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Název: Rozsah a p�í�iny dou�ování na prvním stupni ZŠ 

Abstrakt: 

Cílem této diplomové práce je p�iblížit situaci dou�ování na prvním stupni ZŠ, nebo� se 

jedná o dosud málo prozkoumanou problematiku. Pro získání dat byl proveden výzkum 

metodou dotazníku, který byl ur�en pro rodi�e prvostup�ových d�tí. A�koli výzkumný 

vzorek nebyl velký, p�inesl výzkum cenné informace týkající se jak d�tí, které jsou 

dou�ovány, tak d�vod�, které je (jejich rodi�e) k tomu vedou, a také osob dou�ujících, 

které si rodi�e vybírají. Práce vychází ze zahrani�ních zdroj� a  srovnává situaci 

v �eské republice se situací v ostatních zemích. P�es sv�j omezený rozsah m�že sloužit 

jako první podklad pro další rozsáhlejší výzkumy v této oblasti. 

Klí�ová slova:  

dou�ování – míra, d�vody, formy, prvostup�oví žáci, školní neúsp�šnost    

 

 

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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ÚVOD 

Tato práce se zabývá dou�ováním žák� na prvním stupni základní školy 

v �eské republice. K jejímu napsání m� inspirovala zejména p�ednáška profesora 

Marka Braye z Hongkongské univerzity, která byla prezentována v rámci konference 

Educational Change in the Global Context na Pedagogické fakult� Univerzity Karlovy 

ve dnech 30. 8. – 4. 9. 2010. Nikdy p�edtím jsem se nad problematikou dou�ování 

hloub�ji nezamýšlela. Po jeho p�ísp�vku jsem si za�ala klást otázky a více se o tento 

fenomén zajímat. Pan Bray se tímto tématem zabývá dlouhodob�, a to na mezinárodním 

poli. P�ednášel nejen o rozsahu a d�vodech, které studenty vedou k za�ízení si 

dou�ování, ale také o možném dopadu na ekonomiku zemí, kde je dou�ování hodn� 

rozší�eno a není státem nijak kontrolováno. M� spíše zajímala motivace žák�, kte�í jsou 

dou�ováni. Z vlastní zkušenosti vím, že dou�ování je pom�rn� rozší�ené i u nás, 

zejména na druhém stupni základních škol, na st�edních a vysokých školách. Vzhledem 

k zam��ení svého studia na první stupe� základních škol jsem cht�la zjistit, jaká je 

situace u mladších žák�. Je pot�eba i v prvních ro�nících školy d�ti dou�ovat? Jestli 

ano, tak jaké jsou k tomu d�vody? V p�ípad�, že je dou�ování na prvním stupni 

rozší�ené, je n�co, co by mohl ud�lat u�itel, aby tuto pot�ebu snížil? Vzhledem k tomu, 

že zatím neexistují výzkumy �i statistiky, které by se tímto tématem zabývaly, rozhodla 

jsem se pro uskute�n�ní vlastního výzkumu, jehož cílem je alespo� �áste�ný nástin 

toho, jaká je situace dou�ování na prvním stupni základních škol v �eské republice.   

Ve své práci jsem vycházela za zahrani�ních zdroj�, nebo� v zahrani�í se touto 

problematikou zabývají již delší dobu. Z mezinárodních odborník� se tématem 

a problematikou dou�ování zabývá práv� profesor Mark Bray z Hongkongské 

univerzity (hku, 2011). Vydal na toto téma již n�kolik publikací a v�nuje se výzkumu 

v této oblasti. Na rozdíl od zam��ení této práce (žáci prvního stupn� základních škol) se 

profesor Bray zajímá p�edevším o st�edoškolské studenty, p�ípadn� nastupující 

vysokoškoláky, kte�í se ohlíží zp�t na svá st�edoškolská léta. Jako �editel 

Mezinárodního institutu pro plánování vzd�lávání (IEP), kterým byl v letech 2006 až 

2010, napsal i doporu�ení pro politiky, kte�í jsou zodpov�dní za vzd�lávací systémy 

v jednotlivých zemích, upozor�ující p�edevším na ekonomický aspekt tzv. shadow 
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education, díky kterému státy p�ichází o nemalé finan�ní prost�edky, nebo� soukromé 

dou�ování nebývá dan�no. „Shadow education“ je ozna�ení pro soukromé dou�ování, 

kde termín „shadow“ (stín) nazna�uje závislost na hlavním vzd�lávacím proudu a také 

neodhadnutelnost míry, ve které dou�ování existuje. Profesor Bray nabádá státy, aby se 

touto problematikou více zabývaly a zam��ily se na d�vody, které žáky vedou k tomu, 

že dou�ování vyhledávají. Reflexe efektivity vlastního vzd�lávacího systému m�že 

podle n�j pomoci odhadnout, jak k tomuto fenoménu p�istupovat a jak ho uchopit. Ve 

svých pracích profesor Bray dokonce uvádí p�íklady konkrétních politických postup� ve 

vybraných zemích, jako možnou inspiraci nebo varování pro ostatní státy. „Shadow 

education“ však nep�edstavuje pouze hrozbu, ale také prostor pro pou�ení a vzor pro 

hlavní vzd�lávací proud (Bray, 2009). Tato práce �erpá z publikací profesora Braye, je 

však zam��ená na �eské prost�edí 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 diserta�ní práci Darby E. Southgate z Ohijské státní university (Southgate, 2009). 

Výzkum PISA se nezam��uje pouze na výsledky test� z matematiky, �tená�ské 

gramotnosti a p�írodních v�d patnáctiletých žák� ve vybraných zemích, ale zkoumá 

i sociální a kulturní zázemí student�. Mimo jiné zjiš�uje také rozsah dou�ování. 

Dotazník se ptá na po�et hodin, který žáci v�nují studiu mimo školu, a� už se jedná 

o dohán�ní látky, kterou nepochopili, �i zameškali, nebo o hodiny, které prohlubují 

u�ivo probrané ve škole a umož�ují tak hlubší rozvoj žák�m nadaným. Díky tomuto 

výzkumu mám k dispozici ur�itá data týkající se dou�ování patnáctiletých student� 

u nás. V této práci se pokusím zjistit a ukázat, jaká je situace dou�ování 

v �eské republice na prvním stupni základních škol. 

D�vody dou�ování rozší�ené ve sv�t�, jeho dopady, p�ínosy i možná úskalí 

diskutují ve svém �lánku H. Dang a F. Rogers a p�ináší další podn�tné informace pro 

tuto práci, stejn� tak jako J. Ireson, jejíž �lánek se zamýšlí zejména nad efektivitou 

dou�ování. 

Tato práce je rozd�lena do p�ti kapitol. V první kapitole teoretické �ásti 

popisuje situaci dou�ování v zahrani�í, jak je známá z dosud uskute�n�ných výzkum�. 

P�edstavuje míru a d�vody geografického rozložení a zamýšlí se nad ú�inností 
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dou�ování v souvislosti se zlepšením školního prosp�chu žák�. P�ibližuje výhody, které 

m�že dou�ování p�inášet, a upozor�uje také na možná úskalí a nevýhody, které s ním 

mohou být spojeny.  

Druhá kapitola sleduje situaci v �eské republice a odhaduje možné p�í�iny 

školní neúsp�šnosti žák�, která je p�edpokládaným �astým d�vodem pro dou�ování 

žák�. Zna�ná pozornost je v�nována rodin� a škole, nebo� ob� hrají v život� dít�te 

d�ležitou roli a siln� je formují a ovliv�ují. V souvislosti s dou�ováním je pozornost 

v�nována zvláš� znevýhodn�ným d�tem a program�m zam��eným na jejich integraci do 

hlavního vzd�lávacího proudu. Dalším tématem jsou víceletá gymnázia a p�íprava na 

jejich p�ijímací zkoušky, která je s nimi spojena a v rámci této práce je považována také 

za typ dou�ování.  

T�etí kapitola blíže rozebírá formy dou�ování, jejich klady a možné nedostatky. 

Následující empirická �ást nejprve ve �tvrté kapitole popisuje uskute�n�ný 

výzkum, jeho metody, cíle, otázky a hypotézy. V páté kapitole jsou prezentovány 

výsledky výzkumu a blíže jsou rozebrány jednotlivé otázky a hypotézy. Kapitola je 

zakon�ena diskuzí výsledk� a doporu�eními vyplývajícími ze zjišt�ných údaj�. 

V záv�ru je pak práce shrnuta a zhodnocena z hlediska dosažení cíl� a jejího p�ínosu. 

P�ílohy obsahují vzor dopisu, kterým byli rodi�e žádáni o vypln�ní dotazníku. 

Podobu dotazníku, který vypl�ovali rodi�e nedou�ovaných i dou�ovaných d�tí, 

a p�íklad vypln�ného dotazníku z p�edvýzkumu, na jehož podklad� došlo k úpravám ve 

form� i uspo�ádání otázek. 
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TEORETICKÁ �ÁST 

1 Dou�ování žák� ve sv�t� 

Definice 

Termín „private tutoring“, ze kterého ve své práci vycházím, je v zahrani�ní 

literatu�e definován jako: „Dou�ování v akademických p�edm�tech (jako nap�íklad 

matematika, d�jepis nebo angli�tina) provád�né nad rámec školního vzd�lávání za 

ú�elem finan�ního zisku. Tato definice zahrnuje jak soukromé hodiny (nabízené 

jednotlivci), tak p�ípravné kurzy (nabízené institucemi).“ (Bray, 2006, s. 29, p�eklad M. 

Höschlová)  

Dou�ované žáky m�žeme rozd�lit na dv� skupiny. První budou tvo�it ti, kte�í 

vyhledávají pomoc, protože z n�jakého d�vodu nezvládají nároky školy (nápravné 

dou�ování), a druhou ti, kte�í hledají spíše vedení a usilují o prohloubení a rozší�ení 

u�iva, a� už z d�vodu p�ijímacích zkoušek na vyšší typ školy, �i kv�li svému nadání, 

pro které je tempo školy nedosta�ující (nadstavbové dou�ování). Výše uvedená definice 

se trochu liší od definice použité v této práci pro dou�ování v �eské republice, pro 

popis zahrani�ní situace se jí však budu držet.    

1.1 Míra dou�ování 

Adepti dou�ování a jejich d�vody 

Z �eského významu slova dou�ování by se dalo p�edpokládat, že nej�ast�ji 

budou dou�ováni žáci, kte�í mají ve škole n�jaký problém s u�ivem a pot�ebují ho 

p�ekonat. Výzkum TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 

1995 uvádí, že ve t�ech �tvrtinách ze 41 zú�astn�ných zemí mají opravdu dou�ování 

žáci, kte�í mají špatné výsledky ve škole, zejména v matematice (Baker in Dang, 2008). 

Také výsledky PISA 2003 ukazují, že ve v�tšin� zemí, které se ú�astnily výzkumu, 

p�evažuje první možnost, tedy dou�ování jako náprava. Za dva hlavní d�vody tohoto 

faktu považuje Southgate (2009) skute�nost, že do školy musí chodit (alespo� ve 
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zkoumaných zemích) všechny d�ti, a také to, že v dnešní dob� je vzd�lání v podstat� 

jedinou cestou k dosp�losti. D�ti, které mají se školou potíže, se proto budou snažit 

dou�ováním dohnat zameškané, aby se nevy�lenily ze spole�nosti. V dalších zemích 

není jasné, která definice p�evažuje a oba typy dou�ování se místí (nap�íklad Japonsko, 

Špan�lsko, Švýcarsko). Ve t�ech zemích pak p�evažuje definice dou�ování jako rozvoje 

nad rámec povinného kurikula, tedy nadstavbové dou�ování. Jsou to Korea, Thajsko 

a �eská republika.  

Jiné výzkumy naopak ukazují, že �ast�ji jsou dou�ováni studenti, kte�í již 

dobrých výsledk� ve škole dosahují, ale cht�jí se zlepšit, nebo mají pocit, že jejich 

výsledky nejsou dost dobré. To je také nej�ast�ji uvád�ný d�vod pro� si studenti 

dou�ování za�izují (Bray, 2007). Dalším d�vodem m�že být mimo jiné tlak rodi�� na 

úsp�ch jejich d�tí, nebo srovnávání se s elitou, díky kterému mají mladí pocit, že nejsou 

dostate�n� úsp�šní. Zde je obtížné posoudit objektivn�, do kdy se jedná o nápravu a od 

kdy nastupuje studium navíc, protože to jednotliví ú�astníci dou�ování mohou vnímat 

velmi odlišn�. Špatný prosp�ch podle jednoho žáka m�že p�ipadat jinému dobrý 

a naopak. R�zné výzkumy mohou proto vykazovat rozdílné výsledky. Tato práce se 

více zam��uje na nápravu, ale je možné, že z výzkumu vyplynou i jiné pohnutky pro 

dou�ování, než jen snaha o p�ekonání potíží ve škole.  

