za typ douþování.
TĜetí kapitola blíže rozebírá formy douþování, jejich klady a možné nedostatky.
Následující empirická þást nejprve ve þtvrté kapitole popisuje uskuteþnČný
výzkum, jeho metody, cíle, otázky a hypotézy. V páté kapitole jsou prezentovány
výsledky výzkumu a blíže jsou rozebrány jednotlivé otázky a hypotézy. Kapitola je
zakonþena diskuzí výsledkĤ a doporuþeními vyplývajícími ze zjištČných údajĤ.
V závČru je pak práce shrnuta a zhodnocena z hlediska dosažení cílĤ a jejího pĜínosu.
PĜílohy obsahují vzor dopisu, kterým byli rodiþe žádáni o vyplnČní dotazníku.
Podobu dotazníku, který vyplĖovali rodiþe nedouþovaných i douþovaných dČtí,
a pĜíklad vyplnČného dotazníku z pĜedvýzkumu, na jehož podkladČ došlo k úpravám ve
formČ i uspoĜádání otázek.
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TEORETICKÁ ýÁST
1 Douþování žákĤ ve svČtČ
Definice
Termín „private tutoring“, ze kterého ve své práci vycházím, je v zahraniþní
literatuĜe definován jako: „Douþování v akademických pĜedmČtech (jako napĜíklad
matematika, dČjepis nebo angliþtina) provádČné nad rámec školního vzdČlávání za
úþelem finanþního zisku. Tato definice zahrnuje jak soukromé hodiny (nabízené
jednotlivci), tak pĜípravné kurzy (nabízené institucemi).“ (Bray, 2006, s. 29, pĜeklad M.
Höschlová)
Douþované žáky mĤžeme rozdČlit na dvČ skupiny. První budou tvoĜit ti, kteĜí
vyhledávají pomoc, protože z nČjakého dĤvodu nezvládají nároky školy (nápravné
douþování), a druhou ti, kteĜí hledají spíše vedení a usilují o prohloubení a rozšíĜení
uþiva, aĢ už z dĤvodu pĜijímacích zkoušek na vyšší typ školy, þi kvĤli svému nadání,
pro které je tempo školy nedostaþující (nadstavbové douþování). Výše uvedená definice
se trochu liší od definice použité v této práci pro douþování v ýeské republice, pro
popis zahraniþní situace se jí však budu držet.

1.1 Míra douþování
Adepti douþování a jejich dĤvody
Z þeského významu slova douþování by se dalo pĜedpokládat, že nejþastČji
budou douþováni žáci, kteĜí mají ve škole nČjaký problém s uþivem a potĜebují ho
pĜekonat. Výzkum TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)
1995 uvádí, že ve tĜech þtvrtinách ze 41 zúþastnČných zemí mají opravdu douþování
žáci, kteĜí mají špatné výsledky ve škole, zejména v matematice (Baker in Dang, 2008).
Také výsledky PISA 2003 ukazují, že ve vČtšinČ zemí, které se úþastnily výzkumu,
pĜevažuje první možnost, tedy douþování jako náprava. Za dva hlavní dĤvody tohoto
faktu považuje Southgate (2009) skuteþnost, že do školy musí chodit (alespoĖ ve
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zkoumaných zemích) všechny dČti, a také to, že v dnešní dobČ je vzdČlání v podstatČ
jedinou cestou k dospČlosti. DČti, které mají se školou potíže, se proto budou snažit
douþováním dohnat zameškané, aby se nevyþlenily ze spoleþnosti. V dalších zemích
není jasné, která definice pĜevažuje a oba typy douþování se místí (napĜíklad Japonsko,
ŠpanČlsko, Švýcarsko). Ve tĜech zemích pak pĜevažuje definice douþování jako rozvoje
nad rámec povinného kurikula, tedy nadstavbové douþování. Jsou to Korea, Thajsko
a ýeská republika.
Jiné výzkumy naopak ukazují, že þastČji jsou douþováni studenti, kteĜí již
dobrých výsledkĤ ve škole dosahují, ale chtČjí se zlepšit, nebo mají pocit, že jejich
výsledky nejsou dost dobré. To je také nejþastČji uvádČný dĤvod proþ si studenti
douþování zaĜizují (Bray, 2007). Dalším dĤvodem mĤže být mimo jiné tlak rodiþĤ na
úspČch jejich dČtí, nebo srovnávání se s elitou, díky kterému mají mladí pocit, že nejsou
dostateþnČ úspČšní. Zde je obtížné posoudit objektivnČ, do kdy se jedná o nápravu a od
kdy nastupuje studium navíc, protože to jednotliví úþastníci douþování mohou vnímat
velmi odlišnČ. Špatný prospČch podle jednoho žáka mĤže pĜipadat jinému dobrý
a naopak. RĤzné výzkumy mohou proto vykazovat rozdílné výsledky. Tato práce se
více zamČĜuje na nápravu, ale je možné, že z výzkumu vyplynou i jiné pohnutky pro
douþování, než jen snaha o pĜekonání potíží ve škole.
Míra douþování není ve všech zemích stejná a i v rámci jednotlivých zemí se
liší. V následující þásti se pokusím objasnit nČkteré pĜíþiny tohoto nerovnomČrného
rozložení.
Geografické rozložení douþování
Na zaþátek je dĤležité upozornit na to, že získávaní dat o míĜe a rozsahu
douþování je velmi obtížné, neboĢ se jedná o nesnadno uchopitelný fenomén. V první
ĜadČ dosud nebylo uskuteþnČno dostateþné množství výzkumĤ, které by situaci
zjišĢovaly, a také úþastníci, aĢ už douþující nebo douþovaní, o tom z rĤzných dĤvodĤ
nechtČjí mluvit.
Podle uskuteþnČných mezinárodních výzkumĤ se ve svČtČ stále zvyšuje poþet
studentĤ, kteĜí využívají možnosti soukromého douþování (Bray, 2003, Dang, 2008).
V nČkterých zemích je tento trend rozšíĜen více než v jiných. Mezi státy s hluboce
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zakoĜenČnou tradicí douþování a s vysokým procentem douþovaných (ve smyslu
studujících více, než vyžaduje kurikulum) patĜí zemČ východní Asie, zejména Japonsko,
Jižní Korea, Taiwan a Hongkong. Je zajímavé, že douþování je zde rozšíĜeno
mnohonásobnČ více než v EvropČ. Aþkoli je douþování záležitostí spíše druhého stupnČ
základních škol a škol stĜedních, nČkteré výzkumy se zabývaly i jeho rozsahem na
prvním stupni. V zemích východní Asie je douþování rozšíĜeno i zde, a to pomČrnČ
znaþnČ. Ve výzkumných vzorcích, které byly zkoumány, se podíl douþovaných dČtí
pohybuje kolem 50% a více. V Koreji je to dokonce 82% z dotazovaných žákĤ prvního
stupnČ základní školy (Bray, 2007). Douþování ale není, jak by se mohlo zdát, pouze
záležitostí rozvinutých zemí. V posledních desetiletích narĤstá poþet douþovaných
v dalších zemích, jako napĜíklad Egypt, Indie, Malta, Rumunsko (Bray, 2003), kde má
pravidelné douþování až tĜetina dotazovaných žákĤ. Podle Southgate (2009) je
douþování (ve smyslu nápravy) rozšíĜeno ve znaþné míĜe pĜevážnČ v zemích se špatnČ
organizovaným školským systémem. V devadesátých letech po uvolnČní situace a pádu
socialismu ve východní EvropČ se soukromé douþování zaþalo ve vČtší míĜe rozmáhat
i zde. Naopak napĜíklad ve státech severní Evropy je míra soukromého douþování
relativnČ nízká, což je pravdČpodobnČ zpĤsobeno strukturou školského systému, který
není tolik selektivní a velká pozornost je vČnována žákĤm slabším, kteĜí tak dostávají
potĜebnou podporu pro svĤj rozvoj už ve škole a nemusí vyhledávat další douþování. Za
pĜíklad mĤže sloužit finský systém, kde se všechny dČti vzdČlávají spoleþnČ po dobu
devíti let a pak se teprve rozdČlují (Straková, 2006). StabilnČ výborné výsledky finských
žákĤ v mezinárodních testech dokazují, že tento pĜístup mĤže být velmi efektivní.

1.2 DĤvody rozložení
DĤvody, proþ se žáci nechávají douþovat, mohou být rĤzné. Pro vČtší pĜehlednost
je mĤžeme rozdČlit na makro a mikro faktory (Dang, 2008).
Mezi makro faktorĤm Ĝadíme dĤvody, které rozložení douþování ovlivĖují
obecnČji, na úrovni státu. Jedná se o pĜesun k tržní ekonomice (který zpĤsobuje nárĤst
míry douþování), úzký vztah mezi vzdČláním a prací (vyšší vzdČlání = lépe placená
práce), nedostaþující nebo špatnČ fungující systém školství a další kulturní dĤvody.
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K mikro faktorĤm, které ovlivĖují výsledky dČtí a rozložení douþování na úrovni
rodiny, patĜí napĜíklad pĜíjem a finanþní situace rodiny, úroveĖ vzdČlání rodiþĤ, dĤraz
kladený na vzdČlání, místo bydlištČ (mČsto x vesnice), sociálnČ ekonomický status
a kulturní status rodiny.

1.2.1 Makro faktory
Kulturní
Jedním z hlavních dĤvodĤ silného zastoupení a tradice douþování ve východní
Asii (Japonsko, Korea, Taiwan, Hongkong) spatĜuje Bray (2003) v konfuciánských
tradicích, díky nimž jsou ve studiu zdĤrazĖovány pĜedevším vlastní píle a snaha žáka.
To vede k þastČjšímu vyhledávání soukromého uþitele, neboĢ práce s ním mĤže zlepšit
žákovy školní výsledky i šance na úspČch v dalším vzdČlávání. KromČ toho je plat
v tČchto zemích odstupĖován podle výše dosaženého vzdČlání a vyplatí se tedy do
vzdČlání a douþování investovat (Ireson, 2004). Oproti tomu v EvropČ þi západní
kultuĜe bývá dĤraz kladen spíše na schopnosti žáka než na jeho studijní úsilí, þímž se
vysvČtluje relativnČ nižší výskyt soukromého douþování. StejnČ tak platový rozdíl
vysokoškolákĤ a lidí s nižším vzdČláním není tak markantní.
Geografické a historické
Bray (2009) ve své práci mapuje, jaké jsou obecné tendence geografického
rozložení douþování ve svČtČ. Svou úlohu hrají i historické souvislosti.
V zemích východní Asie je zastoupení douþování silné a hluboce zakoĜenČné. DĤvodem
jsou již zmínČné kulturní tradice, které kladou dĤrazu na píli a vlastní úsilí žáka, jež
vedou k úspČchu v dalším vzdČlávání a pracovním uplatnČní. Oproti zažitému postavení
douþování ve východoasijských zemích, je tento fenomén pomČrnČ nový v zemích
bývalého SovČtského svazu a východní Evropy. Velký rozmach douþování zde nastal po
pádu socialismu, kdy pĜišlo celkové uvolnČní, které se týkalo i školských systémĤ.
V nČkterých státech mají bohužel uþitelé dnes tak nízké platy (napĜíklad Gruzie,
Kyrgyzstán), že jsou þasto nuceni si douþováním pĜivydČlávat. V zemích s nejnižším
pĜíjmem (jako napĜíklad Mongolsko) je pak soukromé douþování jedinou cestou ke
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kvalitnímu vzdČlání. (Bray, 2006). Jinou pozici má douþování v západní EvropČ,
Austrálii a severní Americe, kde je míra douþování v porovnání se zemČmi východní
Asie pomČrnČ nízká. PotĜeba douþování pramení pĜevážnČ ze snahy uspČt u zkoušek,
které ovlivĖují možnost dalšího studia. V zemích jako je Francie þi Austrálie vlády
podporují douþování pro slabší žáky, aby jim umožnily lépe se zaþlenit do spoleþnosti.
Ve státech Afriky a jižní Asie uþitelé spatĜují v douþování pĜíležitost, jak zvýšit svĤj
nízký pĜíjem, a douþování se proto stává nedílnou souþástí vzdČlávacího systému, který
nemá rozvinuté prostĜedky pro jeho kontrolu. V Latinské Americe je míra douþování
celkovČ nízká. Výjimku tvoĜí stĜední vzdČlávání, kde je douþování rozšíĜeno.
VzdČlávací
Další roli v rozsahu soukromého douþování hraje podle Braye (2003)
i Southgate (2009) školský systém. Tam, kde mĤže být úspČch pĜi zkouškách zajištČn
investicí do douþování, roste jeho míra. Jedná se o zemČ s celostátním testováním žákĤ
a ty, ve kterých úspČch v tČchto zkouškách ovlivĖuje další vzdČlávací dráhu dítČte
(Korea). StejnČ tak systémy, které jsou netolerantní k pomalejším studentĤm, nepĜímo
vybízí k vyhledávání soukromých hodin, které mají tČmto dČtem pomoci pĜi plnČní
nárokĤ školy. V nČkterých zemích mĤže rozsah douþování zvýšit také špatný plat
uþitelĤ, kteĜí pak nabízí a doporuþují douþování, kterým si sami pĜivydČlávají. KvĤli
vyššímu výdČlku uþitelé neproberou pĜedepsanou látku a žáci jsou tak nuceni zaplatit si
douþování (které nabízí stejný uþitel), aby uþivo dohnali, což je pĜípad napĜíklad
Bangladéše nebo Keni (Bray, 2003). Jak už bylo zmínČno výše, špatná organizace
školského

systém

zvyšuje

pravdČpodobnost

výskytu

a potĜeby

douþování

(Southgate, 2009). Vyšší pravdČpodobnost douþování je dále u žákĤ se speciálními
vzdČlávacími potĜebami.

1.2.2 Mikro faktory
MČsto versus vesnice
Z výzkumĤ také vyplývá, že douþování je více rozšíĜeno ve mČstech, kde je
vČtší soutČž mezi studenty. Rodiþe tam také bývají vzdČlanČjší, mají vČtší oþekávání
a vyšší požadavky na vzdČlání svých dČtí. Ve mČstech bývají lidé i bohatší, což také
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zvyšuje možnosti pĜi volbČ douþování (Bray, 2003). Svou roli hraje pravdČpodobnČ
i poþet obyvatel, protože þím více obyvatel, tím více douþujících a tím dostupnČjší
douþování. Tento fakt nepĜímo potvrzuje i Southgate (2009), podle kterého míra
douþování závisí významnČ na finanþních možnostech rodiny a kulturním a sociálním
kapitálu, které bývají ve mČstech vyšší. Bray (2006) dokonce uvádí, že v zemích jako je
Korea a Taiwan dosahuje míra douþovaných studentĤ ve mČstech až 90%.
Finanþní situace rodiny
Rodinný pĜíjem bývá považován za jeden z nejdĤležitČjších dĤvodĤ pro
douþování (Dang, 2008). Rodiþe, kteĜí mají více finanþních prostĜedkĤ, si mohou
pochopitelnČ dovolit více investovat do soukromého douþování svého dítČte. V zemích
s velkými ekonomickými rozdíly mezi jednotlivými skupinami obyvatel a špatnČ
fungujícím školským systémem, mĤže finanþní zajištČnost významnČ ovlivnit úroveĖ
vzdČlání žákĤ. Tam, kde je dosažené vzdČlání navíc prostĜedkem k získání lépe
placeného zamČstnání, se mohou douþováním jen udržovat þi zvyšovat sociální
nerovnosti ve spoleþnosti.
VzdČlání rodiþĤ
Výzkumy dále ukazují, že spoleþnČ s finanþní situací rodiny a tím, zda rodina
žije ve mČstČ þi na venkovČ, hraje nejdĤležitČjší roli vzdČlání rodiþĤ a jejich vztah ke
vzdČlání. VzdČlání rodiþĤ má pozitivní vliv na výsledky dČtí ve škole jak
v rozvojových, tak v rozvinutých zemích (Dang, 2008). Rodiþe, kteĜí jsou sami vzdČlaní
a považují vzdČlání za dĤležité, budou také pravdČpodobnČji zaĜizovat svým dČtem
douþování, pokud uznají za vhodné.
Vliv pohlaví
Vliv pohlaví na pravdČpodobnost douþování se tČžko odhaduje. V nČkterých
státech je tradiþnČ kladen vČtší dĤraz na vzdČlání mužĤ (Kuvajt). V tČch také pĜevažují
v poþtu douþovaných žákĤ chlapci. Ostatní výzkumy v práci Braye (2007) neprokázaly
souvislost mezi pohlavím a tím, zda je þi není žák douþován. Poþty chlapcĤ a dívek jsou
podle nČj pĜibližnČ vyrovnané. Oproti tomu Southgate (2009) udává, že þastČji jsou
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douþovány dívky. Považuje to za znamení možnosti vyrovnání genderových nerovností
v pĜístupu dívek ke vzdČlání.

1.3 ÚspČšnost douþování
Douþování a školní výsledky
Dalo by se oþekávat, že žáci, kteĜí jsou douþováni, budou dosahovat lepších
výsledkĤ v bČžném školním procesu. Tato souvislost je však obtížnČ mČĜitelná, a navíc
ne vždy prokazatelná. Nemusí platit, že soukromé douþování znamená automatické
zlepšení školního hodnocení. Dang (2008) nabízí nČkolik možných vysvČtlení. Za prvé,
je to právČ složitá mČĜitelnost promČnné. Za druhé, dĤvodem pro douþování nemusí být
vždy jen touha po zlepšení prospČchu. Rodiþe mohou dítČti napĜíklad zaĜídit douþování
pouze jako smysluplnou odpolední þinnost. O zlepšení výsledkĤ se pak nikdo nezajímá
a nemusí být ani potĜeba. V tĜetím pĜípadČ, kdy žáci navštČvované douþování považují
za ztrátu þasu, také pravdČpodobnČ nepĜinese zlepšení školních výsledkĤ. KromČ toho
jsou tu i další faktory, které þasto nejsou ve výzkumech zohledĖovány a ty pak mohou
být zavádČjící. NapĜíklad rodiþe, kterým velmi záleží na vzdČlání dČtí a jejich
výsledcích ve škole, mohou dČtem kromČ toho, že jim zaĜídí douþování, ještČ pomáhat,
þímž budou výsledky také ovlivnČny. StejnČ tak motivovanost žákĤ bude mít vliv na
jejich úspČšnost a dá se pĜedpokládat, že motivovaní žáci budou spíše vyhledávat
douþování. Tito žáci by pravdČpodobnČ mČli lepší výsledky než nemotivovaní žáci,
i pokud by douþování nenavštČvovali, to ale mnohé výzkumy nezohledĖují. Výzkumy,
které tyto faktory neberou v potaz, vykazují smíšené výsledky a není jasné, zda
závislost úspČchu ve škole na douþování je pozitivní (napĜíklad Japonsko, KeĖa,
Vietnam) nebo negativní (Korea, Singapure). Zkoumání, která s tČmito faktory (jako je
motivace dítČte þi zájem rodiþĤ o vzdČlání a výsledky dítČte) poþítají, naznaþují spíše
pozitivní vliv douþování na školní výsledky (Dang, 2008).

16

1.3.1 Faktory ovlivĖující úspČšnost douþování
Obsah a zpĤsob douþování
ÚspČšnost þi neúspČšnost douþování závisí na více faktorech, které hloubČji
rozebírá profesor Bray (2007). Jedná se za prvé o obsah a zpĤsob douþování. Je
pochopitelné, že ne každému žákovi bude vyhovovat každý uþitel, stejnČ tak jako mu
nemĤže vyhovovat každý douþující a jeho vyuþující styl. Jestliže douþující nerozpozná
a nebere v potaz žákĤv uþební styl, jejich spoleþné hodiny nemusí být efektivní. Pokud
bude dítČ na hodiny douþování chodit ve stresu a se strachem z douþujícího, výsledky
také nebudou pozitivní (alespoĖ ne pro klidný a bezpeþný rozvoj dítČte). Náprava, kdy
bude žák celou hodinu vyplĖovat cviþení za cviþením, bude mít jiný úþinek než hodina,
ve které bude douþovaný sám aktivní a pĜemýšlivý, nebo bude Ĝešit rĤzné problémové
úlohy. ÚspČšnost douþování mĤže záviset i na jeho formČ. Jiný efekt bude mít
individuální douþování, kdy se mĤže douþující vČnovat plnČ jednomu studentovi, oproti
kurzu velkého poþtu studentĤ, pĜi nČmž uþitelĤv pĜístup nemĤže být tak individuální.
Obsah douþování je úzce spojen s motivací.
Motivace žáka a uþitele
Dalším aspektem, na kterém závisí úspČch douþování, je motivace jak žáka, tak
uþitele. Zájem žáka o pĜedmČt mĤže znamenat velký rozdíl v jeho pĜístupu k tématu,
a tím ovlivnit úspČšnost jeho zvládnutí. PodobnČ i zapálený uþitel dokáže lépe
motivovat, probudit v žákovi zvČdavost a vztah k pĜedmČtu douþování. Je to vnitĜní
motivace, která je žádoucí v uþebním procesu, a dá se oþekávat, že vnitĜnČ motivovaný
student, který se pro douþování rozhodl sám, bude úspČšnČjší, než žák kterého proti jeho
vĤli rodiþe pĜihlásili na douþování pĜedmČtu, který ho nebaví a nezajímá.
Délka trvání a intenzita kurzu
Svou roli v úspČšnosti nebo neúspČšnosti douþování hraje i délka trvání
a intenzita kurzu. Je pochopitelné, že jiný dopad bude mít douþování probíhající tĜikrát
týdnČ po krátkou dobu pĜed zkouškami než pravidelné setkávání žáka s uþitelem jednou
za týden þi þtrnáct dní po dobu celého školního roku. O délce a intenzitČ kurzu bude
rozhodovat smysl a cíl douþování.
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Typ žáka
Poslední ale ne zanedbatelnou úlohu v efektivitČ douþování hraje typ žáka, aĢ už
povahový nebo jeho uþební styl, píle a odhodlání. Pilný, snaživý a vytrvalý pĜístup žáka
s vnitĜní motivací mĤže pĜinést neþekané výsledky na rozdíl od nadaného, ale líného
studenta, který se nenamáhá a douþování navštČvuje pouze z donucení.

1.4 Hodnocení douþování
1.4.1 Výhody douþování
Fenomén douþování nelze jednoznaþnČ oznaþit jako dobrý nebo špatný. PodobnČ
jako mnoho dalších otázek má své klady i zápory. Mezi pĜínosy douþování mĤžeme
uvést, že dítČ, které má potíže zvládnout látku ve škole, mĤže od douþujícího problém
lépe pochopit. Pozná ho z jiného úhlu, jiným zpĤsobem, který mu lépe vyhovuje, získá
tak novou motivaci a zažije úspČch tam, kde ve škole selhává. Žákovy studijní výsledky
se tak mohou zlepšit. Individuální douþování je také velmi flexibilní a mĤže být
pĜizpĤsobeno potĜebám konkrétního dítČte (Ireson, 2004). Další výhodu douþování
spatĜuje Bray (2003) ve smysluplném trávení volného þasu dČtí. O tom by se dalo
diskutovat, pokud dČti takto tráví veškerý svĤj volný þas, jako je tomu v nČkterých
východoasijských zemích. Pro nadané dČti mĤže být zase douþování pĜíležitostí
rozvinout své pĜedpoklady a svĤj potenciál, pro který není v bČžné výuce místo
(Bray, 2003). Pro mnohé rodiþe je douþování levnČjší variantou soukromého školství
a je tedy dostupnČjší pro ty, kteĜí si nemohou dovolit poslat své dítČ do soukromé školy
(Ireson, 2004). KromČ pĜínosĤ pro žáky uvádí Ireson (2004) i možnost extra zamČstnání
a pĜíjmĤ pro uþitele a douþující.