Míra dou�ování není ve všech zemích stejná a i v rámci jednotlivých zemí se 

liší. V následující �ásti se pokusím objasnit n�které p�í�iny tohoto nerovnom�rného 

rozložení. 

Geografické rozložení dou�ování 

Na za�átek je d�ležité upozornit na to, že získávaní dat o mí�e a rozsahu 

dou�ování je velmi obtížné, nebo� se jedná o nesnadno uchopitelný fenomén. V první 

�ad� dosud nebylo uskute�n�no dostate�né množství výzkum�, které by situaci 

zjiš�ovaly, a také ú�astníci, a� už dou�ující nebo dou�ovaní, o tom z r�zných d�vod� 

necht�jí mluvit.  

Podle uskute�n�ných mezinárodních výzkum� se ve sv�t� stále zvyšuje po�et 

student�, kte�í využívají možnosti soukromého dou�ování (Bray, 2003, Dang, 2008). 

V n�kterých zemích je tento trend rozší�en více než v jiných. Mezi státy s hluboce 
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zako�en�nou tradicí dou�ování a s vysokým procentem dou�ovaných (ve smyslu 

studujících více, než vyžaduje kurikulum) pat�í zem� východní Asie, zejména Japonsko, 

Jižní Korea, Taiwan a Hongkong. Je zajímavé, že dou�ování je zde rozší�eno 

mnohonásobn� více než v Evrop�. A�koli je dou�ování záležitostí spíše druhého stupn� 

základních škol a škol st�edních, n�které výzkumy se zabývaly i jeho rozsahem na 

prvním stupni. V zemích východní Asie je dou�ování rozší�eno i zde, a to pom�rn� 

zna�n�. Ve výzkumných vzorcích, které byly zkoumány, se podíl dou�ovaných d�tí 

pohybuje kolem 50% a více. V Koreji je to dokonce 82% z dotazovaných žák� prvního 

stupn� základní školy (Bray, 2007). Dou�ování ale není, jak by se mohlo zdát, pouze 

záležitostí rozvinutých zemí. V posledních desetiletích nar�stá po�et dou�ovaných 

v dalších zemích, jako nap�íklad Egypt, Indie, Malta, Rumunsko (Bray, 2003), kde má 

pravidelné dou�ování až t�etina dotazovaných žák�. Podle Southgate (2009) je 

dou�ování (ve smyslu nápravy) rozší�eno ve zna�né mí�e p�evážn� v zemích se špatn� 

organizovaným školským systémem. V devadesátých letech po uvoln�ní situace a pádu 

socialismu ve východní Evrop� se soukromé dou�ování za�alo ve v�tší mí�e rozmáhat 

i zde. Naopak nap�íklad ve státech severní Evropy je míra soukromého dou�ování 

relativn� nízká, což je pravd�podobn� zp�sobeno strukturou školského systému, který 

není tolik selektivní a velká pozornost je v�nována žák�m slabším, kte�í tak dostávají 

pot�ebnou podporu pro sv�j rozvoj už ve škole a nemusí vyhledávat další dou�ování. Za 

p�íklad m�že sloužit finský systém, kde se všechny d�ti vzd�lávají spole�n� po dobu 

devíti let a pak se teprve rozd�lují (Straková, 2006). Stabiln� výborné výsledky finských 

žák� v mezinárodních testech dokazují, že tento p�ístup m�že být velmi efektivní.  

1.2 D�vody rozložení 

D�vody, pro� se žáci nechávají dou�ovat, mohou být r�zné. Pro v�tší p�ehlednost 

je m�žeme rozd�lit na makro a mikro faktory (Dang, 2008).  

Mezi makro faktor�m �adíme d�vody, které rozložení dou�ování ovliv�ují 

obecn�ji, na úrovni státu. Jedná se o p�esun k tržní ekonomice (který zp�sobuje nár�st 

míry dou�ování), úzký vztah mezi vzd�láním a prací (vyšší vzd�lání = lépe placená 

práce), nedosta�ující nebo špatn� fungující systém školství a další kulturní d�vody. 
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K mikro faktor�m, které ovliv�ují výsledky d�tí a rozložení dou�ování na úrovni 

rodiny, pat�í nap�íklad p�íjem a finan�ní situace rodiny, úrove� vzd�lání rodi��, d�raz 

kladený na vzd�lání, místo bydlišt� (m�sto x vesnice), sociáln� ekonomický status 

a kulturní status rodiny.  

1.2.1 Makro faktory  

Kulturní 

Jedním z hlavních d�vod� silného zastoupení a tradice dou�ování ve východní 

Asii (Japonsko, Korea, Taiwan, Hongkong) spat�uje Bray (2003) v konfuciánských 

tradicích, díky nimž jsou ve studiu zd�raz�ovány p�edevším vlastní píle a snaha žáka. 

To vede k �ast�jšímu vyhledávání soukromého u�itele, nebo� práce s ním m�že zlepšit 

žákovy školní výsledky i šance na úsp�ch v dalším vzd�lávání. Krom� toho je plat 

v t�chto zemích odstup�ován podle výše dosaženého vzd�lání a vyplatí se tedy do 

vzd�lání a dou�ování investovat (Ireson, 2004). Oproti tomu v Evrop� �i západní 

kultu�e bývá d�raz kladen spíše na schopnosti žáka než na jeho studijní úsilí, �ímž se 

vysv�tluje relativn� nižší výskyt soukromého dou�ování. Stejn� tak platový rozdíl 

vysokoškolák� a lidí s nižším vzd�láním není tak markantní.  

Geografické a historické 

Bray (2009) ve své práci mapuje, jaké jsou obecné tendence geografického 

rozložení dou�ování ve sv�t�. Svou úlohu hrají i historické souvislosti. 

V zemích východní Asie je zastoupení dou�ování silné a hluboce zako�en�né. D�vodem 

jsou již zmín�né kulturní tradice, které kladou d�razu na píli a vlastní úsilí žáka, jež 

vedou k úsp�chu v dalším vzd�lávání a pracovním uplatn�ní. Oproti zažitému postavení 

dou�ování ve východoasijských zemích, je tento fenomén pom�rn� nový v zemích 

bývalého Sov�tského svazu a východní Evropy. Velký rozmach dou�ování zde nastal po 

pádu socialismu, kdy p�išlo celkové uvoln�ní, které se týkalo i školských systém�. 

V n�kterých státech mají bohužel u�itelé dnes tak nízké platy (nap�íklad Gruzie, 

Kyrgyzstán), že jsou �asto nuceni si dou�ováním p�ivyd�lávat. V zemích s nejnižším 

p�íjmem (jako nap�íklad Mongolsko) je pak soukromé dou�ování jedinou cestou ke 
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kvalitnímu vzd�lání. (Bray, 2006). Jinou pozici má dou�ování v západní Evrop�, 

Austrálii a severní Americe, kde je míra dou�ování v porovnání se zem�mi východní 

Asie pom�rn� nízká. Pot�eba dou�ování pramení p�evážn� ze snahy usp�t u zkoušek, 

které ovliv�ují možnost dalšího studia. V zemích jako je Francie �i Austrálie vlády 

podporují dou�ování pro slabší žáky, aby jim umožnily lépe se za�lenit do spole�nosti.    

Ve státech Afriky a jižní Asie u�itelé spat�ují v dou�ování p�íležitost, jak zvýšit sv�j 

nízký p�íjem, a dou�ování se proto stává nedílnou sou�ástí vzd�lávacího systému, který 

nemá rozvinuté prost�edky pro jeho kontrolu. V Latinské Americe je míra dou�ování 

celkov� nízká. Výjimku tvo�í st�ední vzd�lávání, kde je dou�ování rozší�eno.  

Vzd�lávací 

Další roli v rozsahu soukromého dou�ování hraje podle Braye (2003) 

i Southgate (2009) školský systém. Tam, kde m�že být úsp�ch p�i zkouškách zajišt�n 

investicí do dou�ování, roste jeho míra. Jedná se o zem� s celostátním testováním žák� 

a ty, ve kterých úsp�ch v t�chto zkouškách ovliv�uje další vzd�lávací dráhu dít�te 

(Korea). Stejn� tak systémy, které jsou netolerantní k pomalejším student�m, nep�ímo 

vybízí k vyhledávání soukromých hodin, které mají t�mto d�tem pomoci p�i pln�ní 

nárok� školy. V n�kterých zemích m�že rozsah dou�ování zvýšit také špatný plat 

u�itel�, kte�í pak nabízí a doporu�ují dou�ování, kterým si sami p�ivyd�lávají. Kv�li 

vyššímu výd�lku u�itelé neproberou p�edepsanou látku a žáci jsou tak nuceni zaplatit si 

dou�ování (které nabízí stejný u�itel), aby u�ivo dohnali, což je p�ípad nap�íklad 

Bangladéše nebo Keni (Bray, 2003). Jak už bylo zmín�no výše, špatná organizace 

školského systém zvyšuje pravd�podobnost výskytu a pot�eby dou�ování 

(Southgate, 2009). Vyšší pravd�podobnost dou�ování je dále u žák� se speciálními 

vzd�lávacími pot�ebami. 

1.2.2 Mikro faktory 

M�sto versus vesnice 

Z výzkum� také vyplývá, že dou�ování je více rozší�eno ve m�stech, kde je 

v�tší sout�ž mezi studenty. Rodi�e tam také bývají vzd�lan�jší, mají v�tší o�ekávání 

a vyšší požadavky na vzd�lání svých d�tí. Ve m�stech bývají lidé i bohatší, což také 
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zvyšuje možnosti p�i volb� dou�ování (Bray, 2003). Svou roli hraje pravd�podobn� 

i po�et obyvatel, protože �ím více obyvatel, tím více dou�ujících a tím dostupn�jší 

dou�ování. Tento fakt nep�ímo potvrzuje i Southgate (2009), podle kterého míra 

dou�ování závisí významn� na finan�ních možnostech rodiny a kulturním a sociálním 

kapitálu, které bývají ve m�stech vyšší. Bray (2006) dokonce uvádí, že v zemích jako je 

Korea a Taiwan dosahuje míra dou�ovaných student� ve m�stech až 90%.  

Finan�ní situace rodiny 

Rodinný p�íjem bývá považován za jeden z nejd�ležit�jších d�vod� pro 

dou�ování (Dang, 2008). Rodi�e, kte�í mají více finan�ních prost�edk�, si mohou 

pochopiteln� dovolit více investovat do soukromého dou�ování svého dít�te. V zemích 

s velkými ekonomickými rozdíly mezi jednotlivými skupinami obyvatel a špatn� 

fungujícím školským systémem, m�že finan�ní zajišt�nost významn� ovlivnit úrove� 

vzd�lání žák�. Tam, kde je dosažené vzd�lání navíc prost�edkem k získání lépe 

placeného zam�stnání, se mohou dou�ováním jen udržovat �i zvyšovat sociální 

nerovnosti ve spole�nosti.  

Vzd�lání rodi�� 

 Výzkumy dále ukazují, že spole�n� s finan�ní situací rodiny a tím, zda rodina 

žije ve m�st� �i na venkov�, hraje nejd�ležit�jší roli vzd�lání rodi�� a jejich vztah ke 

vzd�lání. Vzd�lání rodi�� má pozitivní vliv na výsledky d�tí ve škole jak 

v rozvojových, tak v rozvinutých zemích (Dang, 2008). Rodi�e, kte�í jsou sami vzd�laní 

a považují vzd�lání za d�ležité, budou také pravd�podobn�ji za�izovat svým d�tem 

dou�ování, pokud uznají za vhodné.  

Vliv pohlaví 

Vliv pohlaví na pravd�podobnost dou�ování se t�žko odhaduje. V n�kterých 

státech je tradi�n� kladen v�tší d�raz na vzd�lání muž� (Kuvajt). V t�ch také p�evažují 

v po�tu dou�ovaných žák� chlapci. Ostatní výzkumy v práci Braye (2007) neprokázaly 

souvislost mezi pohlavím a tím, zda je �i není žák dou�ován. Po�ty chlapc� a dívek jsou 

podle n�j p�ibližn� vyrovnané. Oproti tomu Southgate (2009) udává, že �ast�ji jsou 
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dou�ovány dívky. Považuje to za znamení možnosti vyrovnání genderových nerovností 

v p�ístupu dívek ke vzd�lání. 

1.3 Úsp�šnost dou�ování 

Dou�ování a školní výsledky 

Dalo by se o�ekávat, že žáci, kte�í jsou dou�ováni, budou dosahovat lepších 

výsledk� v b�žném školním procesu. Tato souvislost je však obtížn� m��itelná, a navíc 

ne vždy prokazatelná. Nemusí platit, že soukromé dou�ování znamená automatické 

zlepšení školního hodnocení. Dang (2008) nabízí n�kolik možných vysv�tlení. Za prvé, 

je to práv� složitá m��itelnost prom�nné. Za druhé, d�vodem pro dou�ování nemusí být 

vždy jen touha po zlepšení prosp�chu. Rodi�e mohou dít�ti nap�íklad za�ídit dou�ování 

pouze jako smysluplnou odpolední �innost. O zlepšení výsledk� se pak nikdo nezajímá 

a nemusí být ani pot�eba. V t�etím p�ípad�, kdy žáci navšt�vované dou�ování považují 

za ztrátu �asu, také pravd�podobn� nep�inese zlepšení školních výsledk�. Krom� toho 

jsou tu i další faktory, které �asto nejsou ve výzkumech zohled�ovány a ty pak mohou 

být zavád�jící. Nap�íklad rodi�e, kterým velmi záleží na vzd�lání d�tí a jejich 

výsledcích ve škole, mohou d�tem krom� toho, že jim za�ídí dou�ování, ješt� pomáhat, 

�ímž budou výsledky také ovlivn�ny. Stejn� tak motivovanost žák� bude mít vliv na 

jejich úsp�šnost a dá se p�edpokládat, že motivovaní žáci budou spíše vyhledávat 

dou�ování. Tito žáci by pravd�podobn� m�li lepší výsledky než nemotivovaní žáci, 

i pokud by dou�ování nenavšt�vovali, to ale mnohé výzkumy nezohled�ují. Výzkumy, 

které tyto faktory neberou v potaz, vykazují smíšené výsledky a není jasné, zda 

závislost úsp�chu ve škole na dou�ování je pozitivní (nap�íklad Japonsko, Ke�a, 

Vietnam) nebo negativní (Korea, Singapure). Zkoumání, která s t�mito faktory (jako je 

motivace dít�te �i zájem rodi�� o vzd�lání a výsledky dít�te) po�ítají, nazna�ují spíše 

pozitivní vliv dou�ování na školní výsledky (Dang, 2008).   
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1.3.1 Faktory ovliv�ující úsp�šnost dou�ování 

Obsah a zp�sob dou�ování 

Úsp�šnost �i neúsp�šnost dou�ování závisí na více faktorech, které hloub�ji 

rozebírá profesor Bray (2007). Jedná se za prvé o obsah a zp�sob dou�ování. Je 

pochopitelné, že ne každému žákovi bude vyhovovat každý u�itel, stejn� tak jako mu 

nem�že vyhovovat každý dou�ující a jeho vyu�ující styl. Jestliže dou�ující nerozpozná 

a nebere v potaz žák�v u�ební styl, jejich spole�né hodiny nemusí být efektivní. Pokud 

bude dít� na hodiny dou�ování chodit ve stresu a se strachem z dou�ujícího, výsledky 

také nebudou pozitivní (alespo� ne pro klidný a bezpe�ný rozvoj dít�te). Náprava, kdy 

bude žák celou hodinu vypl�ovat cvi�ení za cvi�ením, bude mít jiný ú�inek než hodina, 

ve které bude dou�ovaný sám aktivní a p�emýšlivý, nebo bude �ešit r�zné problémové 

úlohy. Úsp�šnost dou�ování m�že záviset i na jeho form�. Jiný efekt bude mít 

individuální dou�ování, kdy se m�že dou�ující v�novat pln� jednomu studentovi, oproti 

kurzu velkého po�tu student�, p�i n�mž u�itel�v p�ístup nem�že být tak individuální. 

Obsah dou�ování je úzce spojen s motivací. 

Motivace žáka a u�itele 

Dalším aspektem, na kterém závisí úsp�ch dou�ování, je motivace jak žáka, tak 

u�itele. Zájem žáka o p�edm�t m�že znamenat velký rozdíl v jeho p�ístupu k tématu, 

a tím ovlivnit úsp�šnost jeho zvládnutí. Podobn� i zapálený u�itel dokáže lépe 

motivovat, probudit v žákovi zv�davost a vztah k p�edm�tu dou�ování. Je to vnit�ní 

motivace, která je žádoucí v u�ebním procesu, a dá se o�ekávat, že vnit�n� motivovaný 

student, který se pro dou�ování rozhodl sám, bude úsp�šn�jší, než žák kterého proti jeho 

v�li rodi�e p�ihlásili na dou�ování p�edm�tu, který ho nebaví a nezajímá.  

Délka trvání a intenzita kurzu 

Svou roli v úsp�šnosti nebo neúsp�šnosti dou�ování hraje i délka trvání 

a intenzita kurzu. Je pochopitelné, že jiný dopad bude mít dou�ování probíhající t�ikrát 

týdn� po krátkou dobu p�ed zkouškami než pravidelné setkávání žáka s u�itelem jednou 

za týden �i �trnáct dní po dobu celého školního roku. O délce a intenzit� kurzu bude 

rozhodovat smysl a cíl dou�ování.  
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Typ žáka 

Poslední ale ne zanedbatelnou úlohu v efektivit� dou�ování hraje typ žáka, a� už 

povahový nebo jeho u�ební styl, píle a odhodlání. Pilný, snaživý a vytrvalý p�ístup žáka 

s vnit�ní motivací m�že p�inést ne�ekané výsledky na rozdíl od nadaného, ale líného 

studenta, který se nenamáhá a dou�ování navšt�vuje pouze z donucení. 

1.4 Hodnocení dou�ování 

1.4.1 Výhody dou�ování 

Fenomén dou�ování nelze jednozna�n� ozna�it jako dobrý nebo špatný. Podobn� 

jako mnoho dalších otázek má své klady i zápory. Mezi p�ínosy dou�ování m�žeme 

uvést, že dít�, které má potíže zvládnout látku ve škole, m�že od dou�ujícího problém 

lépe pochopit. Pozná ho z jiného úhlu, jiným zp�sobem, který mu lépe vyhovuje, získá 

tak novou motivaci a zažije úsp�ch tam, kde ve škole selhává. Žákovy studijní výsledky 

se tak mohou zlepšit. Individuální dou�ování je také velmi flexibilní a m�že být 

p�izp�sobeno pot�ebám konkrétního dít�te (Ireson, 2004). Další výhodu dou�ování 

spat�uje Bray (2003) ve smysluplném trávení volného �asu d�tí. O tom by se dalo 

diskutovat, pokud d�ti takto tráví veškerý sv�j volný �as, jako je tomu v n�kterých 

východoasijských zemích. Pro nadané d�ti m�že být zase dou�ování p�íležitostí 

rozvinout své p�edpoklady a sv�j potenciál, pro který není v b�žné výuce místo 

(Bray, 2003). Pro mnohé rodi�e je dou�ování levn�jší variantou soukromého školství 

a je tedy dostupn�jší pro ty, kte�í si nemohou dovolit poslat své dít� do soukromé školy 

(Ireson, 2004). Krom� p�ínos� pro žáky uvádí Ireson (2004) i možnost extra zam�stnání 

a p�íjm� pro u�itele a dou�ující. 

 

1.4.2 Nevýhody dou�ování 

Negativní dopad p�íliš velkého rozší�ení dou�ování se m�že projevit v narušení 

školního kurikula (Bray, 2003). V n�kterých zemích (Bangladéš, Kambodža, Egypt) 

u�itelé dokonce zám�rn� vynechávají u�ivo, aby žáci museli navšt�vovat jejich 
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dou�ování (Bray, 2007). Velký problém nastává v situacích, kdy u�itelé dou�ují vlastní 

žáky. Je pak obtížné nehodnotit lépe ty žáky, kte�í dou�ování navšt�vují, a být 

spravedlivý ke všem. V n�kterých zemích jsou osnovy natolik p�edimenzované, že není 

možno vše odu�it b�hem vyu�ovací doby a u�itelé jsou nuceni nabízet odpolední 

dou�ování. Následn� d�ti, které jsou p�etížené každodenním dou�ováním, ztrácí chu� 

a energii k u�ení se ve škole (Ireson, 2004).  

Další nebezpe�í hrozí v zemích, ve kterých všichni žáci v ur�itém v�ku skládají 

státní zkoušky (Anglie, Malta). Stává se, že žáci �asto navšt�vují dou�ování, o kterém 

v��í, že je na zkoušku p�ipraví lépe než škola. Ve škole pak nedávají pozor a vyrušují, 

�ímž komplikují práci ostatním. V jiných p�ípadech tam ani nechodí a následn� mají 

problémy s docházkou (Bray, 2009). Na druhou stranu d�ti z chudších rodin jsou 

znevýhodn�ny, nebo� jejich rodi�e si dou�ování nemohou dovolit (Ireson, 2004). U�itel 

v b�žné škole má ztíženou práci, pokud n�kte�í z jeho žák� mají dou�ování a látku 

probíranou ve škole už znají nebo mají lépe procvi�enou než ostatní. Je pak obtížn�jší 

poskytnout každému žákovi to, co pot�ebuje.  

Bray (2006) ve svých pracích zd�raz�uje dopad dou�ování na zvyšování 

sociálních nerovností ve spole�nosti. Jsou to p�evážn� d�ti bohatých, jejichž rodi�e jim 

mohou dou�ování zaplatit, a tím se ješt� vzdalují od svých vrstevník� z chudšího 

prost�edí. Dang (2008) naopak vysv�tluje, pro� to tak nemusí být a dou�ování m�že 

mnohdy vést ke smazávání t�chto rozdíl�. Jeho argumenty vychází z faktu, že školní 

úsp�šnost d�tí je nejvíce ovlivn�na jejich rodinným zázemím 

(Coleman 1966 in Southgate). Žák�m, kte�í mají již od po�átku výhodu podn�tného 

prost�edí, dou�ování už nemusí p�inést žádné výrazné zlepšení, na jehož základ� by se 

zvýšil rozdíl mezi jimi a jejich spolužáky z mén� podn�tného prost�edí. Tyto rozdíly už 

jsou z v�tší �ásti dány práv� odlišným zázemím d�tí. Vhodným p�sobením státu, který 

by nap�íklad zprost�edkovával dou�ování pouze t�m, kte�í nesta�í školnímu tempu (jako 

je tomu nap�íklad v USA), by mohly být tyto nerovnosti snižovány. Zde se ale nabízí 

otázka realizace, protože by bylo velmi obtížné kontrolovat a zakazovat ostatní typy 

dou�ování. 

Pro stát a jeho ekonomiku je pochopiteln� nevýhodné, že v sektoru soukromého 

dou�ování se pohybují velké finan�ní prost�edky, které stát nemá možnost kontrolovat 
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a danit, a tím p�ichází o zna�ný zisk. Dang (2008) uvádí, že v n�kterých zemích výdaje 

rodin na soukromé dou�ování dosahují tém�� sejných hodnot, jako finan�ní prost�edky 

státu uvoln�né na vzd�lávání. Nejen z tohoto d�vodu auto�i upozor�ují, že by 

problematice dou�ování m�la být v�nována v�tší pozornost. 

1.5 Shrnutí  

V této �ásti práce jsem se pokusila p�iblížit situaci dou�ování ve sv�t�. 