1.4.2 Nevýhody douþování
Negativní dopad pĜíliš velkého rozšíĜení douþování se mĤže projevit v narušení
školního kurikula (Bray, 2003). V nČkterých zemích (Bangladéš, Kambodža, Egypt)
uþitelé dokonce zámČrnČ vynechávají uþivo, aby žáci museli navštČvovat jejich
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douþování (Bray, 2007). Velký problém nastává v situacích, kdy uþitelé douþují vlastní
žáky. Je pak obtížné nehodnotit lépe ty žáky, kteĜí douþování navštČvují, a být
spravedlivý ke všem. V nČkterých zemích jsou osnovy natolik pĜedimenzované, že není
možno vše oduþit bČhem vyuþovací doby a uþitelé jsou nuceni nabízet odpolední
douþování. NáslednČ dČti, které jsou pĜetížené každodenním douþováním, ztrácí chuĢ
a energii k uþení se ve škole (Ireson, 2004).
Další nebezpeþí hrozí v zemích, ve kterých všichni žáci v urþitém vČku skládají
státní zkoušky (Anglie, Malta). Stává se, že žáci þasto navštČvují douþování, o kterém
vČĜí, že je na zkoušku pĜipraví lépe než škola. Ve škole pak nedávají pozor a vyrušují,
þímž komplikují práci ostatním. V jiných pĜípadech tam ani nechodí a následnČ mají
problémy s docházkou (Bray, 2009). Na druhou stranu dČti z chudších rodin jsou
znevýhodnČny, neboĢ jejich rodiþe si douþování nemohou dovolit (Ireson, 2004). Uþitel
v bČžné škole má ztíženou práci, pokud nČkteĜí z jeho žákĤ mají douþování a látku
probíranou ve škole už znají nebo mají lépe procviþenou než ostatní. Je pak obtížnČjší
poskytnout každému žákovi to, co potĜebuje.
Bray (2006) ve svých pracích zdĤrazĖuje dopad douþování na zvyšování
sociálních nerovností ve spoleþnosti. Jsou to pĜevážnČ dČti bohatých, jejichž rodiþe jim
mohou douþování zaplatit, a tím se ještČ vzdalují od svých vrstevníkĤ z chudšího
prostĜedí. Dang (2008) naopak vysvČtluje, proþ to tak nemusí být a douþování mĤže
mnohdy vést ke smazávání tČchto rozdílĤ. Jeho argumenty vychází z faktu, že školní
úspČšnost

dČtí

je

nejvíce

ovlivnČna

jejich

rodinným

zázemím

(Coleman 1966 in Southgate). ŽákĤm, kteĜí mají již od poþátku výhodu podnČtného
prostĜedí, douþování už nemusí pĜinést žádné výrazné zlepšení, na jehož základČ by se
zvýšil rozdíl mezi jimi a jejich spolužáky z ménČ podnČtného prostĜedí. Tyto rozdíly už
jsou z vČtší þásti dány právČ odlišným zázemím dČtí. Vhodným pĤsobením státu, který
by napĜíklad zprostĜedkovával douþování pouze tČm, kteĜí nestaþí školnímu tempu (jako
je tomu napĜíklad v USA), by mohly být tyto nerovnosti snižovány. Zde se ale nabízí
otázka realizace, protože by bylo velmi obtížné kontrolovat a zakazovat ostatní typy
douþování.
Pro stát a jeho ekonomiku je pochopitelnČ nevýhodné, že v sektoru soukromého
douþování se pohybují velké finanþní prostĜedky, které stát nemá možnost kontrolovat
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a danit, a tím pĜichází o znaþný zisk. Dang (2008) uvádí, že v nČkterých zemích výdaje
rodin na soukromé douþování dosahují témČĜ sejných hodnot, jako finanþní prostĜedky
státu uvolnČné na vzdČlávání. Nejen z tohoto dĤvodu autoĜi upozorĖují, že by
problematice douþování mČla být vČnována vČtší pozornost.

1.5 Shrnutí
V této þásti práce jsem se pokusila pĜiblížit situaci douþování ve svČtČ.
Problematika douþování je v mezinárodním kontextu oproti ýeské republice zkoumána
ponČkud více a ve svČtČ už bylo provedeno vČtší množství výzkumĤ zjišĢujících míru
i dĤvody douþování. Je tĜeba ale zdĤraznit, že mapování tohoto fenoménu není snadné,
neboĢ jeho úþastníci o nČm z rĤzných dĤvodĤ nechtČjí mluvit. V nČkterých zemích má
douþování dlouholetou tradici (státy východní Asie) a v jiných se zaþalo rozšiĜovat
pozdČji (zemČ bývalého SovČtského svazu). CelkovČ ale míra douþování ve svČtČ
stoupá. Více je zastoupeno v zemích, kde píle, snaha a peníze investované do vzdČlání
mohou ovlivnit další vzdČlávací a následnČ i pracovní kariéru. Rozlišujeme dva typy
douþování, podle motivĤ. NejþastČjším dĤvodem pro douþování podle výzkumĤ PISA
2003 je potĜeba dohnání zameškaného nebo nepochopeného uþiva. Profesor Bray
naopak upozorĖuje, že velké množství douþovaných vede touha po zlepšení už tak
dobrých školních výsledkĤ. Jak tomu je v ýeské republice? PISA výzkumy ji Ĝadí ke
tĜem zemím, kde pĜevažuje druhý typ. Budou i na prvním stupni dČti douþovány pĜesto,
že objektivnČ podle výsledkĤ to nepotĜebují?
Výzkumy

také

ukazují

rĤzné

rozložení

douþování

podle

kulturních,

geografických, politických a jiných faktorĤ. Další otázkou je vztah mezi douþováním
a školními výsledky, který pĜekvapivČ nemusí být vždy kladný. S ohledem na obtížnČ
mČĜitelné faktory, jako napĜíklad motivace žákĤ, se ale ukazuje spíše pozitivní závislost
školních výsledkĤ na douþování. Závisí však na více promČnných. Douþování mĤže být
velmi pĜínosné a prospČšné pĜedevším pro slabší žáky. Na druhou stranu s sebou
(hlavnČ v podobČ elitního vzdČlávání pro bohaté) nese nebezpeþí zvyšování sociálních
nerovností ve spoleþnosti.

20

2 Douþování žákĤ v ýeské republice
V této kapitole se zamČĜím na situaci douþování v ýeské republice ve srovnání se
situací ve svČtČ.

2.1 Vymezení pojmĤ
V þeštinČ je vnímání pojmu „private tutoring“ pĜeloženého jako soukromé
douþování ponČkud odlišné od definice používané v zahraniþní literatuĜe. Nejedná se
v první ĜadČ o rozšiĜující studium, ale spíše o procviþení látky, kterou žák nepochopil, þi
s ní má nČjaký problém. Jak uvádí definice PrĤchy, Mareše a Walterové, douþování je:
„Forma pomoci žákĤm, kteĜí mají z rĤzných dĤvodĤ uþební problémy, nestaþí tempu
školního vyuþování nebo dosahují slabších studijních výsledkĤ. V ýR dnes zpravidla
není organizováno školou, probíhá mimo ni z iniciativy rodiþĤ (zejm. douþování
soukromými uþiteli).“ (PrĤcha, Mareš, Walterová, 2003, str. 49). Pro úþel této práce se
budu držet spíše definice podle PrĤchy s tím rozdílem, že kvĤli specifiku þeského
školského systému – víceletým gymnáziím, která jsem chtČla zahrnout do výzkumu,
bude rozšíĜená o pĜípravu na pĜijímací zkoušky na tato víceletá (osmiletá) gymnázia.
V této práci tedy pojem douþování oznaþuje: jakoukoli formu individuálního þi
skupinového uþení akademických pĜedmČtĤ mimo bČžnou školní výuku, za úþelem
splnČní nárokĤ školy, þi pĜípravy k pĜijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. Tyto
hodiny platí rodina, nebo jsou nabízeny ve škole zdarma pro ty, kteĜí to potĜebují.
Nepoþítají se zájmové kroužky, jako napĜíklad sportovní aktivity, hra na hudební
nástroje þi skaut. Za základní pĜedmČty jsou považovány pĜedmČty jako þeský jazyk,
anglický jazyk, matematika, pĜírodovČda þi vlastivČda. V definici nejsou zahrnuty
výchovy (tČlesná, hudební, výtvarná). Je dĤležité zdĤraznit, že tato práce se zabývá
problematikou douþování pouze na prvním stupni základních škol. To znamená, že
douþovanými mohou být žáci prvních až pátých tĜíd, zhruba od šesti do jedenácti let
vČku
Ve svČtČ je vnímání pojmu douþování dvojí – náprava nebo nadstavba.
Z definice stanovené pro tuto práci vyplývá, že se v našem prostĜedí bude jednat spíše
o nápravu, pouze v pĜípadČ pĜípravy na osmiletá gymnázia o nadstavbu. Jako jeden
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z hlavních faktorĤ, který ovlivní potĜebu douþování u dČtí, se tedy nabízí školní
neúspČšnost. Ve škole neúspČšní žáci nebo jejich rodiþe v horším pĜípadČ rezignují a
v lepším hledají zpĤsob, jak se jí vyhnout. Douþování bude pravdČpodobnČ jednou
z prvních možností, kterou rodiþe zvolí, aby svému dítČti pomohli. Zastávám názor, že
zásadní roli v životČ dítČte hraje rodina, která také ovlivĖuje jeho postoje ke škole a
k sobČ samému. I otázka školní úspČšnosti þi neúspČšnosti bude þásteþnČ ovlivnČna
rodinou. V následující þásti se jí proto vČnuji trochu podrobnČji.

2.2 Vliv rodiny
Socioekonomický status a kulturní kapitál
Mnozí odborníci se shodnou, že klíþový vliv na úspČšnost a vzdČlávací
výsledky dČtí má rodina. Podle Rabušicové (2004) zde hraje velmi významnou roli
socioekonomický status rodiny (dále SES). DČti z rodin s vyšším statusem dosahují
lepších výsledkĤ a zpravidla také vyššího vzdČlání než dČti z rodin s nižším SES. Pro
ýeskou republiku je charakteristická tzv. autoreprodukþní tendence, což znamená, že
dČti dosahují stejné úrovnČ vzdČlání jako jejich rodiþe (PrĤcha, 2006). V rodinách, kde
mají rodiþe stĜedoškolské a nižší vzdČlání, dČti obvykle nemají potĜebu dosáhnout
vyššího vzdČlání. Naopak u dČtí z rodin vysokoškolákĤ je velká pravdČpodobnost, že
dČti, po vzoru svých rodiþĤ, také vystudují vysokou školu. Je zajímavé, že na úroveĖ
vzdČlání dítČte má hlavní vliv vzdČlání matky (Rabušicová, 2004).
Kulturní kapitál je další promČnnou, která zásadnČ ovlivĖuje úspČch dČtí ve
škole. Ukazuje se, že je to pĜedevším pĜístup rodiþĤ ke škole a dĤležitosti vzdČlání,
který pĤsobí na vztah dítČte ke vzdČlávání. Jak uvádí Rabušicová (2004), rodiþe
vysokoškoláci se þasto zajímají o dítČ a jeho školní zážitky, hovoĜí doma o dĤležitosti
vzdČlání, podporují své dítČte v jeho studijním úsilí a pomohou, když je potĜeba. Na
rozdíl od nich nepĜikládají rodiþe s nižším vzdČláním škole takovou dĤležitost.
Nezajímají se moc o to, co dČti ve škole dČlají, se svými dČtmi se do školy nepĜipravují,
nechávají zodpovČdnost na nich. DČti pak nespatĜují ve vzdČlání nČco dĤležitého
a neusilují o vyšší vzdČlání než jejich rodiþe. Mnoho se hovoĜí o nerovnosti ve
vzdČlávání a o tom, že by mČli mít všichni stejný pĜístup k vyššímu vzdČlání. Otázkou
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je, zda by mČlo být cílem spoleþnosti, aby byli všichni obþané vysokoškolsky vzdČlaní.
Existují zamČstnání, která takové vzdČlání nevyžadují, a ne každý má potĜebu trávit þas
dlouhým teoretickým studiem. Mnozí zamČstnaní, napĜíklad dČlníci, jsou se svou úrovní
vzdČlání spokojeni a nemají zájem dále se vzdČlávat. (PrĤcha, 2006). Další otázkou je,
zda nejsou spokojeni pouze proto, že nevnímají vzdČlání jako dĤležité, což pĜejali od
svých rodiþĤ a nestudují jen proto, že si myslí, že studium pro nČ není. OdpovČć na tuto
otázku by se získávala velmi obtížnČ. Problém by nastal, pokud by dČti z rodin s nízkým
SES a malým kulturním kapitálem nemČly šanci získat vyšší vzdČlání, pĜesto že by
mČly zájem. V tom pĜípadČ by byly možnosti vzdČlání opravdu nerovné a stát by se mČl
pokusit takovým nerovnostem zabránit.
Samostatnou pozornost by si zasloužila skupina dČtí s postiženým, které
mohou mít i pĜes své nadání cestu k bČžnému vzdČlání velmi komplikovanou, aĢ už
pochází z jakékoli rodiny. V þeském prostĜedí je inkluze tČchto dČtí do bČžných tĜíd
pomČrnČ novou záležitostí, neboĢ v období socialismu byli žáci s postižením od
ostatních separováni a vzdČláváni zvlášĢ. Dodnes se v ýeské republice bojuje proti
neoprávnČnému zaĜazování dČtí, které nemají prokázané speciální vzdČlávací potĜeby,
do škol speciálních (týká se þasto pĜíslušníkĤ romské menšiny). Aþkoli Ministerstvo
školství, mládeže a tČlovýchovy (dále MŠMT) podporuje inkluzi, naráží na
nepĜipravenost þeských škol a tento proces bude ještČ zdlouhavý. Znaþnou pomoc by
v této oblasti mohl pĜinést projekt o. s. Rytmus s názvem Škola pro všechny, který si
klade za cíl, na základČ pĜípadové studie, pĜipravit konkrétní podklady pro inkluzi všech
dČtí se zdravotním postižením (<http://www.rytmus.org/skola_pro_vsechny>).

Mimoekonomické charakteristiky rodiny a jejich vliv
K mimoekonomickým charakteristikám rodiny, které mají pozitivní vliv na
úspČšnost dítČte ve škole, patĜí míra zapojení rodiþĤ do vzdČlávání jejich dČtí,
oceĖování jejich úspČchu a všemožná podpora jejich úsilí (Rabušicová, 2004). Pro
harmonický vývoj a vztah dítČte ke škole je dĤležitá konsistence mezi tím, co se dČje ve
škole a tím, co Ĝíkají doma rodiþe. Pro dosažení této harmonie se nabízí jako cesta úzká
spolupráce mezi rodinou a školou. Takováto spolupráce mĤže napomoci odhalit
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pĜípadné pĜekážky a potíže, které dítČ mĤže v uþení mít, a díky vzájemné komunikaci
lze zakroþit dĜív, než se dítČ dostane do vČtších problémĤ. StejnČ tak mĤže uþitel ve
spolupráci s rodiþi napravit a dohnat mnohé (napĜíklad problémy s chováním), co by
jinak pĜesahovalo žákovy možnosti a mohlo zapĜíþinit hlubší potíže. PĜi spolupráci
rodiþĤ a školy mohou i nadaní žáci zažívat úspČch a rozvíjet se podle svých možností.
DĤležitým pĜínosem kvalitní spolupráce je již zmínČný konzistentní a shodný pĜístup
rodiþĤ i uþitele k dítČti, který umožĖuje žákovi cítit se bezpeþnČ a rozvíjet se podle
svých možností.
Nyní uvedu další charakteristiky v rodinČ, které ovlivĖují dítČ na jeho cestČ za
úspČšným ukonþením vzdČlání (Davé in Rabušicová, 2004, s. 27). Z tČchto je patrné,
jak velké rozdíly mohou být mezi jednotlivými dČtmi v závislosti na prostĜedí, ze
kterého pochází, a jak obtížnou situaci budou mít ty dČti, jejichž prostĜedí je
nepodnČtné, nepodporující nebo dokonce blokující jejich volný rozvoj.
Rodiþovské aspirace
PatĜí mezi nČ „tlak na úspČšnost – rodiþovské aspirace a oþekávání“, které
mnohdy kladou na dítČ nepĜimČĜenČ velký tlak a bez ohledu na jeho možnosti prosazují
své cíle. Pokud mají rodiþe vysoká oþekávání a nároky na výkon dítČte, které jim
z jakýchkoli dĤvodĤ nemĤže dostát, pĜedpokládám, že douþování bude jednou z prvních
nápravných možností, ke které rodiþe sáhnou.
Jazykový kód
Další charakteristikou je „jazyk – prostor pro rozvoj rĤzných úrovní
jazykového vyjadĜování.“ Ukazuje se (Rabušicová, 2004), že dČti s rozvinutým
jazykovým kódem, což bývají dČti vzdČlanČjších rodiþĤ, jsou ve škole úspČšnČjší.
Samostatnou kapitolou této charakteristiky budou dČti cizincĤ nebo dČti ze sociálnČ
znevýhodnČného prostĜedí, kterým bude vČnována pozornost pozdČji.
Akademické vedení
„Akademické vedení – dostupnost a kvalita pomoci s prací do školy“ je dalším
faktorem, který mĤže ovlivnit školní úspČšnost. Souvisí se socioekonomickým statusem
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a vzdČláním rodiþĤ. Pokud rodiþe nestaþí sami na pomoc dČtem a záleží jim na úspČchu
dítČte, mĤže se opČt naskytnout možnost douþování jako Ĝešení.
Aktivita rodiny
Další charakteristikou je „aktivita rodiny – množství rodinných volnoþasových
aktivit nesouvisejících pĜímo se školou.“ Jedná se v podstatČ o kulturní kapitál, který
usnadĖuje dČtem cestu vzdČlávacím procesem. DČti, které navštČvují výstavy, muzea,
koncerty, divadla a i jinak s rodiþi sdílejí kulturní zážitky, mluví o nich a uþí se
formovat vlastní názory, budou mít bezpochyby výhodu oproti dČtem, které se nikam
nedostanou a do divadla jdou poprvé až se školou. StejnČ tak dČti, které jezdí s rodiþi na
výlety do pĜírody, umí lyžovat a plavat budou mít v kolektivu dČtí lepší postavení
a jejich sebevČdomí mĤže následnČ pozitivnČ ovlivnit i výsledky v akademických
pĜedmČtech.
Intelektualizovanost
Následuje „intelektualizovanost – vytváĜení pĜíležitostí pro dČti k pĜemýšlení
a rozvoji pĜedstavivosti pĜi denních aktivitách.“ DČti, kterým se rodiþe nevČnují,
pravdČpodobnČ nebudou mít možnost takového rozvoje. Oproti nim dČti, se kterými si
rodiþe vyprávČjí, podporují jejich zvídavost, poskytují jim podnČty k pĜemýšlení
a zkoumání, hrají s nimi hry pro rozvoj pamČti a podobnČ, budou mít situaci ve škole
usnadnČnou.
Pracovní návyky
Jako poslední z charakteristik ovlivĖujících školní úspČšnost jsou uvedeny
„pracovní návyky – dĤraz na pravidelnost v organizaci prostoru a þasu,“ které si dítČ
s pomocí rodiþĤ mĤže osvojit, a které mu mohou posléze usnadnit další uþení.

2.3 Vliv školy
KromČ rodiny ovlivĖuje školní úspČšnost dítČte i sama škola, zejména pak
osobnost uþitele. Uþení bude pro dČti obtížné, pokud uþitel dČti nedokáže zaujmout
a srozumitelnČ jim podat uþivo. StejnČ tak ve tĜídách, kde má uþitel problém s udržením
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káznČ, nebude snadné získat dĤležité pracovní návyky a úspČšnČ se uþit. Uþitelé, kteĜí
jsou svou prací již unaveni, nebo otráveni také nebudou na dČti pĜenášet pozitivní vztah
k uþení a získávání nových informací. Vztah uþitele k žákovi mívá velmi významný
vliv na žákĤv pĜístup ke škole a uþení, a tím pádem i na jeho školní úspČšnost. Jako
zásadní prohĜešky školy, které mohou silnČ ovlivnit žákovskou motivaci a úspČšnost
uvádí Helus (2009) syndrom nauþené bezmocnosti, který mají dČti, zažívající stále jen
neúspČch. DČti, které dostávají poĜád špatné známky, pĜestanou vČĜit, že mohou být
úspČšné. Jejich pĜístup ke škole a uþení zaþne být negativní a tím se zhorší prospČch
a dále klesá žákovo sebevČdomí. Je to takový zaþarovaný kruh, ze kterého se dítČ
obtížnČ dostává. Dále to mĤže být tlak na známky, který odvádí od smyslu uþení
a soustĜedí pozornost pouze na získávání co nejlepších známek. Lukášová (2010)
upozorĖuje na významnou roli v rozvoji žákĤ, kterou hraje uþitel a jeho pĜístup k osobČ
žáka. Pokud si uþitel žáka „zaškatulkuje“ jako hloupého a dává mu to najevo, mĤže
poškodit žákovo vnímání sebe sama a odradit ho od snahy dokázat, že tomu tak není.
Tomuto jevu se Ĝíká Golem efekt (více PrĤcha, Mareš, 2003, str. 69). Jak upozorĖuje
Kalhous (2009), žák se mĤže efektivnČ uþit až po té, co jsou uspokojeny jeho základní
potĜeby jako potĜeba bezpeþí a pĜijetí. Pokud se od uþitele cítí ohrožován, nebo
ponižován, nemĤže jeho uþení být úspČšné. Uþitelé by tedy mČli být vnímaví
k potĜebám dČtí a snažit se, aby se všichni žáci v jejich hodinách cítili bezpeþnČ a pokud
možno úspČšnČ.

2.4 Douþování z dĤvodu školní neúspČšnosti
PĜedchozí þást se zabývala vlivem rodiny a školy na školní úspČšnost dČtí. Byl
také zmínČn pravdČpodobný vliv školní neúspČšnosti na rozsah douþování. Školní
neúspČšnost, jak uvádí PrĤcha (2003), bývá chápána jednak jako nevyhovující
vzdČlávací výsledky žákĤ, které þasto vyústí v opakování roþníku nebo ukonþení studia,
jednak šíĜeji, kdy dČti nejsou neúspČšné pouze prospČchem, ale vytváĜí si celkové
negativní postoje ke vzdČlávání. PĜíznakem tohoto problému pak bývá strach ze školy.
Každé dítČ touží po tom být úspČšné a aĢ už jsou pĜíþiny školní neúspČšnosti jakékoli,
dítČ se bude trápit. Pro lepší pochopení pohnutek, které mohou vést rodiþe k zaĜízení
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douþování pro své dČti, podíváme se nyní blíže na pĜíþiny školní neúspČšnosti, jak je
uvádí Marie Vágnerová ve své knize Školní poradenská psychologie pro pedagogy.