Problematika dou�ování je v mezinárodním kontextu oproti �eské republice zkoumána 

pon�kud více a ve sv�t� už bylo provedeno v�tší množství výzkum� zjiš�ujících míru 

i d�vody dou�ování. Je t�eba ale zd�raznit, že mapování tohoto fenoménu není snadné, 

nebo� jeho ú�astníci o n�m z r�zných d�vod� necht�jí mluvit. V n�kterých zemích má 

dou�ování dlouholetou tradici (státy východní Asie) a v jiných se za�alo rozši�ovat 

pozd�ji (zem� bývalého Sov�tského svazu). Celkov� ale míra dou�ování ve sv�t� 

stoupá. Více je zastoupeno v zemích, kde píle, snaha a peníze investované do vzd�lání 

mohou ovlivnit další vzd�lávací a následn� i pracovní kariéru. Rozlišujeme dva typy 

dou�ování, podle motiv�. Nej�ast�jším d�vodem pro dou�ování podle výzkum� PISA 

2003 je pot�eba dohnání zameškaného nebo nepochopeného u�iva. Profesor Bray 

naopak upozor�uje, že velké množství dou�ovaných vede touha po zlepšení už tak 

dobrých školních výsledk�. Jak tomu je v �eské republice? PISA výzkumy ji �adí ke 

t�em zemím, kde p�evažuje druhý typ. Budou i na prvním stupni d�ti dou�ovány p�esto, 

že objektivn� podle výsledk� to nepot�ebují?  

Výzkumy také ukazují r�zné rozložení dou�ování podle kulturních, 

geografických, politických a jiných faktor�. Další otázkou je vztah mezi dou�ováním 

a školními výsledky, který p�ekvapiv� nemusí být vždy kladný. S ohledem na obtížn� 

m��itelné faktory, jako nap�íklad motivace žák�, se ale ukazuje spíše pozitivní závislost 

školních výsledk� na dou�ování. Závisí však na více prom�nných. Dou�ování m�že být 

velmi p�ínosné a prosp�šné p�edevším pro slabší žáky. Na druhou stranu s sebou 

(hlavn� v podob� elitního vzd�lávání pro bohaté) nese nebezpe�í zvyšování sociálních 

nerovností ve spole�nosti.  
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2 Dou�ování žák� v �eské republice 

V této kapitole se zam��ím na situaci dou�ování v �eské republice ve srovnání se 

situací ve sv�t�. 

2.1 Vymezení pojm� 

V �eštin� je vnímání pojmu „private tutoring“ p�eloženého jako soukromé 

dou�ování pon�kud odlišné od definice používané v zahrani�ní literatu�e. Nejedná se 

v první �ad� o rozši�ující studium, ale spíše o procvi�ení látky, kterou žák nepochopil, �i 

s ní má n�jaký problém. Jak uvádí definice Pr�chy, Mareše a Walterové, dou�ování je: 

„Forma pomoci žák�m, kte�í mají z r�zných d�vod� u�ební problémy, nesta�í tempu 

školního vyu�ování nebo dosahují slabších studijních výsledk�. V �R dnes zpravidla 

není organizováno školou, probíhá mimo ni z iniciativy rodi�� (zejm. dou�ování 

soukromými u�iteli).“ (Pr�cha, Mareš, Walterová, 2003, str. 49). Pro ú�el této práce se 

budu držet spíše definice podle Pr�chy s tím rozdílem, že kv�li specifiku �eského 

školského systému – víceletým gymnáziím, která jsem cht�la zahrnout do výzkumu, 

bude rozší�ená o p�ípravu na p�ijímací zkoušky na tato víceletá (osmiletá) gymnázia. 

V této práci tedy pojem dou�ování ozna�uje: jakoukoli formu individuálního �i 

skupinového u�ení akademických p�edm�t� mimo b�žnou školní výuku, za ú�elem 

spln�ní nárok� školy, �i p�ípravy k p�ijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. Tyto 

hodiny platí rodina, nebo jsou nabízeny ve škole zdarma pro ty, kte�í to pot�ebují. 

Nepo�ítají se zájmové kroužky, jako nap�íklad sportovní aktivity, hra na hudební 

nástroje �i skaut. Za základní p�edm�ty jsou považovány p�edm�ty jako �eský jazyk, 

anglický jazyk, matematika, p�írodov�da �i vlastiv�da. V definici nejsou zahrnuty 

výchovy (t�lesná, hudební, výtvarná). Je d�ležité zd�raznit, že tato práce se zabývá 

problematikou dou�ování pouze na prvním stupni základních škol. To znamená, že 

dou�ovanými mohou být žáci prvních až pátých t�íd, zhruba od šesti do jedenácti let 

v�ku  

Ve sv�t� je vnímání pojmu dou�ování dvojí – náprava nebo nadstavba. 

Z definice stanovené pro tuto práci vyplývá, že se v našem prost�edí bude jednat spíše 

o nápravu, pouze v p�ípad� p�ípravy na osmiletá gymnázia o nadstavbu. Jako jeden 
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z hlavních faktor�, který ovlivní pot�ebu dou�ování u d�tí, se tedy nabízí školní 

neúsp�šnost.  Ve škole neúsp�šní žáci nebo jejich rodi�e v horším p�ípad� rezignují a 

v lepším hledají zp�sob, jak se jí vyhnout. Dou�ování bude pravd�podobn� jednou 

z prvních možností, kterou rodi�e zvolí, aby svému dít�ti pomohli. Zastávám názor, že 

zásadní roli v život� dít�te hraje rodina, která také ovliv�uje jeho postoje ke škole a 

k sob� samému. I otázka školní úsp�šnosti �i neúsp�šnosti bude �áste�n� ovlivn�na 

rodinou. V následující �ásti se jí proto v�nuji trochu podrobn�ji. 

2.2 Vliv rodiny 

Socioekonomický status a kulturní kapitál 

Mnozí odborníci se shodnou, že klí�ový vliv na úsp�šnost a vzd�lávací 

výsledky d�tí má rodina. Podle Rabušicové (2004) zde hraje velmi významnou roli 

socioekonomický status rodiny (dále SES). D�ti z rodin s vyšším statusem dosahují 

lepších výsledk� a zpravidla také vyššího vzd�lání než d�ti z rodin s nižším SES. Pro 

�eskou republiku je charakteristická tzv. autoreproduk�ní tendence, což znamená, že 

d�ti dosahují stejné úrovn� vzd�lání jako jejich rodi�e (Pr�cha, 2006). V rodinách, kde 

mají rodi�e st�edoškolské a nižší vzd�lání, d�ti obvykle nemají pot�ebu dosáhnout 

vyššího vzd�lání. Naopak u d�tí z rodin vysokoškolák� je velká pravd�podobnost, že 

d�ti, po vzoru svých rodi��, také vystudují vysokou školu. Je zajímavé, že na úrove� 

vzd�lání dít�te má hlavní vliv vzd�lání matky (Rabušicová, 2004).  

Kulturní kapitál je další prom�nnou, která zásadn� ovliv�uje úsp�ch d�tí ve 

škole. Ukazuje se, že je to p�edevším p�ístup rodi�� ke škole a d�ležitosti vzd�lání, 

který p�sobí na vztah dít�te ke vzd�lávání. Jak uvádí Rabušicová (2004), rodi�e 

vysokoškoláci se �asto zajímají o dít� a jeho školní zážitky, hovo�í doma o d�ležitosti 

vzd�lání, podporují své dít�te v jeho studijním úsilí a pomohou, když je pot�eba. Na 

rozdíl od nich nep�ikládají rodi�e s nižším vzd�láním škole takovou d�ležitost. 

Nezajímají se moc o to, co d�ti ve škole d�lají, se svými d�tmi se do školy nep�ipravují, 

nechávají zodpov�dnost na nich. D�ti pak nespat�ují ve vzd�lání n�co d�ležitého 

a neusilují o vyšší vzd�lání než jejich rodi�e. Mnoho se hovo�í o nerovnosti ve 

vzd�lávání a o tom, že by m�li mít všichni stejný p�ístup k vyššímu vzd�lání. Otázkou 



 

 

23 

 

je, zda by m�lo být cílem spole�nosti, aby byli všichni ob�ané vysokoškolsky vzd�laní. 

Existují zam�stnání, která takové vzd�lání nevyžadují, a ne každý má pot�ebu trávit �as 

dlouhým teoretickým studiem. Mnozí zam�stnaní, nap�íklad d�lníci, jsou se svou úrovní 

vzd�lání spokojeni a nemají zájem dále se vzd�lávat. (Pr�cha, 2006). Další otázkou je, 

zda nejsou spokojeni pouze proto, že nevnímají vzd�lání jako d�ležité, což p�ejali od 

svých rodi�� a nestudují jen proto, že si myslí, že studium pro n� není. Odpov�� na tuto 

otázku by se získávala velmi obtížn�. Problém by nastal, pokud by d�ti z rodin s nízkým 

SES a malým kulturním kapitálem nem�ly šanci získat vyšší vzd�lání, p�esto že by 

m�ly zájem. V tom p�ípad� by byly možnosti vzd�lání opravdu nerovné a stát by se m�l 

pokusit takovým nerovnostem zabránit. 

Samostatnou pozornost by si zasloužila skupina d�tí s postiženým, které 

mohou mít i p�es své nadání cestu k b�žnému vzd�lání velmi komplikovanou, a� už 

pochází z jakékoli rodiny. V �eském prost�edí je inkluze t�chto d�tí do b�žných t�íd 

pom�rn� novou záležitostí, nebo� v období socialismu byli žáci s postižením od 

ostatních separováni a vzd�láváni zvláš�. Dodnes se v �eské republice bojuje proti 

neoprávn�nému za�azování d�tí, které nemají prokázané speciální vzd�lávací pot�eby, 

do škol speciálních (týká se �asto p�íslušník� romské menšiny). A�koli Ministerstvo 

školství, mládeže a t�lovýchovy (dále MŠMT) podporuje inkluzi, naráží na 

nep�ipravenost �eských škol a tento proces bude ješt� zdlouhavý. Zna�nou pomoc by 

v této oblasti mohl p�inést projekt o. s. Rytmus s názvem Škola pro všechny, který si 

klade za cíl, na základ� p�ípadové studie, p�ipravit konkrétní podklady pro inkluzi všech 

d�tí 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 

úsp�šnost dít�te ve škole, pat�í míra zapojení rodi�� do vzd�lávání jejich d�tí, 

oce�ování jejich úsp�chu a všemožná podpora jejich úsilí (Rabušicová, 2004). Pro 

harmonický vývoj a vztah dít�te ke škole je d�ležitá konsistence mezi tím, co se d�je ve 

škole a tím, co �íkají doma rodi�e. Pro dosažení této harmonie se nabízí jako cesta úzká 

spolupráce mezi rodinou a školou. Takováto spolupráce m�že napomoci odhalit 
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p�ípadné p�ekážky a potíže, které dít� m�že v u�ení mít, a díky vzájemné komunikaci 

lze zakro�it d�ív, než se dít� dostane do v�tších problém�. Stejn� tak m�že u�itel ve 

spolupráci s rodi�i napravit a dohnat mnohé (nap�íklad problémy s chováním), co by 

jinak p�esahovalo žákovy možnosti a mohlo zap�í�init hlubší potíže. P�i spolupráci 

rodi�� a školy mohou i nadaní žáci zažívat úsp�ch a rozvíjet se podle svých možností. 

D�ležitým p�ínosem kvalitní spolupráce je již zmín�ný konzistentní a shodný p�ístup 

rodi�� i u�itele k dít�ti, který umož�uje žákovi cítit se bezpe�n� a rozvíjet se podle 

svých možností.  

Nyní uvedu další charakteristiky v rodin�, které ovliv�ují dít� na jeho cest� za 

úsp�šným ukon�ením vzd�lání (Davé in Rabušicová, 2004, s. 27). Z t�chto je patrné, 

jak velké rozdíly mohou být mezi jednotlivými d�tmi v závislosti na prost�edí, ze 

kterého pochází, a jak obtížnou situaci budou mít ty d�ti, jejichž prost�edí je 

nepodn�tné, nepodporující nebo dokonce blokující jejich volný rozvoj.  

Rodi�ovské aspirace  

Pat�í mezi n� „tlak na úsp�šnost – rodi�ovské aspirace a o�ekávání“, které 

mnohdy kladou na dít� nep�im��en� velký tlak a bez ohledu na jeho možnosti prosazují 

své cíle. Pokud mají rodi�e vysoká o�ekávání a nároky na výkon dít�te, které jim 

z jakýchkoli d�vod� nem�že dostát, p�edpokládám, že dou�ování bude jednou z prvních 

nápravných možností, ke které rodi�e sáhnou.  

Jazykový kód 

Další charakteristikou je „jazyk – prostor pro rozvoj r�zných úrovní 

jazykového vyjad�ování.“ Ukazuje se (Rabušicová, 2004), že d�ti s rozvinutým 

jazykovým kódem, což bývají d�ti vzd�lan�jších rodi��, jsou ve škole úsp�šn�jší. 

Samostatnou kapitolou této charakteristiky budou d�ti cizinc� nebo d�ti ze sociáln� 

znevýhodn�ného prost�edí, kterým bude v�nována pozornost pozd�ji.  

Akademické vedení 

„Akademické vedení – dostupnost a kvalita pomoci s prací do školy“ je dalším 

faktorem, který m�že ovlivnit školní úsp�šnost. Souvisí se socioekonomickým statusem 
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a vzd�láním rodi��. Pokud rodi�e nesta�í sami na pomoc d�tem a záleží jim na úsp�chu 

dít�te, m�že se op�t naskytnout možnost dou�ování jako �ešení.  

Aktivita rodiny 

Další charakteristikou je „aktivita rodiny – množství rodinných volno�asových 

aktivit nesouvisejících p�ímo se školou.“ Jedná se v podstat� o kulturní kapitál, který 

usnad�uje d�tem cestu vzd�lávacím procesem. D�ti, které navšt�vují výstavy, muzea, 

koncerty, divadla a i jinak s rodi�i sdílejí kulturní zážitky, mluví o nich a u�í se 

formovat vlastní názory, budou mít bezpochyby výhodu oproti d�tem, které se nikam 

nedostanou a do divadla jdou poprvé až se školou. Stejn� tak d�ti, které jezdí s rodi�i na 

výlety do p�írody, umí lyžovat a plavat budou mít v kolektivu d�tí lepší postavení 

a jejich sebev�domí m�že následn� pozitivn� ovlivnit i výsledky v akademických 

p�edm�tech.   

Intelektualizovanost 

Následuje „intelektualizovanost – vytvá�ení p�íležitostí pro d�ti k p�emýšlení 

a rozvoji p�edstavivosti p�i denních aktivitách.“ D�ti, kterým se rodi�e nev�nují, 

pravd�podobn� nebudou mít možnost takového rozvoje. Oproti nim d�ti, se kterými si 

rodi�e vypráv�jí, podporují jejich zvídavost, poskytují jim podn�ty k p�emýšlení 

a zkoumání, hrají s nimi hry pro rozvoj pam�ti a podobn�, budou mít situaci ve škole 

usnadn�nou.  

Pracovní návyky 

Jako poslední z charakteristik ovliv�ujících školní úsp�šnost jsou uvedeny 

„pracovní návyky – d�raz na pravidelnost v organizaci prostoru a �asu,“ které si dít� 

s pomocí rodi�� m�že osvojit, a které mu mohou posléze usnadnit další u�ení.  

2.3 Vliv školy 

Krom� rodiny ovliv�uje školní úsp�šnost dít�te i sama škola, zejména pak 

osobnost u�itele. U�ení bude pro d�ti obtížné, pokud u�itel d�ti nedokáže zaujmout 

a srozumiteln� jim podat u�ivo. Stejn� tak ve t�ídách, kde má u�itel problém s udržením 
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kázn�, nebude snadné získat d�ležité pracovní návyky a úsp�šn� se u�it. U�itelé, kte�í 

jsou svou prací již unaveni, nebo otráveni také nebudou na d�ti p�enášet pozitivní vztah 

k u�ení a získávání nových informací. Vztah u�itele k žákovi mívá velmi významný 

vliv na žák�v p�ístup ke škole a u�ení, a tím pádem i na jeho školní úsp�šnost. Jako 

zásadní proh�ešky školy, které mohou siln� ovlivnit žákovskou motivaci a úsp�šnost 

uvádí Helus (2009) syndrom nau�ené bezmocnosti, který mají d�ti, zažívající stále jen 

neúsp�ch. D�ti, které dostávají po�ád špatné známky, p�estanou v��it, že mohou být 

úsp�šné. Jejich p�ístup ke škole a u�ení za�ne být negativní a tím se zhorší prosp�ch 

a dále klesá žákovo sebev�domí. Je to takový za�arovaný kruh, ze kterého se dít� 

obtížn� dostává. Dále to m�že být tlak na známky, který odvádí od smyslu u�ení 

a soust�edí pozornost pouze na získávání co nejlepších známek. Lukášová (2010) 

upozor�uje na významnou roli v rozvoji žák�, kterou hraje u�itel a jeho p�ístup k osob� 

žáka. Pokud si u�itel žáka „zaškatulkuje“ jako hloupého a dává mu to najevo, m�že 

poškodit žákovo vnímání sebe sama a odradit ho od snahy dokázat, že tomu tak není. 

Tomuto jevu se �íká Golem efekt (více Pr�cha, Mareš, 2003, str. 69). Jak upozor�uje 

Kalhous (2009), žák se m�že efektivn� u�it až po té, co jsou uspokojeny jeho základní 

pot�eby jako pot�eba bezpe�í a p�ijetí. Pokud se od u�itele cítí ohrožován, nebo 

ponižován, nem�že jeho u�ení být úsp�šné. U�itelé by tedy m�li být vnímaví 

k pot�ebám d�tí a snažit se, aby se všichni žáci v jejich hodinách cítili bezpe�n� a pokud 

možno úsp�šn�. 

2.4 Dou�ování z d�vodu školní neúsp�šnosti 

P�edchozí �ást se zabývala vlivem rodiny a školy na školní úsp�šnost d�tí. Byl 

také zmín�n pravd�podobný vliv školní neúsp�šnosti na rozsah dou�ování. Školní 

neúsp�šnost, jak uvádí Pr�cha (2003), bývá chápána jednak jako nevyhovující 

vzd�lávací výsledky žák�, které �asto vyústí v opakování ro�níku nebo ukon�ení studia, 

jednak ší�eji, kdy d�ti nejsou neúsp�šné pouze prosp�chem, ale vytvá�í si celkové 

negativní postoje ke vzd�lávání. P�íznakem tohoto problému pak bývá strach ze školy. 

Každé dít� touží po tom být úsp�šné a a� už jsou p�í�iny školní neúsp�šnosti jakékoli, 

dít� se bude trápit. Pro lepší pochopení pohnutek, které mohou vést rodi�e k za�ízení 
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dou�ování pro své d�ti, podíváme se nyní blíže na p�í�iny školní neúsp�šnosti, jak je 

uvádí Marie Vágnerová ve své knize Školní poradenská psychologie pro pedagogy. 

2.4.1 P�í�iny školní neúsp�šnosti 

Specifické poruchy u�ení 

První p�í�inou školní neúsp�šnosti podle Vágnerové (2005) mohou být 

specifické poruchy u�ení (dále SPU). Mezi tyto poruchy �adíme p�edevším dyslexii, 

dysgrafii, dysortografii a dyskalkulii. Jejich p�vod je p�ikládán drobným poškozením 

ur�itých �ástí centrálního nervového systému, kdy dochází k narušení p�enosu vzruch�, 

které zp�sobují mimo jiné problémy s udržením pozornosti (Serfontein, 1999). Dyslexie 

je porucha �tení, která m�že postihovat rychlost, správnost �tení a porozum�ní 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 zna�n� komplikuje p�edevším mluvnické u�ivo. Projevem 

dyskalkulie jsou potíže p�i provád�ní operací s �ísly a špatná matematická a prostorová 

p�edstavivost (Zelinková, 1994). Zmín�né poruchy opravdu komplikují b�žný proces 

u�ení a je tedy d�ležité v�as je rozpoznat a poskytnout žák�m pot�ebnou pomoc.  P�i 

neodborné diagnostice nemusí být projevy SPU ur�eny správn� a jejich náprava pak 

neodpovídá pot�ebám dít�te. Nesprávn� diagnostikované poruchy u�ení a s nimi 

související p�ístup a jednání u�itele a spolužák� mohou také negativn� ovlivnit žákovo 

sebev�domí, vztah ke vzd�lávání i jeho socializaci.  

Náprava SPU 

Mnozí rodi�e d�tí, které za�nou mít ve škole potíže, pravd�podobn� nejd�íve 

zkusí dou�ování, než se zjistí hlubší p�í�ina t�chto problém�. Pro tyto d�ti m�že být 

dou�ování p�ínosné, nebo� pokud se jedná o dou�ování individuální nebo v malé 

skupince, m�že dou�ující tempo i organizaci lekce p�izp�sobit pot�ebám konkrétního 

dít�te. V každém p�ípad�, jak zd�raz�uje Vágnerová (2005), je d�ležitá spolupráce 

s rodinou, nebo� jakékoli snažení o nápravu poruch bez podpory v rodin� dít�te m�že 

p�inést jen omezené výsledky. Olga Zelinková (1994) doporu�uje postupy pro nápravu 

SPU, které mohou být s úsp�chem využívány p�i jakémkoli dou�ování. P�evážn� kv�li 
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nep�íjemným zážitk�m, které dít� s SPU pravd�podobn� ze školy bude mít, doporu�uje 

Zelinková (1994) nejd�íve ze všeho získat d�v�ru dít�te a nechat ho zažít úsp�ch 

v n��em, v �em je dobré. Následn� doporu�uje provád�t pr�pravná cvi�ení, a to nejlépe 

formou her, aby dít� nem�lo pocit, že se u�í. Tento postup bude pravd�podobn� 

ú�inn�jší než dril zam��ený na oblast, ve které má dít� potíže, se kterými stále dokola 

neúsp�šn� bojuje. V p�ípad� diagnostikovaných SPU je d�ležitá práce odborníka, který 

zná metody reedukace jednotlivých poruch a m�že tak dít�ti pomoci. P�esto i pomoc ne 

p�ímo odborného dou�ujícího m�že být pro tyto d�ti lepší než ponechání vlastnímu 

osudu a trápení ve škole. Na základ� této domn�nky p�edpokládám, že SPU, a� už 

diagnostikované nebo ne, budou jedním z d�vod�, pro� rodi�e pro své d�ti za�izují 

dou�ování. Existuje také názor, že každé dít� se musí p�ipravit na život ve spole�nosti a 

i lidé s SPU budou muset fungovat mezi ostatními bez ohledu na svá omezení. Jejich 

indispozice je znevýhod�uje, ale tréninkem se dá hodn� napravit. V tomto p�ípad� se 

domnívám, že d�ti s SPU musí vyvinout více úsilí, vytrvalosti a píle, aby dosáhly ur�ité 

úrovn� vyjad�ování, avšak d�sledný trénink m�že situaci velmi zlepšit a zamezit tak 

zbyte�ným pocit�m mén�cennosti. I zde by dou�ování mohlo hrát d�ležitou pomocnou 

roli, bude-li provád�no citliv�. 

Hyperaktivita a poruchy pozornosti 

 Jako další z p�í�in školní neúsp�šnosti uvádí Vágnerová (2005) hyperaktivitu 

a poruchy pozornosti – ADD (attention deficit disorder). Tyto potíže jsou �asto spojeny 

s SPU, nemusí to ale být pravidlem. Mezi projevy ADD (p�ípadn� ADHD attention 

deficit hyperaktivity disorder) pat�í zvýšená aktivita (neustálá pot�eba pohybu, která je 

v rozporu s požadavky školy na dlouhodob�jší soust�ed�ní a práci v klidu), 

impulzivnost a zbrklost (žák se snadno dopustí chyby z nepozornosti), zhoršená 

pohybová koordinace (zasahuje i jemnou motoriku a zp�sobuje nap�íklad problémy 

s psaním), poruchy krátkodobé pam�ti (žák rychle zapomene instrukce, které dostal od 

u�itele), vyjad�ování, (na které je ve škole kladen nemalý d�raz) nebo sociální nezralost 

(velká nevýhoda pro ve škole se rozvíjející sociální vztahy a návyky) 

(Serfontein, 1999), což jsou charakteristiky, které mohou významn� ovlivnit školní 

úsp�šnost žáka. Dou�ování pro tyto žáky je Sefronteinem (1999) doporu�ováno. Je však 

d�ležité, aby dou�ující zaujal osobní až rodi�ovský p�ístup, který napom�že odbourat 
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obavy z neúsp�chu a odsuzování. Co se tý�e místa a �asu, tak za ideální 

Sefrontein (1999) považuje situaci, kdy se dou�ování uskute�ní ješt� ve škole b�hem 

vyu�ování, v n�jakém krátkém vymezeném �ase. Pokud by se dou�ování odehrávalo 

mimo školní výuku, nem�lo by to být �ast�ji než dvakrát týdn� a m�lo by to být v dob�, 

kdy dít� není unavené. To znamená brzy po p�íchodu ze školy nebo ráno p�ed 

vyu�ováním. Záleží samoz�ejm� na typu žáka. Pro d�ti s ADHD m�že být dou�ování 

velmi p�ínosné, nebo� dou�ující m�že hodinu uspo�ádat tak, aby vyhovovala 

možnostem a pot�ebám dít�te. M�že nap�íklad za�adit více pohybových aktivit, st�ídat 

�innosti po kratších �asových úsecích, zapojit více smysl� a podobn�. 