2.4.1 PĜíþiny školní neúspČšnosti
Specifické poruchy uþení
První pĜíþinou školní neúspČšnosti podle Vágnerové (2005) mohou být
specifické poruchy uþení (dále SPU). Mezi tyto poruchy Ĝadíme pĜedevším dyslexii,
dysgrafii, dysortografii a dyskalkulii. Jejich pĤvod je pĜikládán drobným poškozením
urþitých þástí centrálního nervového systému, kdy dochází k narušení pĜenosu vzruchĤ,
které zpĤsobují mimo jiné problémy s udržením pozornosti (Serfontein, 1999). Dyslexie
je porucha þtení, která mĤže postihovat rychlost, správnost þtení a porozumČní textu.
Dysgrafie je „porucha psaní postihující úpravu písemného projevu i osvojování
jednotlivých písmen a spojení hláska-písmeno.“ (Zelinková, 1994, s. 21). Dysortografie
je poruchou pravopisu, která znaþnČ komplikuje pĜedevším mluvnické uþivo. Projevem
dyskalkulie jsou potíže pĜi provádČní operací s þísly a špatná matematická a prostorová
pĜedstavivost (Zelinková, 1994). ZmínČné poruchy opravdu komplikují bČžný proces
uþení a je tedy dĤležité vþas je rozpoznat a poskytnout žákĤm potĜebnou pomoc. PĜi
neodborné diagnostice nemusí být projevy SPU urþeny správnČ a jejich náprava pak
neodpovídá potĜebám dítČte. NesprávnČ diagnostikované poruchy uþení a s nimi
související pĜístup a jednání uþitele a spolužákĤ mohou také negativnČ ovlivnit žákovo
sebevČdomí, vztah ke vzdČlávání i jeho socializaci.
Náprava SPU
Mnozí rodiþe dČtí, které zaþnou mít ve škole potíže, pravdČpodobnČ nejdĜíve
zkusí douþování, než se zjistí hlubší pĜíþina tČchto problémĤ. Pro tyto dČti mĤže být
douþování pĜínosné, neboĢ pokud se jedná o douþování individuální nebo v malé
skupince, mĤže douþující tempo i organizaci lekce pĜizpĤsobit potĜebám konkrétního
dítČte. V každém pĜípadČ, jak zdĤrazĖuje Vágnerová (2005), je dĤležitá spolupráce
s rodinou, neboĢ jakékoli snažení o nápravu poruch bez podpory v rodinČ dítČte mĤže
pĜinést jen omezené výsledky. Olga Zelinková (1994) doporuþuje postupy pro nápravu
SPU, které mohou být s úspČchem využívány pĜi jakémkoli douþování. PĜevážnČ kvĤli
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nepĜíjemným zážitkĤm, které dítČ s SPU pravdČpodobnČ ze školy bude mít, doporuþuje
Zelinková (1994) nejdĜíve ze všeho získat dĤvČru dítČte a nechat ho zažít úspČch
v nČþem, v þem je dobré. NáslednČ doporuþuje provádČt prĤpravná cviþení, a to nejlépe
formou her, aby dítČ nemČlo pocit, že se uþí. Tento postup bude pravdČpodobnČ
úþinnČjší než dril zamČĜený na oblast, ve které má dítČ potíže, se kterými stále dokola
neúspČšnČ bojuje. V pĜípadČ diagnostikovaných SPU je dĤležitá práce odborníka, který
zná metody reedukace jednotlivých poruch a mĤže tak dítČti pomoci. PĜesto i pomoc ne
pĜímo odborného douþujícího mĤže být pro tyto dČti lepší než ponechání vlastnímu
osudu a trápení ve škole. Na základČ této domnČnky pĜedpokládám, že SPU, aĢ už
diagnostikované nebo ne, budou jedním z dĤvodĤ, proþ rodiþe pro své dČti zaĜizují
douþování. Existuje také názor, že každé dítČ se musí pĜipravit na život ve spoleþnosti a
i lidé s SPU budou muset fungovat mezi ostatními bez ohledu na svá omezení. Jejich
indispozice je znevýhodĖuje, ale tréninkem se dá hodnČ napravit. V tomto pĜípadČ se
domnívám, že dČti s SPU musí vyvinout více úsilí, vytrvalosti a píle, aby dosáhly urþité
úrovnČ vyjadĜování, avšak dĤsledný trénink mĤže situaci velmi zlepšit a zamezit tak
zbyteþným pocitĤm ménČcennosti. I zde by douþování mohlo hrát dĤležitou pomocnou
roli, bude-li provádČno citlivČ.
Hyperaktivita a poruchy pozornosti
Jako další z pĜíþin školní neúspČšnosti uvádí Vágnerová (2005) hyperaktivitu
a poruchy pozornosti – ADD (attention deficit disorder). Tyto potíže jsou þasto spojeny
s SPU, nemusí to ale být pravidlem. Mezi projevy ADD (pĜípadnČ ADHD attention
deficit hyperaktivity disorder) patĜí zvýšená aktivita (neustálá potĜeba pohybu, která je
v rozporu

s požadavky

školy

na

dlouhodobČjší

soustĜedČní

a práci

v klidu),

impulzivnost a zbrklost (žák se snadno dopustí chyby z nepozornosti), zhoršená
pohybová koordinace (zasahuje i jemnou motoriku a zpĤsobuje napĜíklad problémy
s psaním), poruchy krátkodobé pamČti (žák rychle zapomene instrukce, které dostal od
uþitele), vyjadĜování, (na které je ve škole kladen nemalý dĤraz) nebo sociální nezralost
(velká

nevýhoda

pro

ve

škole

se

rozvíjející

sociální

vztahy

a návyky)

(Serfontein, 1999), což jsou charakteristiky, které mohou významnČ ovlivnit školní
úspČšnost žáka. Douþování pro tyto žáky je Sefronteinem (1999) doporuþováno. Je však
dĤležité, aby douþující zaujal osobní až rodiþovský pĜístup, který napomĤže odbourat
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obavy z neúspČchu a odsuzování. Co se týþe místa a þasu, tak za ideální
Sefrontein (1999) považuje situaci, kdy se douþování uskuteþní ještČ ve škole bČhem
vyuþování, v nČjakém krátkém vymezeném þase. Pokud by se douþování odehrávalo
mimo školní výuku, nemČlo by to být þastČji než dvakrát týdnČ a mČlo by to být v dobČ,
kdy dítČ není unavené. To znamená brzy po pĜíchodu ze školy nebo ráno pĜed
vyuþováním. Záleží samozĜejmČ na typu žáka. Pro dČti s ADHD mĤže být douþování
velmi pĜínosné, neboĢ douþující mĤže hodinu uspoĜádat tak, aby vyhovovala
možnostem a potĜebám dítČte. MĤže napĜíklad zaĜadit více pohybových aktivit, stĜídat
þinnosti po kratších þasových úsecích, zapojit více smyslĤ a podobnČ.
VývojovČ podmínČné zmČny
Jako tĜetí z možných pĜíþin školní neúspČšnosti mĤžeme jmenovat vývojovČ
podmínČné zmČny (Vágnerová, 2005). V pĜípadČ starších žákĤ se jedná o výkyvy
v dobČ dospívání a u mladších žákĤ, kterým se v této práci vČnuji, je to celková
nevyzrálost a nepĜipravenost na školu. Otázkou je, zda v pĜípadČ nepĜipravenosti na
školu mĤže pomoci pouhé douþování, zejména pokud by douþující nebyl odborníkem.
Jako efektivnČjší Ĝešení by se spíše nabízelo odložení vstupu do školy a zaĜazení dítČte
do pĜípravného roþníku, který dnes mnohé školy otvírají. Zde se kromČ celkovČ
nevyzrálých dČtí pĜipravují na vstup také dČti ze sociálnČ nevyhovujícího prostĜedí þi
dČti menšin s jazykovými a kulturními bariérami, což velmi pĜispívá ke snížení
neúspČšnosti tČchto dČtí v dalším vzdČlávání. V souvislosti se školní neúspČšností na
poþátku povinné docházky jsou více ohrožení chlapci, kteĜí nervovČ i sociálnČ dozrávají
pozdČji než dívky. MatČjþek (1986) uvádí, že rozdíl mezi chlapci a dívkami v dobČ
nástupu do školy þiní pĤl až tĜi þtvrtČ roku, pĜestože inteligence je stejná.
Nedostatek motivace
Jinou pĜíþinou školní neúspČšnosti mĤže být také nedostatek motivace a negativní
postoj ke škole (Vágnerová, 2005). Je známé, že dČti se nejlépe uþí, když je látka
zajímá, nebo je alespoĖ podaná motivujícím zpĤsobem, který vede dČti k pĜemýšlení,
dalšímu zkoumání a vlastnímu objevování. Pokud je pro žáky uþivo pĜíliš jednoduché
nebo pĜíliš obtížné, dochází rychle ke ztrátČ motivace. PĜíþiny demotivace žákĤ mohou
být mnohé. Je pochopitelné, že žáci, kteĜí nevidí smysl toho, co se uþí, snadno ztratí
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o dČní ve škole zájem. Myslím, že dobrý douþující by v tomto pĜípadČ mohl žáka
motivovat, vymyslet pĜitažlivČjší metodu, ukázat smysl þinnosti. Za dĤležitČjší ale
považuji komunikaci uþitele s žákem a rodinou, která mĤže mnohé vysvČtlit a zajistit
zlepšení situace.

2.5 Douþování znevýhodnČných dČtí
Již byl zmínČn znaþný vliv jazykového kódu a jeho rozvinutosti na úspČšnost
dítČte ve škole. Nyní se zamČĜím na dČti, které z nČjakého dĤvodu tento kód dostateþnČ
rozvinutý nemají. Jedná se pĜedevším o dČti cizincĤ žijících v naší zemi a dále dČtí
z neuspokojivého sociálního prostĜedí. Domnívám se, že tyto dva faktory spolu mnohdy
souvisí. V pĜípadČ cizincĤ se nemusí jednat o neuspokojivé prostĜedí, ale o prostĜedí
kulturnČ odlišné, jehož návyky a neznalost þeské kultury mohou zapĜíþinit mnohé
komplikace a pĜekážky ve školní úspČšnosti dítČte. Zde se douþování nabízí jako jedna
z možností, jak dítČti pomoci pĜekonat tyto bariéry, neboĢ ve škole na takto individuální
pĜístup nebývá prostor. ZnevýhodnČní nemusí být urþeno pouze špatným sociálním
prostĜedím þi jazykovým vybavením. Do této kategorie budou patĜit i dČti s rĤznými
speciálními

vzdČlávacími

potĜebami,

které

mají

uþení

z nČjakého

dĤvodu

zkomplikované.
Právní zakotvení
Problematiku znevýhodnČných žákĤ ošetĜuje Školský zákon v odstavci
„vzdČlávání dČtí, žákĤ a studentĤ se speciálními vzdČlávacími potĜebami a dČtí, žákĤ
a studentĤ nadaných“ (§ 16, str. 4832), kde jim vyhrazuje právo na vzdČlání, jehož
formy, obsah i metody odpovídají potĜebám a možnostem konkrétního jedince. Tito žáci
mají nárok na poradenskou pomoc, rĤzné speciální pomĤcky a mĤže pro nČ být pĜijat
asistent pedagoga, který usnadní jejich integraci ve tĜídČ. Pro žáky se speciálními
vzdČlávacími potĜebami bývá vytvoĜen vlastní individuální vzdČlávací plán, který
zohledĖuje jejich možnosti a upravuje požadované výstupy.
Stát se snaží usnadnit socializaci a vzdČlání také dČtem cizincĤ (dČtem
s odlišným mateĜským jazykem než þeským). V metodice doporuþení ĜeditelĤm škol ze
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záĜí 2011 (Kavan, 2011) rozdČluje MŠMT cizince do tĜí skupin, pro které uvádí
podpĤrná opatĜení. První skupinu tvoĜí dČti obþanĤ Evropské unie a Lichtenštejnska,
Norska, Islandu a Švýcarska. Tyto dČti mohou bezplatnČ navštČvovat tĜídy pro
jazykovou pĜípravu, které jsou zároveĖ pĜípravou na zaþlenČní do základního
vzdČlávání. Druhou skupinu tvoĜí dČti azylantĤ (tzn. osob, jimž byl v ýeské republice
udČlen azyl). Tyto dČti jsou zaĜazeny do skupiny žákĤ se speciálními vzdČlávacími
potĜebami a vztahuje se na nČ také paragraf 16 školského zákona. Mají nárok na
individuální vzdČlávací plán, pomoc odborníkĤ, pĜizpĤsobení forem, metod a obsahĤ
vzdČlávání jejich potĜebám a možnostem. Od února 2012 mají tito žáci možnost þerpat
finanþní prostĜedky na poskytování zájmového vzdČlání ve školní družinČ nebo školním
klubu (Kavan, 2012). TĜetí skupinou jsou dČti cizincĤ ze tĜetích zemí, které nejsou þleny
žádné þlenské zemČ EU nebo Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Švýcarska a zároveĖ se
nejedná o dČti azylantĤ. Tyto dČti mČly ještČ v roce 2011 nárok na bezplatnou školní
docházku bez možnosti navštČvovat jazykovou pĜípravu s tím, že existovaly rĤzné
dotaþní programy, které mohly být využity a žáci z tĜetích zemí mohli získat podobnou
podporu jako dČti azylantĤ. Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2012
(Kavan, 2012) nabízí také tČmto dČtem základní vzdČlání vþetnČ bezplatné výuky
þeského jazyka. Cílem programu je usnadnit integraci tČchto dČtí, rozvinout jejich
komunikativní složky a pomoci pĜekonat sociokulturní bariéry. Školy mohou pro tyto
úþely þerpat peníze ze státního rozpoþtu.
Programy douþování
Aþkoli mají cizinci a jinak znevýhodnČní žáci možnost využívat pĜípravné
kurzy a jazykové pĜípravy, pĜesto se vyskytnou dČti, které potĜebují ještČ další pomoc.
V ýeské republice fungují organizace, které rodinám tČchto dČtí dostupnou pomoc
nabízí. Ráda bych zde uvedla pĜíklady organizace ýlovČk v tísni, sdružení META
a Charitu ýeské republiky.
Program podpory vzdČlávání ýlovČka v tísni
Jelikož douþování je záležitostí, která není finanþnČ dostupná všem, a mnohdy
jsou to právČ dČti, které by to nejvíce potĜebovaly, jejichž rodiþe si to nemohou dovolit,
významnou úlohu v této oblasti v rámci ýeské republiky hraje nezisková organizace
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ýlovČk v tísni (<http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=240>), která se svými
programy snaží pomoci právČ tČmto dČtem.
Kristína Kurnasová,

koordinátorka

vzdČlávacích

aktivit

poboþky

Praha,

mi

prostĜednictvím emailové korespondence pĜiblížila program podpory vzdČlávání.
Cíle programu jsou následující:
ł

ZmČna pĜístupu veĜejnosti k problematice sociálního vylouþení

ł

Zlepšení školních výsledkĤ dČtí
ż

zlepšení známek, pĜípadnČ celkového prĤmČrného prospČchu

ż

nabytí nových znalostí u douþovaných dČtí

ż

snížení poþtu omluvených i neomluvených hodin – zlepšení docházky

ł

Systematizace domácí pĜípravy

ł

Posílení sociálních a komunikaþních dovedností

ł

Motivace k (dalšímu) vzdČlávání

ł

Podpora a zlepšení sebehodnocení

ł

Orientace v prostĜedí vnČ sociálního vylouþení

Jak se zapojit do programu?
K hlavním klientĤm organizace patĜí dČti ze sociálnČ znevýhodnČných rodin.
DĤležitým kritériem pro výbČr a zaĜazení do programu je vlastní iniciativa rodiny, která
se o douþování musí sama pĜihlásit (nejþastČji na doporuþení pĜíbuzných) a je ochotná
spolupracovat. Dalším kritériem je vzdČlání rodiþĤ, které bývá nejþastČji základní þi
uþĖovské. Kolikrát potom nejde jen o douþení znalostí, ale také o pomoc s vytvoĜením
pracovních návykĤ, které je potĜeba rozvíjet ve spolupráci s rodinou. Douþování proto
probíhá vždy v rodinČ, která má povinnost tento prostor poskytnout.
Kdo se programu úþastní?
V souþasné dobČ jsou nejþastČji douþovány romské dČti a také nČkolik málo
cizincĤ, jejichž rodiny jsou v tíživé situaci. V roce 2010 bylo douþováno 100 dČtí a
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v letošním školním roce je to zatím 53. Co se týþe douþujících, tak se jedná o studenty
i pracující obþany, kteĜí se o tuto problematiku zajímají. Straková (2007) uvádí, že jsou
þastČji douþovány mladší školní dČti, což napomáhá k jejich dĜívČjšímu sociálnímu
zaþlenČní. Momentální situace je ale taková, že žáci prvního stupnČ ZŠ tvoĜí zhruba
polovinu douþovaných dČtí a dČti druhého stupnČ ZŠ a SŠ také polovinu.
Jaké pĜedmČty jsou nejþastČji douþovány?
K nejþastČji douþovaným pĜedmČtĤm na prvním stupni patĜí þeský jazyk,
matematika a angliþtina. Na druhém stupni je spíše potĜeba vytáhnout známky kvĤli
pĜijímacím zkouškám na stĜední školy. NČkteĜí žáci mají problémy s jedním konkrétním
pĜedmČtem, vČtšinou je ale douþování prĤĜezové, zamČĜené vždy na to, co žák
momentálnČ potĜebuje.
Tato snaha ýlovČka v tísni je velmi cenná, a pokud se podaĜí motivovat dČti ze
sociálnČ znevýhodnČných rodin ke studiu a zaþlenit je do spoleþnosti, mĤže to alespoĖ
þásteþnČ pĜispČt ke snižování sociálních rozdílĤ a nerovností ve spoleþnosti.

Sdružení META
Sdružení pro pĜíležitosti mladých migrantĤ (META) se snaží podporovat mladé
migranty v jejich osobním rozvoji, a to pĜedevším v oblasti vzdČlávání. Ve vzdČlání
totiž spatĜuje jednu ze základních podmínek zaþleĖování cizincĤ do spoleþnosti. META
se dále soustĜedí i na podporu odborných pracovníkĤ, kteĜí se na vzdČlávání cizincĤ
podílejí.
Cílem sdružení META (<http://www.meta-os.cz/pic/5-meta-kdo-jsme.aspx>)
pro mladé migranty je pĜispívaní k nastavování a zkvalitĖování podmínek podporujících
pĜíležitosti mladých migrantĤ v pĜístupu ke vzdČlávání a pracovnímu uplatnČní.
K dílþím cílĤm pak náleží:
Podporovat mladé migranty
•

v rozvíjení dovednosti orientovat se v þeském vzdČlávacím systému

•

v zaþlenČní se do þeského vzdČlávacího systému
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•

v prĤbČhu studia s cílem jeho úspČšného absolvování

•

ve využití dosaženého vzdČlání pĜi vstupu na trh práce (vþetnČ vzdČlání
dosaženého v zemi pĤvodu)

•

v dalším vzdČlávání, které zvýší možnost uplatnČní se na trhu práce

Na rozdíl od skupin cizincĤ rozdČlených podle MŠMT se mohou klienty sdružení
META stát všichni cizinci, bez ohledu na typ jejich pobytu v ýeské republice.
Poradenské služby, které sdružení poskytuje, jsou bezplatné.
Jednou z hlavních aktivit METY je douþování cizincĤ, neboĢ vstup do þeských škol,
které mnohdy nejsou na pĜíchod cizincĤ pĜipravené, je bez pĜedchozí pĜípravy nároþný.
Douþování pĜedchází rozbor situace a individuálních potĜeb klienta, na který naváže
vytvoĜení individuálního plánu. Douþování pak probíhá vČtšinou jednotlivČ, þi po
dohodČ v menších skupinkách. Na rozdíl od ýlovČka v tísni probíhá douþování
v prostorách sdružení META, kam žáci docházejí. Douþující tvoĜí dobrovolníci, kteĜí se
svým klientĤ vČnují nejþastČji jednou týdnČ. Jedná se o vysokoškolské studenty, lidi
pracující i dĤchodce. Z douþovacích pĜedmČtĤ pĜevládá þeský jazyk, ale douþovány jsou
i další pĜedmČty, které žák potĜebuje, pĜípadnČ probíhá pĜíprava na pĜijímací zkoušky na
další typy škol (stĜedí, vysoké). Sdružení spolupracuje s rodinami douþovaných,
a pokud je možnost, snaží se spolupracovat i se školou, kterou klient navštČvuje.
V roce 2011 prošlo douþováním sdružení META celkem 34 klientĤ z toho zhruba
jedna þtvrtina dČtí prvostupĖových (informace jsem získala mailem od Mgr. Moniky
Kutilové, koordinátorky dobrovolníkĤ a dobrovolnických aktivit sdružení META)
CHARITA ýeská republika
Významnou pomoc jak dČtem imigrantĤ, tak dČtem ze sociálnČ znevýhodnČných
rodin nabízí Charita ýR. Svou þinnost nezamČĜuje pouze na oblast vzdČlání, ale snaží
se zkvalitnit celkovou situaci dČtí z problémového prostĜedí. ýastými klienty jsou
rodiny a dČti romského pĤvodu, na které je, spolu s dČtmi se specifickými poruchami
uþení,

zamČĜen

napĜíklad

projekt

Rovné

šance

pro

všechny

dČti

(<http://dchoo.caritas.cz/nove-projekty/rovne-sance-pro-vsechny-deti/>).
V jednotlivých krajích a oblastech fungují nízkoprahová centra, kam mohou dČti volnČ
pĜicházet. NapĜíklad charita Olomouc nabízí v rámci projektu "Khamoro - StĜedisko pro
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etnické menšiny a poradenství" také douþování romským a sociálnČ znevýhodnČným
dČtem se špatným prospČchem (<http://www.olomouc.charita.cz/socialni-sluzbySMP/khamoro-str-pro-etnicke-mensiny-a-poradenstvi.html>).

Douþování

probíhá

u dítČte doma, aby mČli rodiþe možnost úþastnit se procesu a mČli pĜehled o tom, jak
douþování probíhá. Jedná se pĜevážnČ o jednu hodinu týdnČ a douþující jsou vČtšinou
vysokoškolští studenti.