Vývojov� podmín�né zm�ny 

Jako t�etí z možných p�í�in školní neúsp�šnosti m�žeme jmenovat vývojov� 

podmín�né zm�ny (Vágnerová, 2005). V p�ípad� starších žák� se jedná o výkyvy 

v dob� dospívání a u mladších žák�, kterým se v této práci v�nuji, je to celková 

nevyzrálost a nep�ipravenost na školu. Otázkou je, zda v p�ípad� nep�ipravenosti na 

školu m�že pomoci pouhé dou�ování, zejména pokud by dou�ující nebyl odborníkem. 

Jako efektivn�jší �ešení by se spíše nabízelo odložení vstupu do školy a za�azení dít�te 

do p�ípravného ro�níku, který dnes mnohé školy otvírají. Zde se krom� celkov� 

nevyzrálých d�tí p�ipravují na vstup také d�ti ze sociáln� nevyhovujícího prost�edí �i 

d�ti menšin s jazykovými a kulturními bariérami, což velmi p�ispívá ke snížení 

neúsp�šnosti t�chto d�tí v dalším vzd�lávání. V souvislosti se školní neúsp�šností na 

po�átku povinné docházky jsou více ohrožení chlapci, kte�í nervov� i sociáln� dozrávají 

pozd�ji než dívky. Mat�j�ek (1986) uvádí, že rozdíl mezi chlapci a dívkami v dob� 

nástupu do školy �iní p�l až t�i �tvrt� roku, p�estože inteligence je stejná.   

Nedostatek motivace 

Jinou p�í�inou školní neúsp�šnosti m�že být také nedostatek motivace a negativní 

postoj ke škole (Vágnerová, 2005). Je známé, že d�ti se nejlépe u�í, když je látka 

zajímá, nebo je alespo� podaná motivujícím zp�sobem, který vede d�ti k p�emýšlení, 

dalšímu zkoumání a vlastnímu objevování. Pokud je pro žáky u�ivo p�íliš jednoduché 

nebo p�íliš obtížné, dochází rychle ke ztrát� motivace. P�í�iny demotivace žák� mohou 

být mnohé. Je pochopitelné, že žáci, kte�í nevidí smysl toho, co se u�í, snadno ztratí 
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o d�ní ve škole zájem. Myslím, že dobrý dou�ující by v tomto p�ípad� mohl žáka 

motivovat, vymyslet p�itažliv�jší metodu, ukázat smysl �innosti. Za d�ležit�jší ale 

považuji komunikaci u�itele s žákem a rodinou, která m�že mnohé vysv�tlit a zajistit 

zlepšení situace.  

2.5 Dou�ování znevýhodn�ných d�tí 

Již byl zmín�n zna�ný vliv jazykového kódu a jeho rozvinutosti na úsp�šnost 

dít�te ve škole. Nyní se zam��ím na d�ti, které z n�jakého d�vodu tento kód dostate�n� 

rozvinutý nemají. Jedná se p�edevším o d�ti cizinc� žijících v naší zemi a dále d�tí 

z neuspokojivého sociálního prost�edí. Domnívám se, že tyto dva faktory spolu mnohdy 

souvisí. V p�ípad� cizinc� se nemusí jednat o neuspokojivé prost�edí, ale o prost�edí 

kulturn� odlišné, jehož návyky a neznalost �eské kultury mohou zap�í�init mnohé 

komplikace a p�ekážky ve školní úsp�šnosti dít�te. Zde se dou�ování nabízí jako jedna 

z možností, jak dít�ti pomoci p�ekonat tyto bariéry, nebo� ve škole na takto individuální 

p�ístup nebývá prostor. Znevýhodn�ní nemusí být ur�eno pouze špatným sociálním 

prost�edím �i jazykovým vybavením. Do této kategorie budou pat�it i d�ti s r�znými 

speciálními vzd�lávacími pot�ebami, které mají u�ení z n�jakého d�vodu 

zkomplikované. 

Právní zakotvení 

Problematiku znevýhodn�ných žák� ošet�uje Školský zákon v odstavci 

„vzd�lávání d�tí, žák� a student� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami a d�tí, žák� 

a student� nadaných“ (§ 16, str. 4832), kde jim vyhrazuje právo na vzd�lání, jehož 

formy, obsah i metody odpovídají pot�ebám a možnostem konkrétního jedince. Tito žáci 

mají nárok na poradenskou pomoc, r�zné speciální pom�cky a m�že pro n� být p�ijat 

asistent pedagoga, který usnadní jejich integraci ve t�íd�. Pro žáky se speciálními 

vzd�lávacími pot�ebami bývá vytvo�en vlastní individuální vzd�lávací plán, který 

zohled�uje jejich možnosti a upravuje požadované výstupy. 

Stát se snaží usnadnit socializaci a vzd�lání také d�tem cizinc� (d�tem 

s odlišným mate�ským jazykem než �eským). V metodice doporu�ení �editel�m škol ze 
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zá�í 2011 (Kavan, 2011) rozd�luje MŠMT cizince do t�í skupin, pro které uvádí 

podp�rná opat�ení. První skupinu tvo�í d�ti ob�an� Evropské unie a Lichtenštejnska, 

Norska, Islandu a Švýcarska. Tyto d�ti mohou bezplatn� navšt�vovat t�ídy pro 

jazykovou p�ípravu, které jsou zárove� p�ípravou na za�len�ní do základního 

vzd�lávání. Druhou skupinu tvo�í d�ti azylant� (tzn. osob, jimž byl v �eské republice 

ud�len azyl). Tyto d�ti jsou za�azeny do skupiny žák� se speciálními vzd�lávacími 

pot�ebami a vztahuje se na n� také paragraf 16 školského zákona. Mají nárok na 

individuální vzd�lávací plán, pomoc odborník�, p�izp�sobení forem, metod a obsah� 

vzd�lávání jejich pot�ebám a možnostem. Od února 2012 mají tito žáci možnost �erpat 

finan�ní prost�edky na poskytování zájmového vzd�lání ve školní družin� nebo školním 

klubu (Kavan, 2012). T�etí skupinou jsou d�ti cizinc� ze t�etích zemí, které nejsou �leny 

žádné �lenské zem� EU nebo Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Švýcarska a zárove� se 

nejedná o d�ti azylant�. Tyto d�ti m�ly ješt� v roce 2011 nárok na bezplatnou školní 

docházku bez možnosti navšt�vovat jazykovou p�ípravu s tím, že existovaly r�zné 

dota�ní programy, které mohly být využity a žáci z t�etích zemí mohli získat podobnou 

podporu jako d�ti azylant�. Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2012 

(Kavan, 2012) nabízí také t�mto d�tem základní vzd�lání v�etn� bezplatné výuky 

�eského jazyka. Cílem programu je usnadnit integraci t�chto d�tí, rozvinout jejich 

komunikativní složky a pomoci p�ekonat sociokulturní bariéry. Školy mohou pro tyto 

ú�ely �erpat peníze ze státního rozpo�tu. 

Programy dou�ování  

A�koli mají cizinci a jinak znevýhodn�ní žáci možnost využívat p�ípravné 

kurzy a jazykové p�ípravy, p�esto se vyskytnou d�ti, které pot�ebují ješt� další pomoc. 

V �eské republice fungují organizace, které rodinám t�chto d�tí dostupnou pomoc 

nabízí. Ráda bych zde uvedla p�íklady organizace �lov�k v tísni, sdružení META 

a Charitu �eské republiky. 

Program podpory vzd�lávání �lov�ka v tísni 

Jelikož dou�ování je záležitostí, která není finan�n� dostupná všem, a mnohdy 

jsou to práv� d�ti, které by to nejvíce pot�ebovaly, jejichž rodi�e si to nemohou dovolit, 

významnou úlohu v této oblasti v rámci �eské republiky hraje nezisková organizace 



 

 

32 

 

�lov�k v tísni (<http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=240>), která se svými 

programy snaží pomoci práv� t�mto d�tem. 

Kristína Kurnasová, koordinátorka vzd�lávacích aktivit pobo�ky Praha, mi 

prost�ednictvím emailové korespondence p�iblížila program podpory vzd�lávání. 

Cíle programu jsou následující:  

� Zm�na p�ístupu ve�ejnosti k problematice sociálního vylou�ení 

� Zlepšení školních výsledk� d�tí 

� zlepšení známek, p�ípadn� celkového pr�m�rného prosp�chu 

� nabytí nových znalostí u dou�ovaných d�tí 

� snížení po�tu omluvených i neomluvených hodin – zlepšení docházky 

� Systematizace domácí p�ípravy  

� Posílení sociálních a komunika�ních dovedností 

� Motivace k (dalšímu) vzd�lávání 

� Podpora a zlepšení sebehodnocení 

� Orientace v prost�edí vn� sociálního vylou�ení 

Jak se zapojit do programu? 

K hlavním klient�m organizace pat�í d�ti ze sociáln� znevýhodn�ných rodin. 

D�ležitým kritériem pro výb�r a za�azení do programu je vlastní iniciativa rodiny, která 

se o dou�ování musí sama p�ihlásit (nej�ast�ji na doporu�ení p�íbuzných) a je ochotná 

spolupracovat. Dalším kritériem je vzd�lání rodi��, které bývá nej�ast�ji základní �i 

u��ovské. Kolikrát potom nejde jen o dou�ení znalostí, ale také o pomoc s vytvo�ením 

pracovních návyk�, které je pot�eba rozvíjet ve spolupráci s rodinou. Dou�ování proto 

probíhá vždy v rodin�, která má povinnost tento prostor poskytnout.   

Kdo se programu ú�astní? 

V sou�asné dob� jsou nej�ast�ji dou�ovány romské d�ti a také n�kolik málo 

cizinc�, jejichž rodiny jsou v tíživé situaci. V roce 2010 bylo dou�ováno 100 d�tí a 
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v letošním školním roce je to zatím 53. Co se tý�e dou�ujících, tak se jedná o studenty 

i pracující ob�any, kte�í se o tuto problematiku zajímají. Straková (2007) uvádí, že jsou 

�ast�ji dou�ovány mladší školní d�ti, což napomáhá k jejich d�ív�jšímu sociálnímu 

za�len�ní. Momentální situace je ale taková, že žáci prvního stupn� ZŠ tvo�í zhruba 

polovinu dou�ovaných d�tí a d�ti druhého stupn� ZŠ a SŠ také polovinu.  

Jaké p�edm�ty jsou nej�ast�ji dou�ovány? 

K nej�ast�ji dou�ovaným p�edm�t�m na prvním stupni pat�í �eský jazyk, 

matematika a angli�tina. Na druhém stupni je spíše pot�eba vytáhnout známky kv�li 

p�ijímacím zkouškám na st�ední školy. N�kte�í žáci mají problémy s jedním konkrétním 

p�edm�tem, v�tšinou je ale dou�ování pr��ezové, zam��ené vždy na to, co žák 

momentáln� pot�ebuje.  

Tato snaha �lov�ka v tísni je velmi cenná, a pokud se poda�í motivovat d�ti ze 

sociáln� znevýhodn�ných rodin ke studiu a za�lenit je do spole�nosti, m�že to alespo� 

�áste�n� p�isp�t ke snižování sociálních rozdíl� a nerovností ve spole�nosti. 

 

Sdružení META 

Sdružení pro p�íležitosti mladých migrant� (META) se snaží podporovat mladé 

migranty v jejich osobním rozvoji, a to p�edevším v oblasti vzd�lávání. Ve vzd�lání 

totiž spat�uje jednu ze základních podmínek za�le�ování cizinc� do spole�nosti. META 

se dále soust�edí i na podporu odborných pracovník�, kte�í se na vzd�lávání cizinc� 

podílejí. 

Cílem sdružení META (<http://www.meta-os.cz/pic/5-meta-kdo-jsme.aspx>) 

pro mladé migranty je p�ispívaní k nastavování a zkvalit�ování podmínek podporujících 

p�íležitosti mladých migrant� v p�ístupu ke vzd�lávání a pracovnímu uplatn�ní. 

K díl�ím cíl�m pak náleží: 

Podporovat mladé migranty 

• v rozvíjení dovednosti orientovat se v �eském vzd�lávacím systému 

• v za�len�ní se do �eského vzd�lávacího systému 



 

 

34 

 

• v pr�b�hu studia s cílem jeho úsp�šného absolvování 

• ve využití dosaženého vzd�lání p�i vstupu na trh práce (v�etn� vzd�lání 

dosaženého v zemi p�vodu) 

• v dalším vzd�lávání, které zvýší možnost uplatn�ní se na trhu práce 

Na rozdíl od skupin cizinc� rozd�lených podle MŠMT se mohou klienty sdružení 

META stát všichni cizinci, bez ohledu na typ jejich pobytu v �eské republice. 

Poradenské služby, které sdružení poskytuje, jsou bezplatné.  

Jednou z hlavních aktivit METY je dou�ování cizinc�, nebo� vstup do �eských škol, 

které mnohdy nejsou na p�íchod cizinc� p�ipravené, je bez p�edchozí p�ípravy náro�ný. 

Dou�ování p�edchází rozbor situace a individuálních pot�eb klienta, na který naváže 

vytvo�ení individuálního plánu. Dou�ování pak probíhá v�tšinou jednotliv�, �i po 

dohod� v menších skupinkách. Na rozdíl od �lov�ka v tísni probíhá dou�ování 

v prostorách sdružení META, kam žáci docházejí. Dou�ující tvo�í dobrovolníci, kte�í se 

svým klient� v�nují nej�ast�ji jednou týdn�. Jedná se o vysokoškolské studenty, lidi 

pracující i d�chodce. Z dou�ovacích p�edm�t� p�evládá �eský jazyk, ale dou�ovány jsou 

i další p�edm�ty, které žák pot�ebuje, p�ípadn� probíhá p�íprava na p�ijímací zkoušky na 

další typy škol (st�edí, vysoké). Sdružení spolupracuje s rodinami dou�ovaných, 

a pokud je možnost, snaží se spolupracovat i se školou, kterou klient navšt�vuje.  

V roce 2011 prošlo dou�ováním sdružení META celkem 34 klient� z toho zhruba 

jedna �tvrtina d�tí prvostup�ových (informace jsem získala mailem od Mgr. Moniky 

Kutilové, koordinátorky dobrovolník� a dobrovolnických aktivit sdružení META)   

CHARITA �eská republika 

Významnou pomoc jak d�tem imigrant�, tak d�tem ze sociáln� znevýhodn�ných 

rodin nabízí Charita �R.  Svou �innost nezam��uje pouze na oblast vzd�lání, ale snaží 

se zkvalitnit celkovou situaci d�tí z problémového prost�edí. �astými klienty jsou 

rodiny a d�ti romského p�vodu, na které je, spolu s d�tmi se specifickými poruchami 

u�ení, zam��en nap�íklad projekt Rovné šance pro všechny d�ti 

(<http://dchoo.caritas.cz/nove-projekty/rovne-sance-pro-vsechny-deti/>). 

V jednotlivých krajích a oblastech fungují nízkoprahová centra, kam mohou d�ti voln� 

p�icházet. Nap�íklad charita Olomouc nabízí v rámci projektu "Khamoro - St�edisko pro 
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etnické menšiny a poradenství" také dou�ování romským a sociáln� znevýhodn�ným 

d�tem se špatným prosp�chem (<http://www.olomouc.charita.cz/socialni-sluzby-

SMP/khamoro-str-pro-etnicke-mensiny-a-poradenstvi.html>). Dou�ování probíhá 

u dít�te doma, aby m�li rodi�e možnost ú�astnit se procesu a m�li p�ehled o tom, jak 

dou�ování probíhá. Jedná se p�evážn� o jednu hodinu týdn� a dou�ující jsou v�tšinou 

vysokoškolští studenti.  

2.6 Víceletá gymnázia a jejich role 

Definice dou�ování v této práci nezahrnuje pouze dohán�ní zameškaného nebo 

nepochopeného u�iva, ale také p�ípravu na víceletá gymnázia. Tento fakt se p�ibližuje 

d�vod�m zahrani�ních student�, kte�í se �asto nechávají dou�ovat, p�estože dosahují 

dobrých výsledk� (nadstavba), a také možná vysv�tluje vysokou míru dou�ování tohoto 

typu v �eské republice (výsledky PISA 2003). D�ti, které se hlásí na výb�rové školy, 

pravd�podobn� nebudou mít špatné výsledky. I tak je ale nezbytné se na zkoušky 

p�ipravovat, nebo� zájem o studium na víceletých gymnáziích je zna�ný a žák� 

skládajících p�ijímací zkoušky je více, než mohu školy p�ijmout. Podíl p�ijatých na 

víceletá gymnázia �iní pouze 45% uchaze�� (Mat�j�, 2006). Víceletá gymnázia se 

v �eské republice t�ší zna�né oblib� a mnohými jsou považována za „nástroj vzestupné 

vzd�lanostní mobility“ (Mat�j�, 2006, str. 216). Výzkumy ale ukazují, že gymnázia 

naopak p�ispívají k „mezigenera�ní reprodukci vzd�lanostních nerovností“ 

(Mat�j�, 2006, str. 216). Krom� toho na gymnáziích studují p�edevším žáci z lepšího 

socioekonomického a kulturního prost�edí, �ímž také lze vysv�tlit jejich aspirace na 

vyšší vzd�lání i úsp�šnost ve vzd�lávacím procesu (Mat�j�, 2006). Otázkou p�ínosu 

víceletých gymnázií, která jsou hlavním zdrojem rozdíl� ve výsledcích �eských žák� 

(Mat�j�, 2006), se tato práce nebude zabývat, protože se jedná o samostatnou 

a komplikovanou problematiku, pro kterou by zde nebyl prostor. Z�staneme 

u p�edpokladu, že p�ijímací zkoušky na víceletá gymnázia budou jedním z hlavních 

d�vod�, pro� žáci �tvrtých a pátých ro�ník� základní školy vyhledávají dou�ování.  
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2.7 Shrnutí 

V této �ásti práce jsem se zamýšlela nad d�vody, které mohou vést �eské d�ti 

(jejich rodi�e) k za�ízení dou�ování. Když vycházíme z �eské definice dou�ování, tak se 

jako hlavní d�vod nabízí r�zné p�í�iny školní neúsp�šnosti, p�i�emž zásadní roli v této 

otázce hraje rodina a její p�ístup k dít�ti a jeho vzd�lání. Dalšími p�í�inami mohou být 

p�ístup u�itele, SPU, hyperaktivita a poruchy pozornosti, vývojov� podmín�né zm�ny 

nebo nedostatek motivace. Nedostate�n� rozvinutý jazykový kód m�že být další 

p�ekážkou a tedy d�vodem pro dou�ování spole�n� s neuspokojivým sociáln�-

ekonomickým zázemím dít�te. Tento problém se snaží zmírnit organizace jako 

nap�íklad �lov�k v tísni, která zprost�edkovává dou�ování pro d�ti ze znevýhodn�ného 

prost�edí, sdružení META, které se v�nuje dou�ování cizinc�, a také Charita �eská 

republika. V neposlední �ad� se mezi d�vody pro dou�ování �adí i p�ípravy na víceletá 

gymnázia, která jsou v �eské republice oblíbená. P�íprava na tyto zkoušky je nutná 

tém�� u všech d�tí, nebo� zájem uchaze�� p�evyšuje kapacitu gymnázií. Rodi�e, kte�í 

mají zájem, aby se jejich dít� na výb�rovou školu dostalo, ale nesta�í na p�ípravu se 

svým dít�tem, nebo se jí z n�jakého d�vodu nemohou v�novat, zvolí pravd�podobn� 

n�jakou formu dou�ování. 
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3  Formy dou�ování 

Formy dou�ování mohou být r�zné. V zahrani�í se p�evážn� �eší dv� základní 

formy, a to individuální hodiny s tutorem, nebo organizované skupinové hodiny. 

Southgate (2009) upozor�uje na fakt, že forma dou�ování do jisté míry závisí na jeho 

ú�elu. Rozbor výsledk� PISA 2003 ukázal, že nap�í� všemi zem�mi volí individuální 

formu ti žáci, kte�í vyhledávají dou�ování jako zp�sob nápravy. Organizované 

skupinové kurzy jsou pak využívány pro oba ú�ely (nápravu a nadstavbu). Pro ú�ely 

této práce jsou formy rozd�leny do �ty� základních skupin: individuální hodiny se 

soukromým u�itelem, dou�ování v malých skupinách, kurzy v�tších skupin a on-line 

dou�ování, které probíhá bez osobního kontaktu žáka s dou�ujícím. 

3.1 Individuální forma dou�ování  

Individuální forma vyu�ování byla od starov�ku do st�edov�ku nejvyužívan�jší. 

Podle Solfronka (1991, str. 20 - 21) uvádím základní charakteristiky této formy. 

• Jeden u�itel �ídí �innosti jednotlivých žák�. 

• Žáci bývají shromážd�ni v jedné místnosti, ale pracují individuáln�, vzájemn� 

spolu nespolupracují. Jsou r�zn� sta�í, jejich úrove� znalostí se liší a po�et žák� 

ve t�íd� není nijak ur�ený. 

• U�ivo není stejné pro všechny žáky, každý žák má vlastní plán. Žáci nemají 

spole�né u�ebnice. 

• Vyu�ovací doba není p�esn� vymezena, vyu�ování m�že probíhat v r�zných 

�asových úsecích, v r�zném �ase b�hem dne a roku. 

• Neexistuje žádné dané rozmíst�ní žák� ve t�íd�. Vzhledem k organizaci 

vyu�ování na rozmíst�ní žák� a pom�cek tolik nezáleží. 

 

V pr�b�hu �asu se tato individuální forma ukázala jako málo efektivní, nebo� pro 

jednoho u�itele bylo obtížné individuáln� se v�novat velkému po�tu žák�. Se vzr�stající 

pot�ebou vzd�lání bylo t�eba vyu�ovací formu n�jak upravit a umožnit tak efektivn�jší 
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studium více žák�m zárove�. Na scénu p�ichází hromadné vyu�ování, kterému bude 

v�nována vlastní �ást textu. 

 Individuální forma výuky bývá využívána i v dnešní dob� nap�íklad v základních 

um�leckých školách, kde se jeden u�itel v�nuje individuáln� žák�m delší dobu, nebo 

v p�ípad� vrcholových sportovc�, kte�í mají osobního trenéra (Kalhous, 2009).   

Pro dou�ování m�že být tato forma velmi efektivní, nebo� když má dou�ující v pé�i 

pouze jednoho žáka, m�že se mu pln� v�novat a p�izp�sobit organizaci, obsah i metody 

vyu�ování konkrétním pot�ebám a možnostem dít�te. Když se ohlédneme za p�í�inami 

školní neúsp�šnosti, které p�edpokládáme za hlavní d�vody pro dou�ování, zvláš� 

ú�inná m�že být individuální forma dou�ování pro d�ti s r�znými SPU. Každé dít� má 

totiž jiné potíže a stejn� tak jejich náprava vyžaduje individuální p�ístup. Také d�ti, 

které mají problém s ur�itým p�edm�tem �i probíranou látkou, budou t�žit z pozornosti 

a p�ístupu dou�ujícího, který se v�nuje pouze jim a m�že látku vysv�tlit �i procvi�it 

jiným zp�sobem než u�itel ve škole a pomoci dít�ti problém pochopit a porozum�t mu. 

Jak ukazují mezinárodní výzkumy (PISA 2003), práv� když mají žáci problém se 

zvládnutím u�iva, uchylují se k individuální form� dou�ování. 

Nevýhoda individuálního dou�ování m�že nastat nap�íklad v p�ípad�, že si 

dou�ující s dou�ovaným nevyhovují a z jakéhokoli d�vodu (a� už osobnostního nebo 

u�ebního) si spolu nerozumí. Efektivita takového dou�ování klesá a bylo by lepší 

poohlédnout se po n�kom jiném. Dalším mínusem pro mnohé rodi�e je jist� cena, která 

u individuálního dou�ování bude vyšší než u jeho ostatních forem.  