2.6 Víceletá gymnázia a jejich role
Definice douþování v této práci nezahrnuje pouze dohánČní zameškaného nebo
nepochopeného uþiva, ale také pĜípravu na víceletá gymnázia. Tento fakt se pĜibližuje
dĤvodĤm zahraniþních studentĤ, kteĜí se þasto nechávají douþovat, pĜestože dosahují
dobrých výsledkĤ (nadstavba), a také možná vysvČtluje vysokou míru douþování tohoto
typu v ýeské republice (výsledky PISA 2003). DČti, které se hlásí na výbČrové školy,
pravdČpodobnČ nebudou mít špatné výsledky. I tak je ale nezbytné se na zkoušky
pĜipravovat, neboĢ zájem o studium na víceletých gymnáziích je znaþný a žákĤ
skládajících pĜijímací zkoušky je více, než mohu školy pĜijmout. Podíl pĜijatých na
víceletá gymnázia þiní pouze 45% uchazeþĤ (MatČjĤ, 2006). Víceletá gymnázia se
v ýeské republice tČší znaþné oblibČ a mnohými jsou považována za „nástroj vzestupné
vzdČlanostní mobility“ (MatČjĤ, 2006, str. 216). Výzkumy ale ukazují, že gymnázia
naopak

pĜispívají

k „mezigeneraþní

reprodukci

vzdČlanostních

nerovností“

(MatČjĤ, 2006, str. 216). KromČ toho na gymnáziích studují pĜedevším žáci z lepšího
socioekonomického a kulturního prostĜedí, þímž také lze vysvČtlit jejich aspirace na
vyšší vzdČlání i úspČšnost ve vzdČlávacím procesu (MatČjĤ, 2006). Otázkou pĜínosu
víceletých gymnázií, která jsou hlavním zdrojem rozdílĤ ve výsledcích þeských žákĤ
(MatČjĤ, 2006), se tato práce nebude zabývat, protože se jedná o samostatnou
a komplikovanou problematiku, pro kterou by zde nebyl prostor. ZĤstaneme
u pĜedpokladu, že pĜijímací zkoušky na víceletá gymnázia budou jedním z hlavních
dĤvodĤ, proþ žáci þtvrtých a pátých roþníkĤ základní školy vyhledávají douþování.
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2.7 Shrnutí
V této þásti práce jsem se zamýšlela nad dĤvody, které mohou vést þeské dČti
(jejich rodiþe) k zaĜízení douþování. Když vycházíme z þeské definice douþování, tak se
jako hlavní dĤvod nabízí rĤzné pĜíþiny školní neúspČšnosti, pĜiþemž zásadní roli v této
otázce hraje rodina a její pĜístup k dítČti a jeho vzdČlání. Dalšími pĜíþinami mohou být
pĜístup uþitele, SPU, hyperaktivita a poruchy pozornosti, vývojovČ podmínČné zmČny
nebo nedostatek motivace. NedostateþnČ rozvinutý jazykový kód mĤže být další
pĜekážkou a tedy dĤvodem pro douþování spoleþnČ s neuspokojivým sociálnČekonomickým zázemím dítČte. Tento problém se snaží zmírnit organizace jako
napĜíklad ýlovČk v tísni, která zprostĜedkovává douþování pro dČti ze znevýhodnČného
prostĜedí, sdružení META, které se vČnuje douþování cizincĤ, a také Charita ýeská
republika. V neposlední ĜadČ se mezi dĤvody pro douþování Ĝadí i pĜípravy na víceletá
gymnázia, která jsou v ýeské republice oblíbená. PĜíprava na tyto zkoušky je nutná
témČĜ u všech dČtí, neboĢ zájem uchazeþĤ pĜevyšuje kapacitu gymnázií. Rodiþe, kteĜí
mají zájem, aby se jejich dítČ na výbČrovou školu dostalo, ale nestaþí na pĜípravu se
svým dítČtem, nebo se jí z nČjakého dĤvodu nemohou vČnovat, zvolí pravdČpodobnČ
nČjakou formu douþování.
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3

Formy douþování
Formy douþování mohou být rĤzné. V zahraniþí se pĜevážnČ Ĝeší dvČ základní

formy, a to individuální hodiny s tutorem, nebo organizované skupinové hodiny.
Southgate (2009) upozorĖuje na fakt, že forma douþování do jisté míry závisí na jeho
úþelu. Rozbor výsledkĤ PISA 2003 ukázal, že napĜíþ všemi zemČmi volí individuální
formu ti žáci, kteĜí vyhledávají douþování jako zpĤsob nápravy. Organizované
skupinové kurzy jsou pak využívány pro oba úþely (nápravu a nadstavbu). Pro úþely
této práce jsou formy rozdČleny do þtyĜ základních skupin: individuální hodiny se
soukromým uþitelem, douþování v malých skupinách, kurzy vČtších skupin a on-line
douþování, které probíhá bez osobního kontaktu žáka s douþujícím.

3.1 Individuální forma douþování
Individuální forma vyuþování byla od starovČku do stĜedovČku nejvyužívanČjší.
Podle Solfronka (1991, str. 20 - 21) uvádím základní charakteristiky této formy.
•

Jeden uþitel Ĝídí þinnosti jednotlivých žákĤ.

•

Žáci bývají shromáždČni v jedné místnosti, ale pracují individuálnČ, vzájemnČ
spolu nespolupracují. Jsou rĤznČ staĜí, jejich úroveĖ znalostí se liší a poþet žákĤ
ve tĜídČ není nijak urþený.

•

Uþivo není stejné pro všechny žáky, každý žák má vlastní plán. Žáci nemají
spoleþné uþebnice.

•

Vyuþovací doba není pĜesnČ vymezena, vyuþování mĤže probíhat v rĤzných
þasových úsecích, v rĤzném þase bČhem dne a roku.

•

Neexistuje žádné dané rozmístČní žákĤ ve tĜídČ. Vzhledem k organizaci
vyuþování na rozmístČní žákĤ a pomĤcek tolik nezáleží.

V prĤbČhu þasu se tato individuální forma ukázala jako málo efektivní, neboĢ pro
jednoho uþitele bylo obtížné individuálnČ se vČnovat velkému poþtu žákĤ. Se vzrĤstající
potĜebou vzdČlání bylo tĜeba vyuþovací formu nČjak upravit a umožnit tak efektivnČjší
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studium více žákĤm zároveĖ. Na scénu pĜichází hromadné vyuþování, kterému bude
vČnována vlastní þást textu.
Individuální forma výuky bývá využívána i v dnešní dobČ napĜíklad v základních
umČleckých školách, kde se jeden uþitel vČnuje individuálnČ žákĤm delší dobu, nebo
v pĜípadČ vrcholových sportovcĤ, kteĜí mají osobního trenéra (Kalhous, 2009).
Pro douþování mĤže být tato forma velmi efektivní, neboĢ když má douþující v péþi
pouze jednoho žáka, mĤže se mu plnČ vČnovat a pĜizpĤsobit organizaci, obsah i metody
vyuþování konkrétním potĜebám a možnostem dítČte. Když se ohlédneme za pĜíþinami
školní neúspČšnosti, které pĜedpokládáme za hlavní dĤvody pro douþování, zvlášĢ
úþinná mĤže být individuální forma douþování pro dČti s rĤznými SPU. Každé dítČ má
totiž jiné potíže a stejnČ tak jejich náprava vyžaduje individuální pĜístup. Také dČti,
které mají problém s urþitým pĜedmČtem þi probíranou látkou, budou tČžit z pozornosti
a pĜístupu douþujícího, který se vČnuje pouze jim a mĤže látku vysvČtlit þi procviþit
jiným zpĤsobem než uþitel ve škole a pomoci dítČti problém pochopit a porozumČt mu.
Jak ukazují mezinárodní výzkumy (PISA 2003), právČ když mají žáci problém se
zvládnutím uþiva, uchylují se k individuální formČ douþování.
Nevýhoda individuálního douþování mĤže nastat napĜíklad v pĜípadČ, že si
douþující s douþovaným nevyhovují a z jakéhokoli dĤvodu (aĢ už osobnostního nebo
uþebního) si spolu nerozumí. Efektivita takového douþování klesá a bylo by lepší
poohlédnout se po nČkom jiném. Dalším mínusem pro mnohé rodiþe je jistČ cena, která
u individuálního douþování bude vyšší než u jeho ostatních forem.

3.2 Douþování v malých skupinkách
PĜestože další forma douþování, kterou zde uvádím, je oznaþena jako douþování
v malých skupinkách, nebude se pravdČpodobnČ jednat o skupinovou výuku, jak by
mohl naznaþit název. Skupinová výuka je charakterizována spoluprácí þlenĤ ve skupinČ
na spoleþném úkolu (Skalková, 1999). V pĜípadČ douþování se i v malých skupinkách
bude douþující vČnovat jednotlivým žákĤm více ménČ individuálnČ a svým charakterem
tak bude i tato forma spíše individuální.
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Oproti individuálním hodinám, kterých se úþastní pouze jeden žák a jeho uþitel,
má douþování v malé skupince kromČ výhod individuálního pĜístupu také sociální
dimenzi, kdy se mohou rozvíjet nejen intelektuální schopnosti, ale i sociální vztahy.
DČti mají možnost vzájemného porovnání (což nemusí být výhodou, ale mnohé dČti to
rády dČlají) a hlavnČ se mohou navzájem podporovat a jít si pĜíkladem. Jednou z pĜíþin
školní neúspČšnosti byl nedostatek motivace žáka a jeho negativní postoj k uþení. Pokud
by takovýto žák navštČvoval douþování v malé skupince, kde by se mu líbilo a uþení ho
zde bavilo, mohlo by dojít i ke zmČnČ jeho postoje ke škole a k pozitivnímu vlivu na
jeho školní úspČšnost. Nebezpeþí by nastalo ve chvíli, kdy by se nČkolik douþovaných
žákĤ spojilo proti jinému, pro kterého by pak douþování nebylo pomocí ale trápením.
Cena za hodinu douþování v malé skupince bude pĜíznivČjší než cena za individuální
hodinu, což þiní tuto formu pĜijatelnČjší pro širší okruh zájemcĤ.

3.3 Hromadné douþování
S rozšiĜováním vzdČlanosti a potĜebou vzdČlávat více žákĤ najednou byla
vytvoĜena forma frontálního (hromadného) vyuþování, za jejíhož autora je považován
nČmecký reformní pedagog Johan Sturm (1507 – 1589) a jejíž teoretickou organizaci
propracoval Jan Amos Komenský (1592 – 1670) (Vonková in Vališová, 2007). Tato
forma mČla zefektivnit proces vyuþování.
Podle Solfronka (1992, str. 21) uvádím základní charakteristiky této organizaþní formy:
•

Jeden uþitel Ĝídí þinnost celé skupiny žákĤ najednou a má vedoucí úlohu.

•

PĜedpokladem pro hromadné vyuþování je sestavení tĜídy, která se skládá z žákĤ
stejného vČku a pĜibližnČ stejné mentální úrovnČ. Poþet žákĤ je pĜedem urþen.
Aþkoli žáci provádí stejné þinnosti ve stejném þase, nepĜedpokládá se
spolupráce mezi nimi. KromČ vzdČlávacího zámČru má tĜída plnit i funkci
výchovnou.

•

Systém uþiva je uspoĜádán v uþebních pĜedmČtech, kdy každý pĜedmČt
pĜedstavuje vlastní, logicky uspoĜádaný systém.

•

Výuka probíhá ve vyuþovacích hodinách, které se vČnují vždy jen jednomu
pĜedmČtu.
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•

Každá hodina má strukturu, ve které se stĜídají jednotlivé þinnosti žákĤ.

UplatĖování frontální výuky bylo zamČĜeno na prĤmČrné žáky a nebyla vČnována
dostateþná pozornost žákĤm, kteĜí se prĤmČru vymykali. Styl výuky také vedl
k uniformitČ žákĤ a proto se od poþátku 20. století rozmáhají snahy o reformu
(Vonková in Vališová, 2007). PĜichází nová koncepce individualizovaného vyuþování,
kterému se v této práci nebudu hloubČji vČnovat.
V pĜípadČ douþování v þeském prostĜedí (nepoþítám hromadné kurzy a douþovací
centra, která jsou rozšíĜená napĜíklad v zemích východní Asie) se bude o hromadnou
výuku jednat u pĜípravných kurzĤ na víceletá gymnázia. Jejich výhodou je, že bývají
organizovány školou, na kterou se žáci pozdČji hlásí, a ti tak mají pĜíležitost seznámit se
s novým prostĜedím, poznat nČkteré uþitele a vyzkoušet si látku, která se pak
pravdČpodobnČ objeví v pĜijímacím testu. Frontální forma výuky umožĖuje gymnáziím
pĜipravovat vČtší množství žákĤ najednou. Nevýhodou je, že pĜi vČtším poþtu dČtí se
uþitel nemĤže vČnovat jednotlivcĤm a žáci, kteĜí nestaþí tempu, jsou zpravidla odkázáni
na jinou pomoc.
V Praze vznikla firma Zkoušky naneþisto, kterou založil uþitel matematiky Petr
Husar a která pĜipravuje žáky na pĜijímací zkoušky rĤzných typĤ škol (osmiletá, þtyĜletá
gymnázia, stĜední školy). Forma pĜípravných kurzĤ je podle zakladatele zábavná
a dĤraz je kladen na vnitĜní motivaci žákĤ. Žáci si na každém setkání vyzkouší jeden
ukázkový test, který hned spoleþnČ opraví a vysvČtlí si nepochopené. Hodnocení
uþitelem se také neskládá z pouhého poþtu bodĤ, ale ke každému testu je pĜipsán slovní
komentáĜ, který hodnotí výsledek a naznaþuje doporuþený postup, jak dál. Vyuþující se
snaží více povzbudit a motivovat než odstrašit (Rutová, 2012, Zkoušky naneþisto).
Takto vedené kurzy mohou být efektivní, i když se jedná o hromadné vyuþování. Je
tĜeba si uvČdomit, že velkou roli zde hraje uþitel, který se i v rámci hromadné výuky
mĤže snažit vČnovat jednotlivcĤm, kteĜí to potĜebují.

3.4 On-line douþování
V dnešní dobČ, kdy se velmi rychle rozvíjejí poþítaþové technologie a témČĜ
všechny dČti umí již od maliþka ovládat poþítaþ, se nabízí nová forma douþování, a to
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pĜes internet. Je þasovČ úsporná, neboĢ ani douþující ani douþovaný nemusí nikam
dojíždČt. Na internetu jsou k dispozici nejrĤznČjší materiály a webové aplikace, které
mohou být zajímavé a interaktivní a mohu mít podobu hry, takže žák si ani
neuvČdomuje, že se uþí. Mnohé školy dnes také nabízí internetové stránky pro žáky, kde
si mohou procviþovat uþivo, aniž by potĜebovali nČjakého uþitele. Pokud ale probíhá
douþování on-line, uþitel a žák jsou spolu spojeni pomocí internetových videohovorĤ
(napĜíklad služby Skype). U starších studentĤ mĤže douþování probíhat i formou chatu,
kdy si vzájemnČ píší. Výhodou také je, že douþování mĤže probíhat v jakoukoli dobu
a nemusí být þasovČ pĜesnČ omezené.
Aþkoli mĤže být douþování on-line velmi pohodlné, kvĤli nebezpeþím internetu je
tĜeba dobĜe vybírat, kdo bude dČti douþovat, aby se nestalo, že dítČ bude nČkým
zneužito. Na druhou stranu, když je dítČ douþováno doma u poþítaþe, mĤže rodiþ
kdykoli pĜijít zkontrolovat, zda a jak výuka probíhá. NČkteré firmy nabízí i výkaz
z každé elektronické hodiny vþetnČ materiálĤ, takže rodiþ mĤže sledovat, co se dítČ uþí.
Domnívám se, že osobní kontakt douþujícího s žákem nemĤže nic nahradit, takže
bude tato forma spíše vyhovovat rodiþĤm, kteĜí z nČjakých dĤvodĤ nemohou dítČ na
douþování vodit. Mezi mladšími žáky nepĜedpokládám, že by byla tato forma pĜíliš
rozšíĜená, ale mezi staršími studenty naopak velmi. PĜedpokládám, že on-line douþování
se bude postupnČ stále více rozšiĜovat.

Zde uvádím pĜíklady internetových stránek, které se jako jedny z prvních zobrazí po
zadání hesla „online doucovani“ do dnes pravdČpodobnČ nejpoužívanČjšího
internetového vyhledávaþe Google. Je vidČt, že nabídka je dnes velmi široká.
•

Douþování - online nabízí od roku 2007 výbČr z rĤzných pĜedmČtĤ douþovaných
v 60 minutových blocích pĜedevším vysokoškolskými studenty.
<http://www.doucovani-online.cz/index.php>

•

Douþování konferenþní metodou probíhá pĜes Skype buć telefonicky, nebo
formou chatu.
<http://www.brno-doucovani.cz/doucovani-konferencni-metodou-online.html>
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•

Uþitelský

spomocník

pĜináší

þlánek

odkazující

na

službu

<http://www.tutor.com/>, která shromažćuje uþitele pomáhající žákĤm online
s jejich problémy nebo domácími úkoly. Vše ale probíhá v angliþtinČ.
<http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2170>
•

Stránky

s názvem

Matematika

online

a kvalitnČ

nabízí

vysvČtlení

matematických problémĤ a soubor pĜíkladĤ s Ĝešením k rĤzným tématĤm.
Nejedná se pĜímo o douþování online.
<http://matematika-online-a.kvalitne.cz/doucovani-matematiky.htm>
•

Škola on-line nabízí rĤzné typy douþování od cviþných testĤ k pĜijímacím
zkouškám na osmiletá gymnázia, pĜes douþování angliþtiny, pĜípravu na scio
testy k douþení

konkrétních

napĜíklad

jazykových

problémĤ

(podmČt,

skloĖování zájmen).
<http://skolaonline.ic.cz/?p=p_17&iPage=5>
•

Kvalitní douþování je internetový portál pro douþující i douþované. Každý si
mĤže napsat inzerát s požadavky, které má, nebo kurzy, které nabízí. Lze hledat
i nabízet podle stupnČ školy, pĜedmČtu i místa douþování.
<http://www.kvalitni-doucovani.cz/>

I pro rodiþe, kteĜí nechtČjí své dČti nechat douþovat on-line, internet nabízí mnoho
možností výbČru douþování.

Po zadání hesla „douþování“ do internetového

vyhledávaþe se objeví opravdu nepĜeberné množství odkazĤ.
•

NapĜíklad portál nauþím.cz nabízí databázi lektorĤ z celé ýeské republiky
rozdČlené podle místa a pĜedmČtu, který douþují. Ceny se pohybují podle
vzdČlání lektora od 150 Kþ za 45 min do 350 Kþ za 60 min.
<http://www.naucim.cz/>

•

ýeská spoleþnost NET DEAL CZ nabízí v ýeské republice od roku 2007
profesionální douþovací službu EURAGENCY.CZ, která douþuje studenty na
rĤzných úrovních od základní po vysokoškolskou. Cena za 60 min se pohybuje,
podle douþovaného pĜedmČtu a úrovnČ, od 199 Kþ do 269 Kþ.
<http://www.euagency.cz/uvod.html>

42

•

Douþování Praha zprostĜedkovává douþovaným lektory, jež peþlivČ vybírá
a jejichž práci systematicky kontroluje, þímž se snaží zaruþit kvalitu výuky.
<http://www.doucovanipraha.cz/>

•

Dalším profesionálnČjším portálem je Tutoria.cz. Nabízí douþování pro rĤzné
úrovnČ (ZŠ, SŠ, VŠ), individuální pĜístup, možnost profesionálnČ vyškoleného
lektora, pĜípravu na pĜijímací zkoušky a další podle potĜeb klienta. Ceny se
pohybují od 160 Kþ za 60 min se standardním lektorem do 250 Kþ za 60 min
s profesionálním lektorem.
<http://www.tutoria.cz/>

•

Douþujeme je internetová služba, ve které mají zájemci možnost vyhledat si
douþování podle pĜedmČtu a místa bydlištČ.
<http://doucujeme.com/>

3.5

Shrnutí
Douþování mĤže probíhat v rĤzných formách od individuálních setkání

jednotlivce s douþujícím pĜes hromadné kurzy k nové formČ on-line douþování pĜes
internet. Každá z forem má své výhody i nevýhody a záleží na konkrétní potĜebČ
douþovaného, která forma mu bude nejlépe vyhovovat. Pro dČti s SPU budou
pravdČpodobnČ pĜíhodnČjší individuální hodiny. Žáci, kteĜí jsou demotivovaní, mohou
ocenit douþování v malé skupinČ, kde mají možnost zažít úspČch i sdílet spoleþné zájmy
s ostatními vrstevníky. Tyto formy jsou zvláštČ výhodné pro dČti, které mají potíže se
zvládnutím uþiva a douþování je pro nČ podle definice spíše nápravou. Hromadné kurzy
jsou záležitostí pĜedevším pĜípravy na osmiletá gymnázia, tedy podle definice spíše
nadstavbou a prohloubením znalostí. Jejich výhodou je také seznámení se s prostĜedím
školy a v pĜípadČ zkoušek naneþisto také s testovou atmosférou, která mĤže mít silný
vliv na výsledky zkoušky. On-line forma douþování není na prvním stupni základní
školy zatím moc rozšíĜená, ale pravdČpodobnČ nabízí nové možnosti a v budoucnu bude
stále atraktivnČjší. Internet mĤže být významným zprostĜedkovatelem, kde si mohou
rodiþe i studenti vyhledat kurzy pĜímo na míru podle toho, s jakým pĜedmČtem potĜebují
pomoci, kde bydlí, a také podle ceny, kterou jsou ochotni zaplatit.
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Zdá se, že douþování je snadno dostupné všem, kteĜí si mohou dovolit za tuto
službu platit. Ti, kteĜí by možná douþování potĜebovali nejvíce (dČti ze sociálnČ slabších
a problémových rodin), jsou však odkázáni na neziskové organizace, které se snaží
usnadnit tČmto dČtem zaþlenČní do spoleþnosti. Hledání zpĤsobĤ a možností zajištČní
douþování všem žákĤm, pro které by to bylo pĜínosné, není v možnostech ani cílem této
práce.
Zdá se, že douþování je snadno dostupné všem, kteĜí si mohou dovolit za tuto
službu platit. DČti, které by možná douþování potĜebovaly nejvíce (dČti ze sociálnČ
slabších a problémových rodin - v uskuteþnČném výzkumu zastoupeny nejsou), jsou
však odkázány na neziskové organizace, které se snaží usnadnit jim zaþlenČní do
spoleþnosti. Tato problematika je specifická a velice složitá, její zpracování pĜesahuje
rámec této práce a vyžadovalo by samostatnou studii. NicménČ se domnívám, že cesta
vzdČlání, a tím i douþování, sociálnČ znevýhodnČných dČtí, je jednou z nejúþinnČjších
cest pro Ĝešení vČtšiny problémĤ s tČmito dČtmi.
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EMPIRICKÁ ýÁST
4 Výzkum douþování na prvním stupni ZŠ
4.1 Cíl výzkumu
Aþkoli neexistuje mnoho ovČĜených podkladkĤ a dĤkazĤ o douþování žákĤ na
druhém stupni základních škol a v nižších (i vyšších) roþnících víceletých gymnázií, je
známo, že douþování patĜí k bČžným záležitostem a velké množství žákĤ s ním má
zkušenost. Jak to ale vypadá na prvním stupni základních škol? Je i zde potĜeba nČkteré
dČti douþovat? Cílem výzkumu bylo získat alespoĖ þásteþnou pĜedstavu o situaci
douþování na prvním stupni základních škol v ýeské republice a pĜinést tak odpovČć na
tyto otázky. Výzkumný problém byl formulován takto: Jaká je situace douþování na
prvním stupni základních škol v ýeské republice? Základem bylo, v rámci
vybraného vzorku, zjistit poþet douþovaných dČtí v pomČru k dČtem, které douþování
nemají. Vzhledem k tomu, že o tomto fenoménu dosud žádná data neexistují, považuji
toto zjištČní za klíþové. KromČ tohoto faktu šlo také o popsání dĤvodĤ, které rodiþe
vedou k tomu, aby pro své dítČ douþování zaĜídili. Výzkum se snažil zjistit, jak situaci
ovlivĖuje rodinné zázemí (vzdČlání rodiþĤ, finanþní zajištČní rodiny, povolání rodiþĤ) þi
pohlaví dítČte, a nakolik hraje roli specifikum þeského školství víceletá gymnázia.
Mimo informace o douþovaném byl výzkum zamČĜen také na osobu douþujícího
a dĤvody, které vedly k jeho výbČru. Jaké nároky mají rodiþe na osobu, která se vČnuje
jejich dítČti? Jak douþování shánČjí? Otázka na ideální formu douþování by mohla
pĜinést inspiraci pro tradiþní školní vyuþování, které v naprosté vČtšinČ pĜípadĤ probíhá
ve velké skupinČ dČtí. V neposlední ĜadČ chtČl výzkum zjistit, jaké pĜedmČty jsou
nejþastČji douþovány, jak þasto, a kde se pohybuje cena za hodinu douþování. Na
základČ tČchto informací si výzkum klade za cíl vysvČtlit, jaké dČti nejþastČji využívají
douþování, a navrhnout pĜípadné možnosti, jak zajistit, aby školský systém naplĖoval
potĜeby také tČchto dČtí.
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4.2 Metody výzkumu
Jako výzkumnou metodu jsem zvolila dotazník, protože umožĖuje získat data od
velkého množství respondentĤ, a to bylo vzhledem k cíli výzkumu dĤležité. Bylo by
zajímavé získat informace o douþování z rĤzných pohledĤ, to je od rodiþĤ,
douþovaných žákĤ, douþujících a tĜídních uþitelĤ dČtí. Pro pĜílišnou komplikovanost
jsem se rozhodla oslovit pouze rodiþe dČtí, neboĢ jsou to oni, kteĜí o douþování svých
dČtí rozhodují. UvČdomovala jsem si, že pĜes všechnu odbornou pĜípravu dotazníku
nemám zkušenosti rodiþe a nemohu odhadnout všechny možné odpovČdi pro uzavĜené
otázky. Pro zvýšení validity výzkumu jsem dotazník pĜed hromadnou distribucí rozdala
pČti rodiþĤm, jejichž dČti jsou nebo byly douþovány. Cílem bylo zachytit nejasnosti ve
formulaci položených

otázek

a zajistit

tak

srozumitelnost

pro

všechny

další

respondenty. Z reakcí tČchto „zkušebních“ rodiþĤ vzešly také další podnČty pro otázky
þi další upĜesnČní odpovČdí v uzavĜených otázkách.

4.2.1 SbČr dat
Vlastní dotazník byl v elektronické podobČ vyvČšen na internetových stránkách
<www.skolstvi.org>. RodiþĤm byl rozdán dopis (viz pĜíloha þ. 1) v papírové podobČ, ve
kterém byli požádáni o vyplnČní tohoto dotazníku na internetu. Dopisy rozdali požádaní
uþitelé ve svých tĜídách. Dále už bylo na rodiþích, zda se rozhodnou dotazník vyplnit.
Celkem bylo rozdáno kolem 600 dopisĤ.

4.2.2 Vzorek
Jak už je výše popsáno, dotazník ohlednČ douþování dČtí byl urþen pro rodiþe.
Díky specifikaci vČkové skupiny dČtí jsem rozdala dopisy rodiþĤm dČtí, které chodí od
druhé do šesté tĜídy základní školy nebo do primy na víceletém gymnáziu s tím, že za
tyto dČti je dotazník vyplĖován zpČtnČ za rok, kdy ještČ byly na prvním stupni. První
tĜídu jsem vypustila na základČ pĜedpokladu, že na zaþátku školní docházky není uþivo
ještČ tak složité, že by dČti potĜebovaly speciální douþování, aby staþily zvládnout
nároky školy. Z téhož dĤvodu bylo osloveno jen malé množství rodiþĤ žákĤ druhých
tĜíd. Nejvíce jsem se zamČĜila na situaci douþování ve þtvrtých a pátých tĜídách.
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DĤvodem byla vČtší nároþnost uþiva a pĜedpoklad, že s blížícími se pĜijímacími
zkouškami na víceletá gymnázia poroste poþet douþovaných (v tomto pĜípadČ
pĜipravovaných) dČtí. Vzhledem k cíli výzkumu jsem se samozĜejmČ snažila získat co
nejvČtší vzorek. S vČdomím, že by bylo pĜínosnČjší, použít vzorek náhodný, jsem ale
kvĤli svým omezeným možnostem zvolila vzorek dostupný. Z pĤvodního plánu
zmapovat situaci pouze v Praze jsem upustila a pokusila se získat data i z jiných þástí
ýeské republiky. Tím jsem chtČla zjistit rozdíl mezi situací douþování v Praze a
v menších mČstech, která se, pĜedpokládám, bude lišit. Dopisy pro rodiþe byly
distribuovány s pomocí mých spolužaþek, které buć samy uþí, nebo mají známé
ve mČstech, odkud pochází. NČkteré dopisy byly také rozeslány uþitelĤm elektronicky,
a ti je pak rozeslali rodiþĤm.
Jsem si vČdoma, že forma on-line dotazníku má svá omezení. Stále ještČ jsou
rodiþe, kteĜí nemají možnost þastého pĜístupu na internet, a pro ty by bylo vyplnČní
dotazníku problémem. I s tímto vČdomím a domnČnkou, že takových rodiþĤ dnes už
není mnoho, jsem se rozhodla pro on-line formu, která umožĖuje snadnČjší zpracování
i sbČr dat. Oproti dotazníku v tištČné podobČ, který rodiþe vyplní pĜímo po obdržení, má
elektronický dotazník tu nevýhodu, že záleží na rodiþích, zda se na internetovou stránku
podívají, þi ne. Tím se také filtruje skupina rodiþĤ, kteĜí dotazník vyplní. Tento fakt by
mohl zkreslit výsledky celkového rozvržení. Je tĜeba poþítat s možností, že nČkteré dČti
rodiþĤm rozdané dopisy vĤbec nepĜedají, nebo s tím, že když rodiþe uvidí, že se nejedná
o sdČlení tĜídního uþitele, nebudou se dopisem, a tím pádem ani dotazníkem, dále
zabývat. Z vlastních prostĜedkĤ jsem nemohla rodiþĤm nic nabídnout, a tím zajistit
alespoĖ vnČjší motivaci. Vše záleželo opravdu jen na jejich ochotČ. Jak je vidČt, existuje
mnoho možných pĜekážek, které brání v reprezentativnosti výsledkĤ tohoto výzkumu.
Cílem proto není podat vyþerpávající pĜehled o situaci douþování na prvním stupni, ale
jen nastínit její možnou podobu a být prvním pokusem o zkoumání tohoto fenoménu
s tím, že tĜeba budou následovat další, podrobnČjší a pĜesnČjší výzkumy.
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4.2.3 Dotazník
Tvorba dotazníku
PĜi

tvorbČ

dotazníku

jsem

vycházela

z dotazníkĤ

již

vytvoĜených

panem Brayem pro jeho mezinárodní výzkumy. Jednalo se o dotazníky pro starší
studenty (zaþínající studium na vysoké škole), kteĜí se ohlíželi na dobu svých
stĜedoškolských studií, pĜípadnČ dotazníky pro uþitele. Tyto jsem se snažila pĜizpĤsobit
vyuþování na prvním stupni základních škol. Úpravy se týkaly zejména nČkterých
dĤvodĤ pro douþování a douþovaných pĜedmČtĤ. Oproti vzorovým dotazníkĤm jsem
tolik nezaĜazovala otázky týkající se zlepšení prospČchu, protože tato promČnná by byla
tČžko mČĜitelná.
Typy otázek
VČtšina otázek v dotazníku byla uzavĜená kvalitativní. Rodiþe vybírali vždy
jednu z nabídnutých možností. KromČ nabídnutých možností mČli možnost dopsat
vlastní komentáĜ, pokud ani jedna možnost neodpovídala jejich situaci. Množství tČchto
odlišných komentáĜĤ mČl omezit pĜedvýzkum uskuteþnČný na 5 rodiþích, kteĜí pĜedem
pĜipomínkovali nabídnuté odpovČdi a pomohli tak obsáhnout vČtší škálu odpovČdí.
Problematika dĤvodĤ douþování byla zjišĢována pomocí intervalové škály, na které
rodiþe vybírali, nakolik byl pro nČ ten který dĤvod závažný. Tento zpĤsob byl vybrán
proto, aby umožnil vypracovat více vypovídající graf dĤvodĤ, protože mnohdy
rozhoduje dĤvodĤ více a nČkteré jsou závažnČjší než jiné. NČkteré z otázek byly
polouzavĜené. Ty vyžadovaly vybrání jedné z odpovČdí a doplnČní vysvČtlení, proþ
respondent vybral právČ tuto možnost. Tyto otázky se týkaly zejména forem douþování
a osoby douþujícího. Podle þeho si rodiþe vybírali douþujícího a jeho pĜínosy pro dítČ
byly ponechány jako otevĜené otázky, protože by nebylo jednoduché pĜipravit nabídku
odpovČdí, která by pokryla celou škálu možností. S odstupem þasu si ale myslím, že by
pĜece jenom bylo pro zpracování dat pĜínosnČjší pokusit se i tyto otázky formulovat
jako uzavĜené nebo pomocí škálování.
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Struktura dotazníku
Otázka, zda dítČ navštČvuje, þi v posledním roce navštČvovalo douþování,
rozdČlila hned na zaþátku respondenty na dvČ skupiny, které pak vyplĖovaly každá svou
formu dotazníku. Rodiþe, jejichž dČti nebyly douþovány, vyplnili pouze otázky
udávající informace o dítČti (vČk, tĜída, mateĜský jazyk), o rodinném zázemí (vzdČlání,
zamČstnání rodiþĤ) a otázky ohlednČ formy douþování, kterou považují za ideální
a proþ. Na škále také oznaþili, z jakých dĤvodĤ jejich dítČ nemá douþování. Celkem
jejich dotazník obsahoval patnáct otázek (viz pĜíloha þ. 3). Rodiþe douþovaných dČtí
odpovídali na dvacet pČt otázek (viz dotazník v pĜíloze þ. 2). Otázky s informacemi
o dítČti byly stejné pro obČ skupiny rodiþĤ. Na škále rodiþe vybírali závažnost
jednotlivých dĤvodĤ pro zaĜízení douþování svých dČtí. DvČ otázky pak byly zamČĜeny
na formu douþování a dalších pČt na osobu douþujícího, jeho kvality a zpĤsob hledání
douþujícího. Následovaly þtyĜi otázky na cenu, délku douþování, zpĤsob douþování
a pĜedmČty, ve kterých douþování probíhá. Jedna otázka, spíše orientaþní, se týkala
zlepšení prospČchu na základČ douþování. To se samozĜejmČ dá jen tČžko posoudit,
a proto nebude z tČchto odpovČdí vyvozován žádný vypovídající závČr. Poslední dvČ
otázky zjišĢovaly charakteristiku rodinného zázemí (vzdČlání a plat rodiþĤ).

4.3 Výzkumné otázky
4.3.1 Výzkumné otázky deskriptivní

•

Jaký je pomČr dČtí, které jsou douþovány, k tČm, které douþování nemají?
Jak již bylo zmínČno, zjistit pomČr douþovaných a nedouþovaných dČtí

považuji za základní úkol výzkumu, který ukáže, zda a do jaké míry je douþování na
prvním stupni rozšíĜeno. Nedá se oþekávat výsledek, který by mohl být považován za
reprezentativní, ale alespoĖ nČjakou pĜedstavu si na jeho základČ budeme moci vytvoĜit.
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•

Jaké jsou dĤvody pro douþování dČtí na prvním stupni základní školy?
Po zjištČní množství dČtí, které jsou douþovány, považuji za nejdĤležitČjší

zjistit, jaké dĤvody k tomu jejich rodiþe vedou. Jedná se o potíže se zvládnutím uþiva
kvĤli specifickým poruchám uþení þi pozornosti, nebo si rodiþe jen myslí, že by jejich
dítČ mČlo mít lepší prospČch? Je pĜíþinou vztah neporozumČní s uþitelem, nebo se jedná
o dítČ z pĜistČhovalecké rodiny, které má problémy se zvládnutím þeštiny? Hraje roli to,
že ostatní spolužáci mají douþování, nebo je pro rodinu prestižní záležitostí, aby se dítČ
dostalo na víceleté gymnázium? To jsou jen nČkteré z možných dĤvodĤ, proþ mohou
být dČti douþovány. Výzkumem bych ráda zjistila, jaké jsou nejþastČjší dĤvody,
a zamyslela se, jestli by bylo možné nČkterým z tČchto dĤvodu pĜedcházet v bČžné tĜídČ,
napĜíklad zmČnou pĜístupu tĜídního uþitele.

•

Jaké dČti jsou douþovány?

Jakého jsou pohlaví? Z jakého sociálního prostĜedí pochází? Jaké je vzdČlání
rodiþĤ? Jaká je finanþní situace rodiny?
KromČ individuálních charakteristik dČtí a s nimi související potĜebou
douþování bude jistČ hrát velkou roli rodinné zázemí konkrétního dítČte. Zahraniþní
výzkumy (Bray, 2003) ukazují znaþné souvislosti napĜíklad mezi vzdČláním rodiþĤ þi
jejich platem a tím, zda jsou dČti douþovány nebo ne. Výzkum by chtČl ukázat, zda tyto
a další souvislosti existují i u nás a jak jsou významné.

•

Jaké formy douþování rodiþe využívají? Jaké považují za nejlepší?
Další otázka se týká formy douþování. Zaplatí si rodiþe douþujícího jen pro své

dítČ nebo radČji volí finanþnČ dostupnČjší douþování v menší skupince? PĜípravy na
pĜijímací zkoušky na víceletá gymnázia zase vČtšinou probíhají ve vČtších skupinách.
Jak oblíbené je douþování pĜes internet? To jsou otázky, na které by výzkum rád
odpovČdČl. Všechny formy mají samozĜejmČ své výhody a nevýhody (popsané výše),
které rodiþe musí zvážit.
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•

Kdo dČti douþuje? Podle þeho rodiþe douþujícího vybírají?
Otázka ohlednČ osoby douþujícího je také podstatná, neboĢ za douþování si

platí sami rodiþe. Jeho smyslem je pomoci dítČti zvládat nároky školy, pĜípadnČ
pĜipravit dítČ na pĜijímací zkoušky na gymnázium, a proto by rodiþĤm nemČlo být
lhostejné, kdo toto douþování provádí. Záleží rodiþĤm více na vzdČlání, þi na pĜístupu
douþujícího k dítČti? Je pro nČ dĤležité doporuþení, nebo hledají inzeráty na internetu
a ohlíží se jen na cenu? Volí pro své dítČ radČji zkušeného uþitele ze školy nebo
vysokoškolského (pĜípadnČ jen staršího) studenta, který má k dítČti vČkovČ blíž a možná
dokáže látku podat dítČti srozumitelnČji, pĜestože k tomu není aprobovaný? I na tyto
otázky se výzkum snažil najít odpovČdi.

•

Kolik rodiþe zaplatí za hodinu douþování?
Zajímavé bude zjištČní, kde se pohybují ceny za hodinu douþování a jak to

závisí na osobČ (vzdČlání) douþujícího a finanþním pĜíjmu rodiny. Kolik jsou rodiþe
ochotni zaplatit a za kolik jsou douþující ochotni vČnovat se dČtem? Na mezinárodním
poli se profesor Bray snaží poukázat na to, o kolik penČz pĜichází stát díky soukromým
douþováním, která nejsou nikde danČna. Jak je to v ýeské republice?

•

Jak þasto jsou dČti douþovány?
Když už jsou dČti douþovány, bývá to jen jedna hodina týdnČ? Nebo dvČ

i více? Jsou zemČ (Hongkong, Korea), kde je douþování témČĜ automatickou souþástí
života všech dČtí a ony každý den po škole mají ještČ nČkolik hodin douþování.
PĜedpokládám, že u nás se nejedná o takto masovou záležitost, pĜesto bude zajímavé
zjistit prĤmČrný poþet hodin, které dČti týdnČ navštČvují. Další otázka, kterou se
výzkum nezabývá, ale která se nabízí k zamyšlení, by byla denní doba, kdy douþování
probíhá. Psychologové se domnívají, že nejvhodnČjší je buć ráno, krátce po návratu ze
školy nebo pak veþer kolem sedmé. Myslím ale, že vČtšina douþování probíhá bČhem
odpoledních hodin, kdy dČti potĜebují pohyb nebo odpoþinek (Helms, 1996).
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•

Z jakých pĜedmČtĤ jsou dČti douþovány?

Ve svČtČ jsou dČti nejþastČji douþovány z matematiky, pĜírodních vČd a jazykĤ.
Bude tomu stejnČ i u nás? PĜedpokládám, že nejþastČjší douþování bude z matematiky
a þeského jazyka. S rostoucí potĜebou a oblíbeností angliþtiny bych oþekávala, že také
z tohoto pĜedmČtu budou dČti douþovány. DČti, které mají problém i s mateĜským
jazykem, budou jistČ potĜebovat pomoci v jazyce cizím. Domnívám se, že bude také
zastoupení dČtí, které budou mít douþování z angliþtiny, protože jim nestaþí úroveĖ
školní výuky a chtČjí si jazyk více procviþit a rychleji osvojit. Zde budou mnohé dČti
využívat jazykové školy, které ale nepatĜí do definice douþování stanovené pro tuto
práci. Nechávají se dČti na prvním stupni douþovat i z pĜedmČtĤ jako je pĜírodovČda þi
vlastivČda? Na tyto otázky by mČl výzkum odpovČdČt.

4.3.2 Výzkumné otázky vztahové

•

Jaký je vztah mezi rodinným zázemím dítČte a tím, jestli je douþováno?

Z mezinárodních výzkumĤ vyplývá, že þastČji jsou douþovány dČti rodiþĤ s vyšším
vzdČláním, bohatších a také dČti z vČtších mČst (Bray, 2006). Budou dČti v Praze
douþovány þastČji než dČti z menších mČst a vesnic? Jak ovlivní napĜíklad vzdČlání
rodiþĤ to, zda bude dítČ douþováno? Možná bude mít vliv i zamČstnání rodiþĤ a to,
kolik þasu mohou sami svému dítČti vČnovat.

•

Jaká je závislost þástky placené za hodinu douþování na finanþním zajištČní
rodiny?

Velmi zajímavé bude zjistit, zda jsou bohatší rodiþe ochotni platit více za douþování
pro své dČti, nebo naopak. StejnČ tak by bylo zajímavé zjistit, zda ti, kdo platí více,
vyžadují napĜíklad vyšší vzdČlání douþujícího nebo nČjaké nadstandardní požadavky.
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•

Jaký je vztah mezi vzdČláním rodiþĤ a typem douþování (douþujícím)?

V zahraniþí se ukázalo, že dČti rodiþĤ s vyšším vzdČláním, kteĜí pravdČpodobnČ
kladou na vzdČlání vČtší dĤraz, mají þastČji douþování než dČti rodiþĤ s nižším
vzdČláním (Bray, 2003, Rabušicová, 2004). Otázkou je, zda na vzdČlání rodiþĤ závisí
i forma douþování dítČte. V zahraniþí si žáci, kteĜí potĜebují procviþit a dohnat uþivo
volí témČĜ vždy individuální kurzy oproti tČm, kteĜí se chtČjí uþit nad rámec povinného
kurikula. Jaké to bude u dČtí na prvním stupni v ýeské republice? Budou vysokoškolsky
vzdČlaní rodiþe preferovat individuální výuku, nebo dají pĜednost výuce v menší
skupinČ þi pĜes internet? Podle þeho se rozhodují?

•

Jaký je vztah mezi pohlavím dítČte a pĜedmČtem, ze kterého je douþováno?

Nechávají se chlapci douþovat z jiných pĜedmČtĤ než dívky? Je známo, že mezi
dČtmi se specifickými poruchami uþení jako je dyslexie a dysgrafie je více chlapcĤ než
dívek (Serfontein, 1999). Budou tedy chlapci douþováni z jazykĤ þastČji než dívky?
Naopak dívky dosahují horších výsledkĤ v matematice (Straková, 2002) a obecnČ jsou
jim pĜisuzovány nižší matematické schopnosti. Nechávají se proto þastČji douþovat
z matematiky? Jak to bude vypadat s pĜedmČty, u kterých není žádný spoleþenský
pĜedsudek (napĜíklad, že by v pĜírodovČdČ byly lepší dívky)? Bude zajímavé zjistit, zda
nČjaká souvislost mezi pohlavím dítČte a pĜedmČtem douþování vĤbec existuje.

4.3.3 Výzkumné otázky kauzální

•

Nechávají bohatí rodiþe þastČji douþovat své dČti než rodiþe s ménČ
prostĜedky?

Už jsme se zamýšleli nad otázkou, zda bohatší platí za douþování více penČz.
Nechávají také þastČji douþovat své dČti? Nabízí se domnČnka, že rodiþe s vysokými
ambicemi, postavením a platem tráví v práci mnoho þasu a nezbývá jim pak na to, aby
ho odpoledne vČnovali svým dČtem, které by potĜebovaly pomoci s úkoly. Mají ale
peníze, a tak si mohou dovolit soukromého douþujícího. StejnČ tak ale rodiþe, kteĜí musí
pracovat dlouhé hodiny, aby vydČlali na chod domácnosti, a záleží jim na vzdČlání
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jejich dČtí, obČtují peníze za nČkoho, kdo se bude jejich dítČti vČnovat místo nich. Mají
peníze nČjaký vliv na to, jak þasto je dítČ douþováno? Pravé pohnutky se z výzkumu
nedozvíme, ale vztah mezi þetností douþování zámožnČjších a ménČ zámožných možná
ano.

•

Nechávají vzdČlanČjší rodiþe douþovat své dČti þastČji než rodiþe s nižším
vzdČláním?

Termínem vzdČlanČjší máme na mysli vysokoškolsky vzdČlané rodiþe oproti
rodiþĤm s ukonþeným stĜedoškolským a nižším vzdČláním. Na jedné stranČ by se dalo
pĜedpokládat, že vzdČlanČjší rodiþe budou schopni své dČti douþovat sami. Na druhé
stranČ mohou mít zamČstnání, která jim þasovČ nedovolí to zvládat. Vzhledem k dĤrazu,
který obvykle na vzdČlání kladou, by se dalo oþekávat, že v takovém pĜípadČ pro své
dítČ zaĜídí douþování. U ménČ vzdČlaných rodiþĤ bychom mohli oþekávat menší
dĤležitost pĜikládanou vzdČlání a tudíž nižší míru douþování. Je ale možné, že to þeho
nedosáhli rodiþe (VŠ), chtČjí pro své dČti, a tak do douþování investují. Pravé pohnutky
opČt nezjistíme, ale vztah mezi douþováním dČtí a vzdČláním rodiþĤ snad ano.

•

Jak souvisí typ douþování s dĤvodem douþování?

Je pravdČpodobné, že dČti, které se pĜipravují na pĜijímací zkoušky na gymnázium,
se pĜihlásí do pĜípravného kurzu na školu, kam se hlásí, a douþování bude probíhat ve
vČtší skupinČ. Oproti tomu rodiþe dČtí se specifickými poruchami uþení budou spíše
vyhledávat individuální douþování þi douþování v malých skupinkách, aby mohla být
dítČti vČnována dostateþná pozornost a péþe. Výzkum se pokusí zjistit, zda existuje
nČjaká souvislost mezi dĤvodem douþování a jeho typem.
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4.4 Hypotézy

•

H1: DČti z bohatších rodin jsou douþovány þastČji než dČti z chudšího
prostĜedí.

Z mezinárodních výzkumĤ vyplývá, že bohatší rodiþe si mohou þastČji dovolit
douþování pro své dítČ a že dČti z rodin s lepším socioekonomickým zázemím jsou
douþovány þastČji než dČti z rodin finanþnČ slabších (Bray, 2007). Socioekonomický
status þasto souvisí také s tím, zda rodina žije ve mČstČ þi na venkovČ. V zahraniþí
pochází pĜevážná þást douþovaných dČtí právČ z mČst (Bray, 2009). Na základČ tČchto
zjištČní by se v ýeské republice dalo pĜedpokládat, že nejvíce douþovaných dČtí bude
v Praze. Jednak je zde vČtší koncentrace movitČjších rodin a jednak i dostupnost
douþování bude vyšší díky vČtšímu poþtu obyvatel. Je ale také možné, že rodiþe
s nižším socioekonomickým statusem budou chtít svým dČtem zprostĜedkovat co
nejvyšší vzdČlání a budou proto do douþování investovat, zatímco bohatší a vzdČlanČjší
rodiþe svým dČtem pomĤžou sami. Tato hypotéza, pokud se potvrdí, mĤže poukázat na
možné nerovné šance v þeském vzdČlávání (v pĜípadČ, že by dČti chudších douþování
potĜebovaly, ale jejich rodina si to z finanþních dĤvodĤ nemohla dovolit).

•

H2: DČti rodiþĤ s vyšším vzdČláním jsou douþovány þastČji než dČti rodiþĤ
s nižším vzdČláním.

Tato hypotéza vychází, kromČ zahraniþních výzkumĤ, které ji potvrzují
(Bray, 2007), i z þeských výzkumĤ, které poukazují na vysokou selektivitu þeského
vzdČlávacího systému a také na jeho autoreprodukþní tendence, které zapĜíþiĖují, že dČti
þasto dosahují stejné úrovnČ vzdČlání jako jejich rodiþe (PrĤcha, 2006). Tento fakt
nabízí pĜedpoklad, že rodiþe s vyšším vzdČláním budou více usilovat o to, aby i jejich
dČti byly ve vzdČlávání úspČšné, a v pĜípadČ nČjakých pĜekážek se budou spíše
uchylovat k douþování, jako možnosti nápravy.
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•

H3: Žáci pátých roþníkĤ jsou þastČji douþovány za úþelem pĜípravy na
pĜijímací zkoušky na víceletá gymnázia než z jiných dĤvodĤ.

Díky velkému zájmu o studium na víceletých gymnáziích a nutnosti skládat
pĜijímací zkoušky, které profiltrují zájemce tak, že gymnázia pĜijmou necelou polovinu
uchazeþĤ (45% - MatČjĤ, 2006), se témČĜ všichni žáci musí na zkoušky pĜipravovat.
NehledČ na to, že lze trochu natrénovat i stresovou situaci, ve které pak budou testy
probíhat a typy otázek, které budou obsahovat. To žákĤm umožĖují mimo jiné
pĜípravné kurzy, které jsou otvírány pĜímo na gymnáziích, kam se pak dČti hlásí.
PĜedpokládám, že tyto kurzy bude navštČvovat znaþná þást žákĤ pátých roþníkĤ, kteĜí se
chtČjí o pĜijímací zkoušky pokusit. Za pĜevažující formu pak oþekávám právČ tyto
hromadné kurzy, spíše než individuální douþování.

•

H4: Mezi finanþními prostĜedky rodiny a cenou za hodinu douþování je
úmČrný vztah.

Samotné zjištČní, kolik rodiþe platí za hodinu douþování, bude zajímavé. Logicky
lze pĜedpokládat, že rodiþe disponující vČtšími prostĜedky nebudou váhat ani
s financováním douþování svých dČtí. Na druhou stranu je možné, že bohatí rodiþe
budou peníze schraĖovat a snažit se douþování poĜídit co nejlevnČji. Mnozí rodiþe
s ménČ prostĜedky budou zase možná ochotni do vzdČlání svých dČtí investovat více.

•

H5: Dívky jsou þastČji douþovány z matematiky než chlapci.

Výsledky mezinárodních srovnávacích výzkumĤ PISA 2000 vykazují rozdíly mezi
výkony chlapcĤ a dívek v matematice ve prospČch chlapcĤ (Straková, 2002). Chlapci i
v následujících testováních v letech 2003 a 2006 dosáhli lepších výsledkĤ než dívky
(UIV, 2008). Podle výzkumĤ TIMSS v letech 1995 a 1999 byly rozdíly mezi výsledky
chlapcĤ a dívek po þtvrtém roþníku základní školy statisticky nevýznamné, zatímco na
konci stĜední školy byly již znaþné. ZamČĜení obou testĤ je ponČkud odlišné, þímž lze
vysvČtlit jejich neshody ve výsledcích, z obou ale vyplývá, že dívky mají s matematikou
vČtší potíže, a tudíž se nabízí hypotéza, že budou z matematiky þastČji douþovány,
protože v þeském vzdČlávání má matematika dĤležité místo. Výzkumy také ukazují, že
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matematika je mezi chlapci oblíbenČjší než mezi dívkami, což ale pĜekvapivČ nemá vliv
na výsledky testĤ (Straková, Potužníková, Tomášek in MatČjĤ, 2006). Kde škola nestaþí
motivovat dívky a pomoci jim s pochopením látky, mohou nastoupit douþující, kteĜí
podají uþivo jinou formou v klidu a bez stresu.

•

H6: Chlapci jsou þastČji douþováni z þeského jazyka než dívky.

StejnČ tak, jako výsledky mezinárodních srovnávacích testĤ PISA a TIMSS
poukazují na rozdíly výkonĤ žákĤ v matematice ve prospČch chlapcĤ, vykazují také, ve
vČtší míĜe, rozdíly ve výkonech žákĤ ve þtenáĜské gramotnosti ve prospČch dívek
(Straková, 2002, PISA 2006 a 2009). ýtenáĜská gramotnost sice není jediným obsahem
pĜedmČtu þeský jazyk (jako reakce na výsledky výzkumĤ by jí možná mČla být
vČnována vČtší pozornost), ale tvoĜí jeho významnou þást. Dalším podkladem této
hypotézy je fakt, že jsou to þastČji chlapci, u kterých se vyskytují specifické poruchy
uþení (Serfontein, 1999). KromČ dyskalkulie zasahují poruchy (jako dyslexie
a dysortografie) spíše oblasti, na jejichž rozvoj se soustĜedí þeský jazyk. Dalo by se tedy
pĜedpokládat, že pro klidnČjší prĤchod základním vzdČláním se chlapci s tČmito
poruchami nechají douþovat.

•

H7: Chlapci jsou douþováni þastČji než dívky.

Aþkoli pĜedpokládám pĜevahu douþování dívek v matematice a chlapcĤ v þeštinČ,
uvádím zde ještČ jednu hypotézu a to, že celkovČ bude douþováno více chlapcĤ než
dívek. Mezinárodní výzkum PISA 2003 uvádí, že mezi patnáctiletými žáky pĜevažuje
douþování u dívek. Domnívám se, že na prvním stupni by situace mohla být jiná.
PĜedpokládám, že SPU budou tvoĜit znaþnou þást dĤvodĤ douþování chlapcĤ. Dále je
zde odlišný pĜístup obou pohlaví k uþení (Straková in MatČjĤ, 2006). Dívky, zdá se,
používají takové uþební strategie, které jim lépe pomáhají zvládnout nároky školy, která
stále ještČ zdĤrazĖuje osvojení a reprodukci faktĤ. Chlapci, kteĜí by radČji projevili své
schopnosti a dovednosti, ztrácí motivaci a jejich výsledky se zhoršují.
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5 Výsledky výzkumu
5.1 Výzkumné otázky
5.1.1 Otázky deskriptivní

•

Jaký je pomČr dČtí, které jsou douþovány, k tČm které douþování nemají?

Ze zhruba 600 dotazníku se podaĜilo sesbírat 100 vyplnČných. Ze 100 žákĤ, za které
rodiþe odpovídali, mČlo douþování 28 a zbylých 72 douþování nenavštČvovalo.
PĜevedeno na procenta je to 72% nedouþovaných a 28% douþovaných, tedy témČĜ
tĜetina. Podíl douþovaných žákĤ je pomČrnČ velký. Bylo by zajímavé zjistit, jaký je
podíl douþovaných dČtí v celé populaci. Pokud bychom chápali douþování jen jako
dohánČní nepochopené þi zameškané látky, a tĜetina dČtí by potĜebovala být douþována,
znamenalo by to, že škola nedokáže znaþnou þást dČtí nauþit potĜebné znalosti
a dovednosti. V tom pĜípadČ by bylo nutné hledat pĜíþiny a možná Ĝešení, která by
zabránila takto vysokému podílu školní neúspČšnosti žákĤ. PĜípravy na víceletá
gymnázia, které hrají v dĤvodech douþování také významnou roli, pomáhají zase
zvyšovat výkonnostní (znalostní) rozdíly mezi žáky. To, že se témČĜ 10% žákĤ
(MatČjĤ, 2006) po páté tĜídČ oddČlí od zbytku a nastoupí elitní vzdČlávací dráhu, jistČ
nenapomáhá k rovným šancím na vzdČlání pro všechny. Na základČ takto malého
vzorku ale nemĤžeme stanovovat nČjaké obecné hypotézy þi vyvozovat reprezentativní
závČry. Na vČtším a náhodném vzorku by se mohly ukázat výsledky, které by již
umožnily konkrétnČ se situací zabývat a podle potĜeby na ni reagovat.

•

Jaké jsou dĤvody pro douþování dČtí na 1. st. ZŠ?

Otázka zamČĜená na dĤvody douþování byla v dotazníku zkoumána pomocí škály,
na které rodiþe z nabídnutých dĤvodĤ vybírali, které z nich jsou pro nČ dĤležité a v jaké
míĜe. Díky daným možnostem výbČru otázka zkoumala spíše míru dĤležitosti
jednotlivých dĤvodĤ než samotné dĤvody. Rodiþe mČli možnost pĜidat vlastní dĤvod,
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pokud by jim nabídka nedostaþovala, ale to se stalo jen v minimu pĜípadĤ. Z toho
usuzuji, že nabídnuté dĤvody pokrývaly celou škálu dĤvodĤ, pro které dČti douþování
mají. Výsledné poĜadí dĤvodĤ znázorĖuje graf þíslo 1. (Škála, na které rodiþe vybírali
míru dĤležitosti jednotlivých dĤvodĤ, mČla þtyĜi body. ýísla udávají prĤmČrnou
hodnotu dĤležitosti jednotlivých dĤvodĤ.)
PoĜadí dĤvodĤ douþování podle míry dĤležitosti, kterou jim pĜikládají

Graf þ. 1
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Rodiþe chtČjí, aby se jejich dítČ ve škole zlepšilo
Z výsledkĤ vyplynulo, že úplnČ nejþastČji jsou dČti douþovány proto, že si
jejich rodiþe pĜejí, aby se ve škole zlepšily. Nemáme bohužel k dispozici výsledky dČtí
a nemĤžeme tedy posoudit, zda jejich výkony zlepšení potĜebují, þi zda se jedná
o pouhou ctižádostivost rodiþĤ. Mohli bychom se také zastavit nad úvahou, na kolik
bude douþování efektivní, když o nČm rozhodují rodiþe podle svých pohnutek, a dítČ
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není vnitĜnČ motivováno. PravdČpodobnČ bude rozdíl mezi situací, kdy dítČ samo vidí
potĜebu zlepšit se, nauþit se nČco, lépe pochopit látku a situací, kdy si rodiþ myslí, že by
jeho dítČ mČlo mít lepší výsledky a bez ohledu na možnosti dítČte prosazuje svĤj zámČr.
Jak jsem již zmiĖovala výše, bylo by zajímavé zjistit dĤvody douþování také z pohledu
žákĤ. Jestli by se jejich názory rozcházely nebo shodovaly s názory jejich rodiþĤ, jaké
by byly jejich pohnutky, nebo jestli vĤbec mají možnost podílet se na rozhodnutí o tom,
co budou dČlat. Zde se nabízí jako jeden z možných dĤvodĤ touha rodiþĤ po dobrých
známkách dČtí. Jedná se o sociální prestiž, podle které rodiþe posuzují svou úspČšnost.
Tento problém je stále aktuálním a diskutovaným tématem, neboĢ známky mnohdy
nemusejí vypovídat o tom, co dČti opravdu umí a co ne, zatímco rodiþe jim pĜikládají
pĜílišnou významnost.
PĜíprava na pĜijímací zkoušky, problém s uþivem, procviþení uþiva
Dalším dĤležitČjším motivem pro douþování byla pĜíprava na pĜijímací zkoušky na
víceleté gymnázium. Tento fakt potvrzuje pĜedpoklad, že pro úspČšné složení zkoušek
je potĜeba vČnovat se pĜípravČ, a to þasto formou douþování. V tomto pĜípadČ se
vČtšinou jedná o pĜípravné kurzy probíhající ve vČtších skupinách. TĜetím
nejdĤležitČjším dĤvodem douþování byl problém dČtí s uþivem. Vzhledem k definici
termínu „douþování“ se podobný výsledek dal oþekávat. Významným motivem pro
douþování byla i potĜeba dĤkladného procviþení uþiva.
DČti s SPU, nevyhovující styl uþitele
Velmi významnou þást douþovaných dČtí tvoĜily dČti s nČkterou z poruch uþení
a také dČti, jimž nevyhovuje styl uþitele. Procento tČchto dČtí v rámci douþovaných mČ
ponČkud pĜekvapilo. Je samozĜejmČ pochopitelné, že každé dítČ má svĤj uþební styl a je
velmi nároþné, ne-li nemožné všem dČtem vyjít vstĜíc, ale pokud je tento fakt mezi
nejþastČjšími dĤvody pro douþování dČtí, mČla by se mu pĜikládat odpovídající
dĤležitost. O metodách a zpĤsobech vyuþování rozhoduje uþitel, který by se mČl snažit
pĜizpĤsobit svĤj styl pokud možno všem dČtem, nebo alespoĖ stĜídat rĤzné zpĤsoby
þinností, aby si každý žák našel ten, který mu vyhovuje nejlépe. V rozpoznání uþebních
stylĤ žáka by podle mého názoru mohla být velmi nápomocná rodina žáka, jejíž pomoci
by se uþitelé mČli snažit využívat. Co se týþe poruch uþení, ty jsou dnes tak bČžné, že se

60

domnívám, že by každý student oboru uþitelství pro první stupeĖ základní školy mČl
získat praktické vzdČlání o práci s tČmito dČtmi, neboĢ se s nimi bČžnČ setká ve tĜídČ.
Douþování cizincĤ
Douþování cizincĤ se neukázalo být nijak velkým procentem v rámci dĤvodĤ
douþování. Je ale nutné podotknout, že ve výzkumném vzorku nebyla tato skupina
respondentĤ dostateþnČ zastoupena.

•

Jaké typy douþování rodiþe využívají? Jaké považují za nejlepší?

V otázce na typ douþování vybírali rodiþe z nabídky douþování ve velké þi malé
skupinČ, individuálních lekcí nebo douþování on-line pĜes internet. Následující
graf þíslo 2 ukazuje, že dČti mají nejþastČji individuální douþování, následují hodiny
v malých skupinkách a pak pĜípravné kurzy na víceletá gymnázia, které probíhají ve
velkých skupinách.
Graf þ. 2

Formy, ve kterých probíhá douþování
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Na grafu þíslo 3 je vidČt, že rodiþe, jejichž dČti mají douþování, považují nejþastČji
za ideální formu douþování v malých skupinkách. Jako dĤvody uvádČjí možnost
srovnání s ostatními dČtmi, pocit, že dítČ v tom není samo, uþení se v kolektivu nebo to,
že si dČti mohou jít vzájemnČ pĜíkladem.
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Graf þ. 3

Formy douþování, které rodiþe douþovaných dČtí považují za ideální.
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Graf þ. 4

Formy douþování, které rodiþe nedouþovaných dČtí považují za ideální.
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Ani jedno z douþovaných dČtí, jejichž rodiþe vyplnili dotazník, nebylo douþováno
pĜes internet a mezi rodiþi douþovaných se nenalezl žádný, který by tuto formu
douþování pokládal za ideální. Na druhé stranČ rodiþe dČtí, které douþování nemají,
považují za ideální individuální formu douþování, kterou zároveĖ hodnotí jako
nejefektivnČjší (viz graf þ. 4). Uþitel se mĤže dítČti stoprocentnČ vČnovat, vyjít mu
vstĜíc, pĜizpĤsobit se, a i dČti se lépe soustĜedí. Na rozdíl od druhé skupiny rodiþĤ, tito
rodiþe nČkolikrát uvedli jako ideální formu on-line douþování, které považují
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za dostupné a levné. Domnívám se, že pĜes všechen technický pokrok bude ještČ nČjaký
þas trvat, než se tato forma douþování více rozšíĜí. Na druhou stranu pĜedpokládám, že
bude þím dál významnČjší a þastČjší, a možná þasem nahradí jiné formy douþování.

•

Kdo dČti douþuje? Podle þeho rodiþe douþujícího vybírají?

OdpovČdi na otázku, kdo dítČ douþuje, byly opravdu rozmanité. NejþastČji to byl
jiný uþitel ze školy, student vysoké školy nebo uþitel z gymnázia, kam se dítČ hlásilo.
Rodiþe dČtí, které navštČvovaly pĜípravné kurzy na gymnázia, si samozĜejmČ vybírat
nemohli. Ostatní vČtšinou vybírali na doporuþení známých nebo uþitelĤ. Rodiþe se þasto
zajímali o kvalifikaci douþujícího a nČkteĜí i o jeho pĜístup k dítČti a schopnost dítČ
zaujmout. V naprosté vČtšinČ pĜípadĤ to nebyla cena, podle které rodiþe vybírali, což
považuji za pozitivní, neboĢ to svČdþí o tom, že rodiþĤm záleží na tom, kdo bude jejich
dČti douþovat.

•

Kolik rodiþe zaplatí za hodinu douþování?

NejþastČji rodiþe zaplatí do 100 Kþ za hodinu douþování nebo pak mezi 150
a 199 Kþ. PodrobnČji bude tato otázka rozebrána ve þtvrté hypotéze.
Graf þ. 5

Cena, kterou douþovaní platí za 60 minut.
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•

Jak þasto jsou dČti douþovány?

Na rozdíl od východoasijských dČtí nejsou þeské dČti v žádném pĜípadČ douþovány
každý den. NejþastČji jsou douþovány pouze jednou týdnČ. NČkteré dČti mají pravidelnČ
dvČ hodiny za týden a jen malé procento dČtí je douþováno tĜikrát a vícekrát týdnČ (viz
graf þíslo 6). VČtšina dČtí je douþována pravidelnČ po celý školní rok, menší þást pak
pouze nárazovČ, pokud se vyskytne nČjaký problém. Tento fakt považuji za pozitivní,
neboĢ se domnívám, že dlouhodobou a soustavnou prací lze dosáhnout déletrvajících
a hlubších zmČn potĜebných k pĜekonání urþitého problému.
Graf þ. 6

PrĤmČrný poþet hodin douþování jednoho žáka za týden.
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Z jakých pĜedmČtĤ jsou dČti douþovány?
Z výzkumu vyplynulo, jak je patrné z grafu þíslo 7, že þeské dČti jsou nejþastČji

douþovány z þeského jazyka a matematiky, následuje angliþtina. Ostatní pĜedmČty byly
ve výzkumném vzorku douþovány jen v zanedbatelném rozsahu. Rozložení je tedy
podobné jako v ostatních zemích, ve kterých byly dosud podobné výzkumy provádČny
(i když na druhém stupni a výše).
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Graf þ. 7
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ýetnost douþování jednotlivých pĜedmČtĤ.
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5.1.2 Otázky vztahové

•

Jaký je vztah mezi douþováním a zlepšením školního prospČchu dítČte?

Tato otázka je velmi choulostivá a uvČdomuji si, že není možné považovat odpovČdi
za reprezentativní. Bylo by nutné stanovit pĜesná kritéria zlepšení a ta potom zmČĜit.
Navíc toto zlepšení mĤže být vnímáno velmi subjektivnČ a pĜíþiny neúspČchu ve škole
mohou být rĤzné, i takové, které pouhé douþování nemĤže vyĜešit. Zajímavé je
zahraniþní zkoumání, které uvádí dĤvody, proþ viditelné zlepšení prospČchu díky
douþování nemusí nastat (Dang, 2008). Tyto dĤvody již byly uvedeny výše (v první
kapitole na stranČ 16). Existují však výzkumy, které zohledĖují i tČžko mČĜitelné vnitĜní
pohnutky pro douþování, a ty vesmČs prokazují, že ke zlepšení prospČchu v dĤsledku
douþování opravdu došlo (Dang, 2008). Zajímalo mČ, jak vnímají efektivitu douþování
rodiþe dČtí, a z tohoto dĤvodu jsem do dotazníku zaĜadila i otázku, zda rodiþe pozorují
na svém dítČti zlepšení prospČchu v souvislosti s hodinami douþování. Graf þíslo 8
ukazuje, že v naprosté vČtšinČ mají rodiþe pocit, že se jejich dítČ buć velmi, nebo
alespoĖ trochu zlepšilo. MĤže se samozĜejmČ jednat o subjektivní pocit nebo sugesci
toho, co si pĜeji, nicménČ rodiþe mají pocit, že to, co pro své dítČ dČlají, dČtem prospívá.
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Graf þ. 8

Zlepšení prospČchu žákĤ díky douþování.
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•

Jaký je vztah mezi pohlavím dítČte a pĜedmČtem, ze kterého je douþováno?

Z grafu þíslo 9 je patrné, že chlapci jsou þastČji douþováni z þeského jazyka. Chlapci
jsou ale také pĜekvapivČ þastČji douþováni z matematiky. To trochu neodpovídá
obecnému mínČní, že pro chlapce je matematika snazší (více v hypotézách 6 a 7 na
stranách 74 a 75). Dívky byly naopak þastČji douþovány z angliþtiny. RelativnČ vysoký
poþet dČtí douþovaných z anglického jazyka by se možná dal vysvČtlit obtížností tohoto
pĜedmČtu (je to nČco úplnČ jiného než ostatní pĜedmČty), a také nedostateþnou pĜípravou
uþitelek, které angliþtinu na prvním stupni uþí. KromČ toho se jedná o mezinárodní
komunikaþní prostĜedek, který se bude v životČ dČtem hodit. Je tedy pochopitelné, že
mu rodiþe pĜikládají dĤležitost a snaží se, aby dítČ získalo pevné základy i za cenu
douþování mimo bČžnou školní výuku.
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Graf þ. 9

Zastoupení chlapcĤ a dívek v douþování jednotlivých pĜedmČtĤ.
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5.1.3 Otázky kauzální

•

Jsou dČti ve velkých mČstech douþovány þastČji než dČti v menších mČstech
a vesnicích?

Podle zahraniþních zdrojĤ (Bray, 2003) jsou dČti ve velkých mČstech douþovány
þastČji než dČti v menších mČstech a vesnicích. Ve výzkumném vzorku tohoto výzkumu
bohužel, pĜes veškerou snahu, nebyly dostateþnČ zastoupeny všechny skupiny obyvatel
z rĤznČ velkých mČst a vesnic, což neumožĖuje udČlat si výstižný obrázek. Tato
skuteþnost je znázornČna na grafu þíslo 10.
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Graf þ. 10 Geografické rozložení respondentĤ dotazníku.
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Graf þ. 11 Míra douþování podle geografického rozložení.
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Nejvíce respondentĤ bylo z Prahy, jak ukazuje graf þíslo 11, a také procento
douþovaných bylo relativnČ vysoké. Oproti tomu ve všech ostatních, menších mČstech
je procento douþovaných minimální. Z nejmenších vesnic nebyl douþován nikdo, což by
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mohlo být považováno za potvrzení toho, že i v ýeské republice jsou dČti z vČtších mČst
douþovány þastČji než dČti z vesnic.

•

Jak souvisí typ douþování s dĤvodem douþování?

Dalo by se pĜedpokládat, že dČti, které mají nČkterou z poruch uþení, budou spíše
navštČvovat individuální hodiny douþování, neboĢ potĜebují více individuálního
pĜístupu a pozornosti. Ve výzkumu se tato domnČnka potvrdila. PĜevážná vČtšina žákĤ,
u nichž rodiþe uvedli jako dĤvod pro douþování nČkterou z poruch uþení, má douþování
formou individuálních hodin, nČkolik z nich pak v malé skupince. StejnČ tak by se dalo
oþekávat, že rodiþe dČtí, které se pĜipravují na pĜijímací zkoušky na víceletá gymnázia,
zvolí douþování ve velké skupinČ, neboĢ se jedná o pĜípravné kurzy, které nabízí
samotná gymnázia. I tato domnČnka se potvrdila a žáci pĜipravující se na pĜijímací
zkoušky na gymnázia opravdu ve vČtšinČ pĜípadĤ navštČvovali kurzy ve velkých
skupinách. V malých skupinkách byli pak douþováni žáci, kterým nevyhovuje styl
uþitele, a rodiþe chtČjí, aby se zlepšili. SamozĜejmČ to neplatí ve všech pĜípadech, ale
pro zjednodušení by se to takto dalo shrnout.

5.2 Hypotézy

•

H1: DČti z bohatších rodin jsou douþovány þastČji než dČti z chudšího
prostĜedí.

Jak lze vyþíst z tabulky þíslo 1, výsledky výzkumu ukazují, že dČti zámožnČjších
rodiþĤ jsou douþovány o nČco þastČji, než dČti z rodin s nižšími pĜíjmy. Ve vzorku
bohužel nejsou zastoupeny rodiny s nejnižším pĜíjmem, jejichž zastoupení by
napomohlo zvýšit reprezentativnost vzorku. Za chudší jsou proto pokládány rodiny
s nižším pĜíjmem vzhledem k vzorku, což nemusí znamenat, že jejich pĜíjmy jsou úplnČ
nízké. Podíl douþovaných dČtí ze skupiny rodin s mČsíþním pĜíjmem 50 001 –
75 000 Kþ je vyšší (42%) než podíl douþovaných dČtí z rodin s nižším pĜíjmem.
U rodin s mČsíþním pĜíjmem 30 001 – 50 000 Kþ þiní podíl douþovaných dČtí 27%
a u rodin s pĜíjmem 20 001 – 30 000 Kþ je to 26%. Jak je vidČt, hypotéza se potvrdila
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a mĤžeme Ĝíci, že stejnČ jako ve svČtČ, i u nás jsou þastČji douþovány dČti z bohatších
rodin. Je však tĜeba si uvČdomit možná úskalí této otázky. Peníze jsou velmi
choulostivým a osobním tématem, o kterém lidé neradi mluví. NepĜesný odhad
mČsíþního pĜíjmu rodiny, nebo neochota rodiþĤ, pĜes anonymitu, sdČlit svĤj opravdový
pĜíjem, by mohly zkreslit výsledky výzkumu. V porovnání s povoláním rodiþĤ se mi
u nČkterých rodin zdál uvedený pĜíjem nepĜimČĜenČ nízký. V dotazníku bohužel nebyly
žádné ovČĜovací otázky, které by tyto nesrovnalosti odhalily. Ani mČsíþní pĜíjem rodiny
nemusí jasnČ vypovídat o jejím ekonomickém postavení. Pod pojem rodina dnes
mĤžeme zahrnout napĜíklad matku s jedním dítČtem, þi rodinu s obČma rodiþi a pČti
dČtmi. Finanþní prostĜedky na jednoho þlena rodina pak budou znaþnČ odlišné. Nebylo
už v možnostech výzkumu postihnout všechny tyto faktory a rozpoþítat tak finance
objektivnČji. Graf þíslo 12 znázorĖuje rozložení rodin douþovaných a nedouþovaných
dČtí podle jejich prĤmČrného mČsíþního pĜíjmu.
Tabulka þ. 1 Zastoupení douþovaných dČtí v závislosti na finanþních možnostech
rodiny.
ýistý mČsíþní pĜíjem rodiny

Douþování má

20 001 – 30 000 Kþ

26%

30 001 – 50 000 Kþ

27%

50 001 – 75 000 Kþ

42%
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Graf þ. 12 Porovnání finanþního zázemí rodin douþovaných a nedouþovaných
žákĤ.
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H2: DČti rodiþĤ s vyšším vzdČláním jsou douþovány þastČji než dČti rodiþĤ
s nižším vzdČláním.

V ýeské republice se stále zvyšuje poþet lidí s vysokoškolským vzdČláním. Podle
Koutského (2009) se poþet zapsaných k vysokoškolskému studiu pohybuje kolem 60%
pĜíslušné populace a dalších 8% je zapsáno na vyšších odborných školách. Ve
výzkumném vzorku tohoto výzkumu bylo zastoupení vysokoškolákĤ (rodin, ve kterých
má alespoĖ jeden z rodiþĤ vysokoškolský diplom) ponČkud vyšší (76%). Výsledky
uvedené v tabulce þíslo 2 naznaþují, že vzdČlání rodiþĤ na douþování dČtí
pravdČpodobnČ nemá žádný zásadní vliv, alespoĖ ne na prvním stupni základní školy.
Z rodin ve výzkumném vzorku, kde nejvyšší dosažené vzdČlání je vysokoškolské, je
podíl douþovaných dČtí 27%. V rodinách s nižším nejvyšším dosaženým vzdČláním
(stĜedoškolské s maturitou) þiní tento podíl 26%. Rozdíl je opravdu zanedbatelný a jak
je možné vyþíst z grafĤ þíslo 13 a 14, nelze tvrdit, že dČti rodiþĤ s vyšším vzdČláním
jsou douþovány þastČji než jejich spolužáci z rodin s nižším vzdČláním. Tím padá tato
hypotéza. Je škoda, že se ve výzkumu nevyskytla data od rodiþĤ, kteĜí mají jen základní
vzdČlání nebo stĜední bez maturity. TĜeba by rozdíl mezi poþtem douþovaných dČtí
z tČchto rodin a rodin vysokoškolákĤ mohl prozradit více.
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Tabulka þ. 2 Zastoupení douþovaných žákĤ v závislosti na vzdČlání rodiþĤ.
Nejvyšší dosažené vzdČlání v rodinČ

Douþování má

Vysokoškolské

27%

StĜedoškolské s maturitou

26%

Graf þ. 13 VzdČlání rodiþĤ douþovaných žákĤ.
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Graf þ. 14 VzdČlání rodiþĤ nedouþovaných žákĤ.
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•

H3: Žáci pátých roþníkĤ jsou þastČji douþováni za úþelem pĜípravy na
pĜijímací zkoušky na víceletá gymnázia než z jiných dĤvodĤ.

Jak bylo již popsáno, mezi nejþastČjší dĤvody douþování žákĤ patĜí to, že si rodiþe
pĜejí, aby se jejich dítČ zlepšilo. StejnČ tak je tomu i u žákĤ pátých tĜíd. V jejich pĜípadČ
ale stejnČ dĤležitou roli hraje pĜíprava na pĜijímací zkoušky na víceletá gymnázia.
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Aþkoli jsem se domnívala, že tento dĤvod bude pĜevažující, výsledky znázornČné na
grafu þíslo 15 tuto hypotézu nepotvrdily. Tyto dva dĤvody jsou pro rodiþe žákĤ pátých
tĜíd stejnČ dĤležité. V tČsném závČsu jsou pak dČti s nČkterou z poruch uþení nebo žáci,
kteĜí mají problém zvládnout látku probíranou ve škole.
Graf þ. 15 ýetnost dĤvodĤ douþování žákĤ 5. roþníkĤ.
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•

H4: Mezi finanþními prostĜedky rodiny a cenou za hodinu douþování je
úmČrný vztah.

Na základČ výsledkĤ, které popisuje tabulka þíslo 3, by se dalo Ĝíci, že tato hypotéza
se potvrdila.
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Tabulka þ. 3 Cena za hodinu douþování v závislosti na pĜíjmu rodiny.
Cena za hodinu douþování

PĜíjem rodiny

30 – 50 000Kþ

50 – 75 000Kþ

Zdarma

7%

12%

1 – 99 Kþ

50%

25%

100 – 149 Kþ

14%

13%

150 – 199 Kþ

22%

50%

200 – 250 Kþ
Více než 250 Kþ

7%

Aþkoli se i mezi rodinami s nižším pĜíjmem (v tomto pĜípadČ 30 000 – 50 000 Kþ)
najdou takové, které za douþování zaplatí i více než 250 Kþ za hodinu, polovina z tČchto
rodin platí za hodinu douþování ménČ než 100 Kþ. Za tuto cenu se vČtšinou jedná
o pĜípravné kurzy na víceletá gymnázia, které probíhají ve vČtší skupinČ a cena pro
jednotlivce se tak automaticky snižuje. Oproti tomu rodiny s vyšším pĜíjmem (50 000 –
75 000 Kþ) platí v polovinČ pĜípadĤ nČco mezi 150 – 199 Kþ, což dokazuje, že rodiny
s vyššími pĜíjmy si mohou dovolit za hodinu douþování platit více. V tČchto pĜípadech
probíhá i pĜíprava na pĜijímací zkoušky individuálnČ, vČtšinou se studentem vysoké
školy nebo jiným uþitelem. Pro nízký poþet respondentĤ ze skupin s jiným pĜíjmem
(nižším nebo vyšším) bohužel nemĤžeme porovnat tyto výsledky s dalšími skupinami.
Možným dĤvodem malého poþtu rodin s velmi nízkým platem mĤže být on-line forma
dotazníku, ke kterému rodiþe z této sociální skupiny nemuseli mít pĜístup.

•

H5: Dívky jsou þastČji douþovány z matematiky než chlapci.

Tato hypotéza se nepotvrdila. Výsledky znázornČné v grafu þíslo 9 (na stranČ 67)
udávají podobný poþet chlapcĤ i dívek douþovaných z matematiky. Žádný zásadní
rozdíl nelze pozorovat. Dokonce v pĜípadČ tohoto výzkumného vzorku bylo chlapcĤ
douþovaných z matematiky více než dívek. Je možné, že by se nČjaký rozdíl objevil pĜi
vyšším poþtu dotazovaných, což ale bohužel nemĤžeme prokázat.
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•

H6: Chlapci jsou þastČji douþováni z þeského jazyka než dívky.

Tato hypotéza, jak ukazuje graf þíslo 9 (na stranČ 67), byla výzkumem potvrzena.
ChlapcĤ bylo z þeského jazyka douþováno více, než dívek. Tento fakt odpovídá
výsledkĤm mezinárodních srovnávacích testĤ PISA, které vykazují pomČrnČ znaþné
rozdíly mezi výsledky dívek a chlapcĤ v oblasti þtenáĜské gramotnosti. V roce 2006
tvoĜil tento rozdíl 44 bodĤ a v roce 2009 dokonce 48 bodĤ ve prospČch dívek. Pro
srovnání rozdíl ve výsledcích chlapcĤ a dívek v matematice tvoĜil 11 bodĤ v roce 2006
a 5 bodĤ v roce 2009 (PISA 2006, 2009). Výzkumy kromČ þistých výsledkĤ zkoumaly
také vztah žákĤ k pĜedmČtĤm a zjistilo se, že velké rozdíly ve þtenáĜské gramotnosti
chlapcĤ a dívek se dají vysvČtlit právČ vČtší oblibou þtení u dívek (Straková,
Potužníková, 2006). Zde se nabízí otázka: Mohou školy nČjak ovlivnit oblibu þtení
u chlapcĤ a zlepšení jejich þtenáĜských schopností? Kdyby se ve škole þetly texty, které
budou motivující a pĜitažlivé i pro chlapce, domnívám se, že by se rozdíly mezi jimi
a dívkami mohly zmenšit. Dále myslím, že by mČla být ve škole vČnována vČtší
pozornost nácviku jednotlivých þtenáĜských dovedností, þímž by se zlepšily výsledky
dČtí ve srovnávacích testech, dČti by se nauþily lépe a hloubČji pronikat do textĤ a
i jejich þtenáĜský zážitek a vztah k literatuĜe by se staly pozitivnČjšími. Velkou roli zde
bude hrát vztah konkrétního uþitele k literatuĜe, protože nČkdo, kdo má sám literaturu
rád, bude pravdČpodobnČ spíše pĜenášet svĤj postoj na žáky.

•

H7: Chlapci jsou douþováni þastČji než dívky.

Tato hypotéza se nepotvrdila. Ve výzkumném vzorku bylo celkem 100 dČtí, z toho
54 chlapcĤ a 46 dívek. ChlapcĤ i dívek bylo douþováno 14 (14 dívek, 14 chlapcĤ).
V pĜepoþtu na procenta bylo douþováno 26% chlapcĤ a 30% dívek. Výsledky tedy
ukazují, že podíl douþovaných chlapcĤ i dívek je témČĜ stejný. Podklad hypotézy, že
chlapci budou douþováni þastČji, protože se u nich þastČji vyskytují poruchy uþení, se
však potvrdil. Mezi dČtmi, které mČly jako dĤvod douþování uvedenu nČkterou z poruch
uþení, bylo 75% chlapcĤ. Dívky byly naopak douþovány nejþastČji za úþelem pĜípravy
na víceleté gymnázium nebo proto, že si jejich rodiþe pĜáli, aby se zlepšily.
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5.3 Shrnutí
Výsledky výzkumu ukazují, že je douþována témČĜ tĜetina dČtí, jejichž rodiþe
vyplnili dotazník. Tuto míru mĤžeme srovnat s patnáctiletými žáky, kterých bylo podle
výzkumu PISA 2003 douþováno 27%. Kdyby byl vzorek reprezentativní, dalo by se
Ĝíci, že þeští žáci potĜebují douþování v pomČrnČ znaþné míĜe už od prvních let
základního vzdČlání. Musíme ale uvážit, že nemáme k dispozici dostateþné množství
dat, abychom mohli takovýto závČr vyslovit. Za další je tĜeba si uvČdomit, že zdaleka ne
ve všech pĜípadech se jedná o douþování z dĤvodu nedostateþného pochopení látky,
a míra douþování tedy neznamená automaticky selhávání školského systému.
Mezi hlavní dĤvody pro douþování žákĤ na prvním stupni patĜí fakt, že si jejich
rodiþe pĜejí, aby se zlepšil jejich prospČch. Tento dĤvod nepovažuji za šĢastný, neboĢ
pokud rodiþe posuzují úspČšnost svých dČtí podle známek (což je velmi obvyklé) bez
ohledu na jejich další schopnosti a zájmy, mĤže docházet k nedorozumČním. KromČ
toho není dobré, když rodiþe rozhodují bez dČtí a podle svých pĜedstav posuzují jejich
výkonnost. V pĜípadČ, že dítČ nenaplĖuje jejich pĜedstavy, snaží se jich dosáhnout tím,
že pro dČti zaĜizují douþování, aniž by zvážili možnosti a pĜání dČtí. V odpovČdích
rodiþĤ jsou obþas dĤvody zlepšení a problémĤ s látkou ohodnoceny spoleþnČ (jsou
podobnČ dĤležité), þasto ale dČti nemají problém se zvládáním uþiva a pĜesto rodiþe
chtČjí, aby se jejich dítČ zlepšilo. PevnČ doufám, že v takových pĜípadech douþování
dČtí neprobíhá formou nátlaku a donucování dítČte, ale se souhlasem dítČte, které
v douþování také spatĜuje možnost zlepšit se (tĜeba i nejen proto, aby se zalíbilo
rodiþĤm).
K dalším pĜedpokládaným a potvrzeným hlavním dĤvodĤm, zejména u dČtí
v pátých tĜídách, patĜí pĜíprava na pĜijímací zkoušky na osmiletá gymnázia (i když i zde
hraje stejnČ dĤležitou roli touha rodiþĤ po zlepšení prospČchu jejich dČtí). KvĤli
velkému zájmu o tyto elitní školy je témČĜ nutné se na zkoušky systematicky
pĜipravovat.
DĤležitý dĤvod pro zaĜízení douþování dČtem nastává, má-li dítČ ve škole
problém se zvládáním látky, pĜípadnČ myslí-li si rodiþe, že dítČ potĜebuje uþivo
dĤkladnČji procviþit. V tČchto pĜípadech mĤže být douþování velmi pĜínosné, protože
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dČtem pomĤže pĜekonat problémy. Procviþování mĤže probíhat zábavnou formou,
a pokud jím nejsou dČti zahlcené a otrávené, mĤže být jen užiteþné.
Znaþnou þást potíží s uþením zpĤsobují specifické poruchy uþení, které se ve
výzkumu potvrdily jako jeden z významných dĤvodĤ pro douþování. DČti s tČmito
poruchami mČly nejþastČji individuální hodiny nebo lekce v malých skupinách.
Domnívám se, že tyto dČti potĜebují hodnČ procviþovat a trénovat, aby ve škole staþily
tempu uþení. Douþování tedy pro nČ mĤže být velmi prospČšné. Ideální bude situace,
kdy pĜi pomoci dítČti bude spolupracovat rodina, škola, speciální pedagog nebo
psycholog a douþující, aby byl zajištČn jednotný pĜístup a proces nápravy byl co
nejefektivnČjší. KromČ toho by uþitelé na prvním stupni mČli být pĜipraveni na práci
s tČmito dČtmi, neboĢ dČtí s SPU je þím dál více. SpoleþnČ s SPU se jako dĤvod pro
douþování vyskytl i nevyhovující styl uþitele. TČžko Ĝíci, jestli se jedná vyloženČ
o vyuþující styl nebo spíše vztah a postoj uþitele k žákovi. Když si ti dva osobnostnČ
nesednou, mĤže se to promítnout i do školních výsledkĤ žáka, tĜebaže je to
neoprávnČné. Tento argument mĤže podpoĜit názor, že je dobré po tĜetí tĜídČ zmČnit
uþitele, aby ti, kteĜí s uþitelem nevychází, dostali novou šanci.
Douþování cizincĤ se neukázalo jako rozšíĜené. Ve výzkumném vzorku však
nebyla tato skupina dostateþnČ zastoupena, takže z výsledku nelze vyvodit žádný
uspokojivý závČr.
NejþastČjším typem douþování, který se podle výzkumu vyskytuje na prvním
stupni základní školy, je douþování individuální, které je bezpochyby efektivní (i když
velmi záleží na osobnosti douþujícího). ZvláštČ žáci, kteĜí mají problémy s uþivem,
ocení to, že se douþující mĤže vČnovat jejich konkrétním potĜebám. Dalším typem bylo
douþování v malých skupinkách, které mnozí rodiþe považují za ideální. DČti v tom
nejsou samy, mohou si jít vzájemnČ pĜíkladem a pĜístup douþujícího je stále
individuální. Hromadné kurzy volili žáci, kteĜí se pĜipravují na pĜijímací zkoušky na
osmiletá gymnázia. Nikdo z dotazovaných rodiþĤ neuvedl, že by jeho dítČ bylo
douþováno on-line, i když nČkteĜí uvedli tuto formu jako ideální. Uvidíme, jak se
douþování pĜes internet rozšíĜí mezi prvostupĖovými dČtmi v budoucnosti.
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Co se týþe douþujících, tak nejþastČji žáky douþovali jiní uþitelé ze školy, kterou
žáci navštČvují, vysokoškolští studenti, nebo uþitelé z gymnázií, na která se dČti hlásily.
Rodiþe vybírali pĜevážnČ na doporuþení známých, kteĜí již s douþujícím mČli zkušenost.
PĜi výbČru se zajímali o kvalifikaci douþujícího, o jeho pĜístup k dítČti a také schopnost
dítČ zaujmout. PĜi rozhodování nehrála hlavní roli cena.
Ceny za hodinu douþování byly rĤzné, ale nejþastČji do 100 Kþ a od 150 do
199 Kþ. Zde se trochu projevil rozdíl ve finanþních možnostech rodin, neboĢ rodiny
s vyšším pĜíjmem (ve srovnání s ostatními) platily vyšší þástky než rodiny s nižším
pĜíjmem. ýasovČ byly dČti vČtšinou douþovány pouze jednou týdnČ, v menší míĜe
dvakrát, nČkdy i tĜikrát. Nejednalo se jen o nárazové hodiny, ale spíše o dlouhodobČjší
douþování bČhem celého roku. DítČ tak má možnost si na douþujícího zvyknout a
i douþující mĤže lépe poznat žákovy potíže a zvolit tak vhodnou strategii pomoci.
Z pĜedmČtĤ byly nejþastČji douþovány þeský jazyk a matematika, následovala
angliþtina. Z ostatních pĜedmČtĤ se vyskytla pĜírodovČda a vlastivČda, ale obČ pouze
jednou, takže jejich douþování asi není tak obvyklé.
V dotazníku byla i otázka zkoumající efektivitu douþování, konkrétnČ jeho vliv na
zlepšení prospČchu dítČte. OdpovČdi nelze pokládat za objektivní, ale vČtšina rodiþĤ má
pocit, že se jejich dítČ díky douþování ve škole zlepšilo.
Z otázky vztahu pohlaví a douþování jednotlivých pĜedmČtĤ se ukázalo, že
chlapci jsou þastČji než dívky douþováni z matematiky a þeštiny, zatímco dívky
z angliþtiny. VysvČtlením pro angliþtinu by mohlo být, že dívky nemají potíže
s bČžnými pĜedmČty a angliþtinu pĜibírají spíše jako koníþka, než že by potĜebovaly
zlepšit prospČch. Chlapci mají douþování z matematiky a þeštiny a nepotĜebují si už
plést hlavu dalším jazykem. SamozĜejmČ toto jsou jen domnČnky, ale výsledky tomu
trochu napovídají.
Geografické rozložení douþování v ýeské republice nebylo možno dĤkladnČ
popsat, neboĢ vČtšina respondentĤ byla z Prahy. Výsledky také ukázaly, že v Praze je
douþování nejrozšíĜenČjší, což by odpovídalo situaci ve svČtČ, kde také vČtšina
douþování probíhá ve velkých mČstech. K získání uspokojivého obrázku o rozložení
douþování bude muset být proveden jiný, rozsáhlejší výzkum.
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Z formulovaných hypotéz se potvrdilo, že stejnČ jako ve svČtČ tak i u nás jsou
þastČji douþovány dČti ze zámožnČjších rodin. Jedním z možných vysvČtlení je, že
rodiþe mají nároþná zamČstnání a nemají þas se dítČti sami vČnovat. V dotazníku ale
uvedli jako závažný dĤvod nedostatek þasu jen tĜi rodiþe z bohatších kruhĤ, jejichž
zamČstnání pravdČpodobnČ opravdu vyžaduje hodnČ þasu. V ostatních pĜípadech nebyl
nedostatek þasu rodiþĤ významným dĤvodem pro douþování dČtí, takže bohatí rodiþe
zaĜizují douþování z jiných pohnutek, nejþastČji protože mají pocit, že by se jejich dítČ
mČlo zlepšit, nebo má problém se zvládnutím látky þi stylem uþitele.
Hypotéza, že dČti vzdČlanČjších rodiþĤ budou douþovány þastČji, se nepotvrdila.
Hlavními dĤvody, proþ dČti nemají douþování je fakt, že jim se školními úkoly dokážou
pomoci v rodinČ. Je tĜeba pĜipomenout, že ve výzkumném vzorku bohužel nebyla
zastoupena skupina rodiþĤ se základním vzdČláním, takže nebylo možné pĜesnČjší
srovnání.
PĜíprava na pĜijímací zkoušky na osmiletá gymnázia se ukázala jako dĤležitý
dĤvod pro douþování. U dČtí vysokoškolsky vzdČlaných rodiþĤ byl dokonce hlavním.
MĤžeme tedy pozorovat potvrzení þeského trendu, že vzdČlanČjší rodiþe usilují o vyšší
vzdČlání svých dČtí a snaží se, aby se jejich dČti dostaly na gymnázia, která jsou
pravdČpodobnou cestou k vysoké škole. CelkovČ byly, pro rodiþe žákĤ pátých roþníkĤ,
pĜípravné kurzy podobnČ dĤležitou pohnutkou jako touha po zlepšení školního
prospČchu dítČte.
Výzkumem byla potvrzena hypotéza pĜedpokládající, že bohatší rodiþe budou
platit více za hodinu douþování než rodiny s ménČ finanþními prostĜedky. Možná díky
svým prostĜedkĤm nemusí tito rodiþe dlouho shánČt cenovČ pĜíznivou nabídku
douþování a mohou vybírat podle kvality douþujícího. Pozitivním zjištČním bylo, že ani
ostatní rodiþe nepovažují cenu za nejdĤležitČjší faktor ve výbČru douþování. Jejich
ohled je zamČĜen více na odbornost douþujícího a jeho vztah k dítČti.
Nepotvrdila se naopak hypotéza, že dívky jsou þastČji douþovány z matematiky
než chlapci. Pokud by to znamenalo, že dČvþata nemají na prvním stupni vČtší problémy
s matematikou, bylo by to pozitivní a potvrzovalo by to výsledky mezinárodních
srovnávacích testĤ TIMSS 1995 a 1999 (Straková, Potužníková, 2006), podle kterých
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jsou výsledky žákĤ þtvrtých tĜíd v matematice podobné u dívek i u chlapcĤ. Zhoršování
výsledkĤ dívek v dalších letech mĤže mít pĜíþinu v obecném názoru, že chlapci jsou na
matematiku lepší, dívkám je tento názor neúmyslnČ podsouván a ony se posléze vžijí do
pĜedepsané role. Vliv mĤže také mít neobliba matematiky u dívek, která zpĤsobí, že
jejich výsledky se zhoršují. Všechny tyto faktory spolu souvisí. Otázkou je, jak by
vypadala situace, kdyby se podaĜilo pĜekroþit pĜedsudky ohlednČ matematické
neschopnosti dívek, povedlo se je více motivovat a vzbudit v nich zájem o pĜedmČt.
VČĜím, že výsledky obou pohlaví by byly vyrovnanČjší. NáslednČ by se tĜeba zvýšil
i poþet dívek studujících na vysoké škole matematické, pĜírodovČdné a informatické
obory, který je v ýeské republice relativnČ nízký, 23% pod prĤmČrem zemí OECD
(Organization for Economic Cooperation Development - Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj) (Straková, 2006).
Vyšší podíl chlapcĤ douþovaných z þeského jazyka se prokázat podaĜilo. Velkou
roli hrály SPU, které komplikují pĜedevším psaní a pravopis, souþásti výuky þeského
jazyka. Nedostatky ve þtenáĜské gramotnosti u chlapcĤ mohou být další pĜíþinou potíží,
které mají. PodobnČ jako u dívek, i u chlapcĤ by mohlo pomoci povzbuzení jejich
zájmu o þetbu pro nČ pĜitažlivými a motivujícími texty. OsobnČ se domnívám, že
problémy chlapcĤ na poþátku školní docházky by se daly þásteþnČ vyĜešit pĤlroþním
odkladem nástupu chlapcĤ do školy. Profesor MatČjþek (1986) upozorĖuje u chlapcĤ na
o pĤl roku pozdČjší vývoj (nervový, sociální, povahový) než u dívek. Zejména ve
spojení s SPU pak mĤže tento fakt hochĤm znaþnČ zkomplikovat vstup do školy.
Chlapci, kteĜí by nastoupili až v šesti a pĤl letech, by mČli vČtší pravdČpodobnost
bezproblémového rozjezdu školní dráhy a možná by se pĜedešlo zbyteþným trápením.
Hypotéza, která pĜedpokládala, že þastČji budou douþováni chlapci než dívky, se
také nepotvrdila. Ve výzkumném vzorku bylo zastoupení dívek a chlapcĤ velmi
podobné a není možné Ĝíci, které pohlaví vyhledává douþování þastČji. OpČt by bylo
potĜeba uskuteþnit rozsáhlejší výzkum.
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5.4 Doporuþení
Z výzkumu provedeného v rámci této práce vyplývá, že podíl douþovaných dČtí
na prvním stupni základní školy tvoĜí témČĜ jednu tĜetinu. Ve vČtšinČ pĜípadĤ se nejedná
o žáky, kteĜí by mČli potíže se zvládáním uþiva, ale o dČti, jejichž rodiþe si pĜejí, aby se
zlepšil jejich prospČch. Nad tímto výsledkem bychom se možná mČli zamyslet.
Profesor Bray (2007) uvádí nČkolik návrhĤ, které by mohly napomoci snížení míry
douþování. Jedná se o upozornČní Mezinárodního institutu pro plánování vzdČlávání
(IEP), ze kterých bychom mohli þerpat inspiraci také pro situaci v ýeské republice.
Prvním doporuþením je snížení selektivity školského systému, který patĜí mezi jeden
s nejvyšším poþtem rĤzných typĤ škol a nejnižším vČkem selekce (Procházková
in MatČjĤ 2006). OficiálnČ se uvádí vČk první selekce 11 let, kdy žáci odchází na
osmiletá gymnázia. Ve skuteþnosti se ale mnohdy vybírají dČti už do prvních tĜíd,
napĜíklad jazykovČ zamČĜených. PĜíkladem málo selektivního systému mĤže být již
zmínČný finský systém (Burridge, 2010), kde se ani tolik neprojevují sociální rozdíly
mezi jednotlivými dČtmi. Výuka je vnitĜnČ diferencovaná, žáci chodí do výkonnostnČ
smíšených tĜíd, kde slabším pomáhají asistenti. Velkou inspirací jsou také uvČdomČlí
rodiþe, kteĜí cítí spoluzodpovČdnost za vzdČlání svých dČtí a doma se s nimi vČnují
napĜíklad þtení. Rozdíly mezi výsledky jednotlivých škol jsou velmi malé. ÚspČch
finského vzdČlávacího systému vidí ministrynČ vzdČlávání a vČdy Henna Virkkunen
v osobnostech uþitelĤ, jejichž postavení je v zemi velmi prestižní a kteĜí jsou pro svou
práci vážení. Stát také uvolĖuje na vzdČlání velké finanþní prostĜedky a celá spoleþnost
vzdČlání podporuje. V ýechách byl v roce 2001 celkový výdaj na vzdČlávání pod
mezinárodním prĤmČrem zemí OECD, pĜi þemž nejhĤĜe na tom byl právČ první stupeĖ
základních škol, který dostal o 7% ménČ prostĜedkĤ než prĤmČr zemí OECD
(Procházková in MatČjĤ, 2006).
Pro zlepšení situace v þeském prostĜedí se tedy nabízí pokusit se snížit selektivitu
školského systému, napĜíklad zrušením víceletých gymnázií a pokusit se udržet dČti
s rĤznou úrovní inteligence a schopností delší dobu pohromadČ. Pokud by se zároveĖ
investovalo více penČz do školství, pĜedevším k zajištČní asistentĤ uþitelĤ a dalších
opatĜení umožĖující vnitĜní diferenciaci, mohla by odpadnout potĜeba douþování, neboĢ
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jak dČti slabší, tak nadané by byly rozvíjeny podle jejich potĜeb a možností. ZároveĖ by
se uþily žít ve spoleþnosti a spolupracovat s ostatními. Jedná se o návrh, který možná
zní jednoduše, ale pokud by se mČlo v þeském systému nČco opravdu zmČnit, bude se
jednat o dlouhodobý a nároþný projekt. Pro zlepšení individuálního pĜístupu v rámci
stávajícího systému se nabízí myšlenka snížení poþtu žákĤ ve tĜídách, který by
umožĖoval uþiteli vČnovat se více jednotlivým žákĤm. Výsledky studie provedené
v þeských školách ale pĜekvapivČ vyvrátily tuto obecnČ pĜijímanou myšlenku zjištČním,
že menší poþet žákĤ ve tĜídČ nevede automaticky ke zvýšení individualizce
(DvoĜák, 2010). Efektivita a individualizace uþebního procesu závisí z nejvČtší þásti na
uþiteli.
Dalším doporuþením profesora Braye (2007), které by pravdČpodobnČ snížilo
potĜebu douþování tČch, kteĜí se douþují proto, že si jejich rodiþe pĜejí, aby se zlepšili, je
návrh na zmČnu systému hodnocení. Nové hodnocení by nesrovnávalo žáky mezi sebou,
ale každého vzhledem k jeho možnostem a pĜedchozím výkonĤm. Již dnes se v ýeské
republice snažíme alespoĖ doplnit normativní hodnocení o hodnocení formativní, které
sdČluje o žákových schopnostech více než pouhá známka. Známkování a srovnávání se
s ostatními na základČ známek je ale v našem prostĜedí hluboce zakoĜenČné a nedokážu
si pĜedstavit, že by se od nČj v dohledné dobČ ustoupilo. Co se týþe prospČchu dČtí,
doporuþila bych rodiþĤm nelpČt pouze na známkách. Pokud mají pocit, že jejich dítČ
nemá prospČch odpovídající jejich pĜedstavám, mČli by se snažit zjistit pravou pĜíþinu.
Má dítČ na to, aby mČlo ze všeho samé jedniþky (když zĤstáváme u systému známek)?
Má smysl nutit ho k perfektním výkonĤm v pĜedmČtech, na nČž nemá vlohy? Není spíše
manuálnČ šikovné þi jinak nadané a nemČli bychom spíše rozvíjet tyto pĜedpoklady,
které navíc pĜináší dČtem radost a uspokojení? VČĜím, že pro nČkteré rodiþe je obtížné
pĜijmout, že jejich potomek není ve škole nejbystĜejší. Od toho je ale pĜece každý
þlovČk jiný a šikovný na nČco jiného. Snažím se naznaþit, že je dĤležitČjší, aby rodiþe
umožnili dítČti najít si to, v þem je dobré, co ho baví, a v tom ho spíše podporovat, než
mu nutit své vlastní pĜedstavy. Tento návrh se týká rodiþĤ, kteĜí za každou cenu
potĜebují, aby jejich dítČ mČlo výborný prospČch. Pokud má dítČ problémy staþit
školnímu tempu, jedná se samozĜejmČ o jinou situaci a douþování bude pravdČpodobnČ
na místČ.
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Profesor Bray (2007) dále navrhuje povzbudit uþitele, aby se více vČnovali
slabším žákĤm. Tato myšlenka je jistČ cenná a mohla by také vést ke snížení potĜeby
douþování. Uskuteþnit toto doporuþení ale není jednoduché. Uþitel, který má ve tĜídČ
23 žákĤ se nemĤže vČnovat stále jen tČm, kteĜí jsou slabší. Jak by k tomu pĜišli ti, kteĜí
jsou naopak rychlejší? Ti pĜece také potĜebují pozornost a je snad ještČ nároþnČjší
rozvíjet jejich potenciál v plném rozsahu. UmČním uþitele je dokázat si rozvrhnout þas
a vČnovat se všem žákĤm podle jejich potĜeby. Možností usnadnČní tohoto úkolu by
bylo zvýšení poþtu asistentĤ, kteĜí by se mohli individuálnČ vČnovat žákĤm, kteĜí to
zvláštČ vyžadují. V souvislosti s asistenty je však ještČ dĤležité, aby si asistent
s uþitelem rozumČl a efektivnČ spolu komunikovali a spolupracovali, protože jinak
asistent zdaleka nemusí být takovým pĜínosem, jak by se mohlo automaticky zdát.
CelkovČ bych v otázce douþování doporuþila rodiþĤm a uþitelĤm co nejvíce
spolupracovat a komunikovat, a to nejen mezi sebou, ale i s dítČtem, aby se podaĜilo
využít a rozvinout jeho pĜedpoklady a zájmy. SpoleþnČ by mČli rodiþe a uþitelé vþas
pĜestat klást na dítČ nároky a požadavky, kterým dítČ nemĤže dostát. V žádném pĜípadČ
bych ale nechtČla znevážit dĤležitost procviþování a tréninku, které jsou nezbytné pro
upevnČní znalostí i dovedností. Ideální by bylo, kdyby každé dítČ dosáhlo maxima toho,
co je v jeho silách.
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ZÁVċR
Cílem práce bylo pĜiblížit situaci douþování na prvním stupni základních škol
v ýeské republice.
V první kapitole teoretické þásti bylo popsáno douþování ve svČtČ, jeho
geografické rozložení, dĤvody, pro které se studenti nechávají douþovat a faktory, které
tyto údaje ovlivĖují. Pozornost byla vČnována také hodnocení úspČšnosti douþování
a výhodám þi nevýhodám, které mohou být s douþováním spojené. Míra douþování
v jednotlivých zemích svČta je rĤzná, ale obecnČ poþet douþovaných žákĤ stoupá
a douþování se stává stále þastČjším jevem. Co se týþe efektivity douþování, tak se
výzkumy rozcházejí. Ty, které zohledĖují i faktory jako je napĜíklad motivace žáka ke
studiu þi zájem rodiþĤ o žákovo uþení, však zlepšení prokazují a domnívám se, že se
tedy mĤžeme pĜiklonit na stranu pozitivního vlivu douþování na školní výkony.
V druhé kapitole se práce blíže zamČĜila na þeské prostĜedí a zejména faktory
ovlivĖující školní neúspČšnost dČtí, která byla pĜedpokládaným dĤvodem pro
douþování. Jako zásadní byl popsán vliv rodiny, která do znaþné míry urþuje podmínky
pro žákovo uþení. Velkou roli ve školní úspČšnosti hraje i pĜístup rodiþĤ žáka ke
vzdČlání, který svému dítČti pĜedávají. S ním vČtšinou souvisí podnČtnČjší prostĜedí
a tedy lepší vybavenost pro plnČní nárokĤ školy. Další þást byla vČnována vlivu školy,
a to pĜedevším úloze uþitele, který mĤže svým pĜístupem a vztahem k žákovi ovlivnit
jeho postoj ke škole a vzdČlání vĤbec. V souvislosti s douþováním jako nápravou byla
blíže rozebrána problematika dČtí ze sociálnČ znevýhodnČných rodin, jimž v našem
prostĜedí pomáhají zejména neziskové organizace. Poslední þást kapitoly se zabývala
víceletými gymnázii, konkrétnČ jejich pĜijímacími zkouškami a rolí, kterou hrají
v dĤvodech douþování.
TĜetí kapitola byla vČnována rĤzným formám, ve kterých mĤže douþování
probíhat. Mezi dĤkladnČji popsanými byly individuální douþování, lekce v malých
skupinkách, hromadné kurzy a online douþování pĜes internet bez osobního kontaktu
žáka s douþujícím. Ke každé formČ byly uvedeny možné výhody a pĜípadné nedostatky
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a zamýšlela jsem se i nad dĤvody douþování, které by mohly vést k preferenci urþité
formy douþování pĜed ostatními.
V empirické þásti byl nejdĜíve popsán prĤbČh zkoumání od tvorby dotazníku,
pĜes výbČr vzorku, distribuci dotazníku ke sbČru dat. NáslednČ byly pĜedstaveny
výzkumné otázky a hypotézy. Výsledky šetĜení pĜináší pátá kapitola.
Výsledky výzkumu je tĜeba brát pouze orientaþnČ, neboĢ výzkumný vzorek
nebyl dostateþnČ velký ani reprezentativní. Pokud ale uvážíme výsledky, které ukazují,
že z dotazovaných má douþování témČĜ tĜetina dČtí, mĤžeme podíl srovnat s žáky
patnáctiletými, kteĜí jsou na tom, podle výzkumĤ PISA 2003, podobnČ. Douþování je
tedy pravdČpodobnČ pomČrnČ rozšíĜeno mezi þeskými žáky od prvních let povinné
školní docházky.
V zahraniþí je vnímání termínu „supplementary tutoring“ (doplĖkové
douþování) dvojí a oznaþuje jednak nápravu, a jednak nadstavbu nad rámec uþiva
probíraného ve škole. RozšíĜení dĤvodĤ ve svČtČ je rĤzné, nČkde pĜevažuje náprava
jinde nadstavba. Za nadstavbové mĤžeme u nás považovat pĜípravy na osmiletá
gymnázia, jejichž pĜijímací testy mnohdy obsahují látku, kterou ne na všech školách
stihli žáci probrat. V tom pĜípadČ se musí potĜebné sami douþit. Douþování nápravné
využívají žáci, kteĜí mají problémy zvládnout uþivo, mají specifické poruchy uþení, þi
jiné vzdČlávací problémy. Pro tyto dČti mĤže být douþování velmi prospČšné, zejména
jedná-li se o individuální douþování, pĜi kterém mĤže douþující pĜizpĤsobit obsah,
metody a tempo žákovým potĜebám a možnostem.
StejnČ tak jako u starších (patnáctiletých) žákĤ, patĜí i mezi prvostupĖovými
žáky k hlavním dĤvodĤm pro douþování zlepšení školního prospČchu. Nejedná se tedy
o pouhou pomoc slabším, kteĜí nestaþí tempu školy, jak by mohl napovídat význam
þeského slova douþování. Tento výsledek by mohl být vysvČtlen vysokou selektivitou
þeského školského systému, díky níž se nČkteĜí rodiþe snaží již od prvních let umístit
své dítČ do prestižní školy, což vyžaduje urþitou pĜípravu. Zde se mĤžeme zamyslet nad
dopady takto brzké selekce dČtí, která pravdČpodobnČ vede jen k autoreprodukci
vzdČlanosti v naší zemi. V porovnání výsledkĤ mezinárodních srovnávacích testĤ si
vČtšinou vedou lépe zemČ s ménČ selektivními systémy. Za pĜíklad mĤže sloužit Finsko.
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Je snadné doporuþit, aby se ýeská republika nechala inspirovat a snížila poþet rĤzných
vzdČlávacích programĤ. ZmČnu by ale muselo provázet mnoho dalších úprav a opatĜení,
které by ji umožnily a zajistily její efektivitu. Vzhledem k souþasnému stavu, podobČ
a zažitosti þeského školského systému si nedokážu pĜedstavit, že by se podaĜilo
sjednotit nČjakým zpĤsobem alespoĖ prvních devČt let školní docházky a zároveĖ
dostateþnČ individualizovat a diferencovat pĜístup k jednotlivým žákĤm, aby se jak
nadaní, tak slabší žáci mohli vzdČlávat a rozvíjet podle svých možností.
Co se týþe douþování kvĤli zlepšení školního prospČchu, domnívám se, že by
se rodiþe mČli vyvarovat pĜílišného zatížení dČtí uþením, na úkor jiných aktivit,
napĜíklad sportovních, a brát ohled pĜedevším na jejich možnosti a inklinace. Velký
dĤraz pĜi douþování slabších žákĤ by mČl být kladen na vzbuzení jejich vnitĜní motivace
a prostĜednictvím malých úspČchĤ jim pomoci pĜekonat obtíže.
Aþkoli rozsah výzkumného vzorku nebyl velký, myslím, že by tato práce
mohla být považována za jakýsi nástin, první vhled do situace douþování na prvním
stupni základních škol. PodaĜilo se pĜinést informace ohlednČ mladších žákĤ, kteĜí jsou
douþováni, dĤvodĤ, které vedou jejich rodiþe k zaĜízení douþování, forem douþování
i osob douþujících. NČkteré pĜedpoklady se potvrdily, napĜíklad že se þastČji nechávají
douþovat dČti z bohatších rodin, nebo že þastým dĤvodem douþování žákĤ pátých tĜíd je
pĜíprava na víceletá gymnázia. Jiné výsledky ponČkud pĜekvapily. KupĜíkladu
pĜevažující motivy pro douþování nebo nízký vliv vzdČlání rodiþĤ þi pohlaví na fakt,
zda jsou žáci douþováni þi ne. Domnívám se, že výzkumné otázky byly vhodné a mohly
by být použity pĜi dalších rozsáhlejších výzkumech, které by byly zamČĜeny na
kompletní zmapování situace a rozsahu douþování na prvním stupni základních škol.
Pokud by se podaĜilo získat data z celostátního šetĜení s vypovídajícími výsledky, bylo
by možno na jejich podkladČ zpracovat pĜípadný postup nČjakého usmČrnČní nebo
naopak podpory douþování. Pro další zkoumání se také nabízí vliv douþování na školní
prospČch. Jaký je prospČch douþovaných dČtí? Opravdu potĜebuje zlepšení? Nejedná se
spíše o ambice rodiþĤ? Existují ještČ další vlivy, které rozsah douþování ovlivĖují? Jaká
je efektivita douþování? Pomáhá jen ke zlepšování výsledkĤ dČtí (mechanické uþení),
nebo také k jejich lepšímu pochopení uþiva?

Tyto a další otázky by mohly další

výzkumy zodpovČdČt. V každém pĜípadČ se domnívám, že by fenoménu douþování (na
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prvním i dalších stupních školy) mČla být vČnována vČtší pozornost. Pro stát je jistČ
dobré mít informace o tom, co se dČje s dČtmi mimo školní vyuþování a jakou roli
v tomto þase hraje uþení. Na základČ ovČĜených údajĤ je pak možné se rozhodovat
a plánovat pro co nejefektivnČjší rozvoj a podporu vzdČlanosti v zemi.
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