3.2 Dou�ování v malých skupinkách  

P�estože další forma dou�ování, kterou zde uvádím, je ozna�ena jako dou�ování 

v malých skupinkách, nebude se pravd�podobn� jednat o skupinovou výuku, jak by 

mohl nazna�it název. Skupinová výuka je charakterizována spoluprácí �len� ve skupin� 

na spole�ném úkolu (Skalková, 1999). V p�ípad� dou�ování se i v malých skupinkách 

bude dou�ující v�novat jednotlivým žák�m více mén� individuáln� a svým charakterem 

tak bude i tato forma spíše individuální. 
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Oproti individuálním hodinám, kterých se ú�astní pouze jeden žák a jeho u�itel, 

má dou�ování v malé skupince krom� výhod individuálního p�ístupu také sociální 

dimenzi, kdy se mohou rozvíjet nejen intelektuální schopnosti, ale i sociální vztahy. 

D�ti mají možnost vzájemného porovnání (což nemusí být výhodou, ale mnohé d�ti to 

rády d�lají) a hlavn� se mohou navzájem podporovat a jít si p�íkladem. Jednou z p�í�in 

školní neúsp�šnosti byl nedostatek motivace žáka a jeho negativní postoj k u�ení. Pokud 

by takovýto žák navšt�voval dou�ování v malé skupince, kde by se mu líbilo a u�ení ho 

zde bavilo, mohlo by dojít i ke zm�n� jeho postoje ke škole a k pozitivnímu vlivu na 

jeho školní úsp�šnost. Nebezpe�í by nastalo ve chvíli, kdy by se n�kolik dou�ovaných 

žák� spojilo proti jinému, pro kterého by pak dou�ování nebylo pomocí ale trápením. 

Cena za hodinu dou�ování v malé skupince bude p�ízniv�jší než cena za individuální 

hodinu, což �iní tuto formu p�ijateln�jší pro širší okruh zájemc�.  

3.3 Hromadné dou�ování 

S rozši�ováním vzd�lanosti a pot�ebou vzd�lávat více žák� najednou byla 

vytvo�ena forma frontálního (hromadného) vyu�ování, za jejíhož autora je považován 

n�mecký reformní pedagog Johan Sturm (1507 – 1589) a jejíž teoretickou organizaci 

propracoval Jan Amos Komenský (1592 – 1670) (Vonková in Vališová, 2007). Tato 

forma m�la zefektivnit proces vyu�ování. 

Podle Solfronka (1992, str. 21) uvádím základní charakteristiky této organiza�ní formy: 

• Jeden u�itel �ídí �innost celé skupiny žák� najednou a má vedoucí úlohu. 

• P�edpokladem pro hromadné vyu�ování je sestavení t�ídy, která se skládá z žák� 

stejného v�ku a p�ibližn� stejné mentální úrovn�. Po�et žák� je p�edem ur�en. 

A�koli žáci provádí stejné �innosti ve stejném �ase, nep�edpokládá se 

spolupráce mezi nimi. Krom� vzd�lávacího zám�ru má t�ída plnit i funkci 

výchovnou. 

• Systém u�iva je uspo�ádán v u�ebních p�edm�tech, kdy každý p�edm�t 

p�edstavuje vlastní, logicky uspo�ádaný systém. 

• Výuka probíhá ve vyu�ovacích hodinách, které se v�nují vždy jen jednomu 

p�edm�tu. 
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• Každá hodina má strukturu, ve které se st�ídají jednotlivé �innosti žák�. 

Uplat�ování frontální výuky bylo zam��eno na pr�m�rné žáky a nebyla v�nována 

dostate�ná pozornost žák�m, kte�í se pr�m�ru vymykali. Styl výuky také vedl 

k uniformit� žák� a proto se od po�átku 20. století rozmáhají snahy o reformu 

(Vonková in Vališová, 2007). P�ichází nová koncepce individualizovaného vyu�ování, 

kterému se v této práci nebudu hloub�ji v�novat.  

V p�ípad� dou�ování v �eském prost�edí (nepo�ítám hromadné kurzy a dou�ovací 

centra, která jsou rozší�ená nap�íklad v zemích východní Asie) se bude o hromadnou 

výuku jednat u p�ípravných kurz� na víceletá gymnázia. Jejich výhodou je, že bývají 

organizovány školou, na kterou se žáci pozd�ji hlásí, a ti tak mají p�íležitost seznámit se 

s novým prost�edím, poznat n�které u�itele a vyzkoušet si látku, která se pak 

pravd�podobn� objeví v p�ijímacím testu. Frontální forma výuky umož�uje gymnáziím 

p�ipravovat v�tší množství žák� najednou. Nevýhodou je, že p�i v�tším po�tu d�tí se 

u�itel nem�že v�novat jednotlivc�m a žáci, kte�í nesta�í tempu, jsou zpravidla odkázáni 

na jinou pomoc.  

V Praze vznikla firma Zkoušky nane�isto, kterou založil u�itel matematiky Petr 

Husar a která p�ipravuje žáky na p�ijímací zkoušky r�zných typ� škol (osmiletá, �ty�letá 

gymnázia, st�ední školy). Forma p�ípravných kurz� je podle zakladatele zábavná 

a d�raz je kladen na vnit�ní motivaci žák�. Žáci si na každém setkání vyzkouší jeden 

ukázkový test, který hned spole�n� opraví a vysv�tlí si nepochopené. Hodnocení 

u�itelem se také neskládá z pouhého po�tu bod�, ale ke každému testu je p�ipsán slovní 

komentá�, který hodnotí výsledek a nazna�uje doporu�ený postup, jak dál. Vyu�ující se 

snaží více povzbudit a motivovat než odstrašit (Rutová, 2012, Zkoušky nane�isto). 

Takto vedené kurzy mohou být efektivní, i když se jedná o hromadné vyu�ování. Je 

t�eba si uv�domit, že velkou roli zde hraje u�itel, který se i v rámci hromadné výuky 

m�že snažit v�novat jednotlivc�m, kte�í to pot�ebují. 

3.4 On-line dou�ování 

V dnešní dob�, kdy se velmi rychle rozvíjejí po�íta�ové technologie a tém�� 

všechny d�ti umí již od mali�ka ovládat po�íta�, se nabízí nová forma dou�ování, a to 
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p�es internet. Je �asov� úsporná, nebo� ani dou�ující ani dou�ovaný nemusí nikam 

dojížd�t. Na internetu jsou k dispozici nejr�zn�jší materiály a webové aplikace, které 

mohou být zajímavé a interaktivní a mohu mít podobu hry, takže žák si ani 

neuv�domuje, že se u�í. Mnohé školy dnes také nabízí internetové stránky pro žáky, kde 

si mohou procvi�ovat u�ivo, aniž by pot�ebovali n�jakého u�itele. Pokud ale probíhá 

dou�ování on-line, u�itel a žák jsou spolu spojeni pomocí internetových videohovor� 

(nap�íklad služby Skype). U starších student� m�že dou�ování probíhat i formou chatu, 

kdy si vzájemn� píší. Výhodou také je, že dou�ování m�že probíhat v jakoukoli dobu 

a nemusí být �asov� p�esn� omezené.  

A�koli m�že být dou�ování on-line velmi pohodlné, kv�li nebezpe�ím internetu je 

t�eba dob�e vybírat, kdo bude d�ti dou�ovat, aby se nestalo, že dít� bude n�kým 

zneužito. Na druhou stranu, když je dít� dou�ováno doma u po�íta�e, m�že rodi� 

kdykoli p�ijít zkontrolovat, zda a jak výuka probíhá. N�které firmy nabízí i výkaz 

z každé elektronické hodiny v�etn� materiál�, takže rodi� m�že sledovat, co se dít� u�í.  

Domnívám se, že osobní kontakt dou�ujícího s žákem nem�že nic nahradit, takže 

bude tato forma spíše vyhovovat rodi��m, kte�í z n�jakých d�vod� nemohou dít� na 

dou�ování vodit. Mezi mladšími žáky nep�edpokládám, že by byla tato forma p�íliš 

rozší�ená, ale mezi staršími studenty naopak velmi. P�edpokládám, že on-line dou�ování 

se bude postupn� stále více rozši�ovat. 

 

Zde uvádím p�íklady internetových stránek, které se jako jedny z prvních zobrazí po 

zadání hesla „online doucovani“ do dnes pravd�podobn� nejpoužívan�jšího 

internetového vyhledáva�e Google. Je vid�t, že nabídka je dnes velmi široká.  

• Dou�ování - online nabízí od roku 2007 výb�r z r�zných p�edm�t� dou�ovaných 

v 60 minutových blocích p�edevším vysokoškolskými studenty.  

<http://www.doucovani-online.cz/index.php>  

• Dou�ování konferen�ní metodou probíhá p�es Skype bu� telefonicky, nebo 

formou chatu. 

<http://www.brno-doucovani.cz/doucovani-konferencni-metodou-online.html> 
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• U�itelský spomocník p�ináší �lánek odkazující na službu 

<http://www.tutor.com/>, která shromaž�uje u�itele pomáhající žák�m online 

s jejich problémy nebo domácími úkoly.  Vše ale probíhá v angli�tin�. 

<http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2170> 

• Stránky s názvem Matematika online a kvalitn� nabízí vysv�tlení 

matematických problém� a soubor p�íklad� s �ešením k r�zným témat�m. 

Nejedná se p�ímo o dou�ování online. 

<http://matematika-online-a.kvalitne.cz/doucovani-matematiky.htm>  

• Škola on-line nabízí r�zné typy dou�ování od cvi�ných test� k p�ijímacím 

zkouškám na osmiletá gymnázia, p�es dou�ování angli�tiny, p�ípravu na scio 

testy k dou�ení konkrétních nap�íklad jazykových problém� (podm�t, 

sklo�ování zájmen). 

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

• Kvalitní dou�ování je internetový portál pro dou�ující i dou�ované. Každý si 

m�že napsat inzerát s požadavky, které má, nebo kurzy, které nabízí. Lze hledat 

i nabízet podle stupn� školy, p�edm�tu i místa dou�ování.    

<http://www.kvalitni-doucovani.cz/>  

 

I pro rodi�e, kte�í necht�jí své d�ti nechat dou�ovat on-line, internet nabízí mnoho 

možností výb�ru dou�ování.  Po zadání hesla „dou�ování“ do internetového 

vyhledáva�e se objeví opravdu nep�eberné množství odkaz�. 

• Nap�íklad portál nau�ím.cz nabízí databázi lektor� z celé �eské republiky 

rozd�lené podle místa a p�edm�tu, který dou�ují. Ceny se pohybují podle 

vzd�lání lektora od 150 K� za 45 min do 350 K� za 60 min. 

<http://www.naucim.cz/>  

• �eská spole�nost NET DEAL CZ nabízí v �eské republice od roku 2007 

profesionální dou�ovací službu EURAGENCY.CZ, která dou�uje studenty na 

r�zných úrovních od základní po vysokoškolskou. Cena za 60 min se pohybuje, 

podle dou�ovaného p�edm�tu a úrovn�, od 199 K� do 269 K�.  

<http://www.euagency.cz/uvod.html> 
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• Dou�ování Praha zprost�edkovává dou�ovaným lektory, jež pe�liv� vybírá 

a jejichž práci systematicky kontroluje, �ímž se snaží zaru�it kvalitu výuky. 

<http://www.doucovanipraha.cz/> 

• Dalším profesionáln�jším portálem je Tutoria.cz. Nabízí dou�ování pro r�zné 

úrovn� (ZŠ, SŠ, VŠ), individuální p�ístup, možnost profesionáln� vyškoleného 

lektora, p�ípravu na p�ijímací zkoušky a další podle pot�eb klienta. Ceny se 

pohybují od 160 K� za 60 min se standardním lektorem do 250 K� za 60 min 

s profesionálním lektorem.  

<http://www.tutoria.cz/> 

• Dou�ujeme je internetová služba, ve které mají zájemci možnost vyhledat si 

dou�ování podle p�edm�tu a místa bydlišt�. 

<http://doucujeme.com/> 

3.5   Shrnutí 

Dou�ování m�že probíhat v r�zných formách od individuálních setkání 

jednotlivce s dou�ujícím p�es hromadné kurzy k nové form� on-line dou�ování p�es 

internet. Každá z forem má své výhody i nevýhody a záleží na konkrétní pot�eb� 

dou�ovaného, která forma mu bude nejlépe vyhovovat. Pro d�ti s SPU budou 

pravd�podobn� p�íhodn�jší individuální hodiny. Žáci, kte�í jsou demotivovaní, mohou 

ocenit dou�ování v malé skupin�, kde mají možnost zažít úsp�ch i sdílet spole�né zájmy 

s ostatními vrstevníky. Tyto formy jsou zvlášt� výhodné pro d�ti, které mají potíže se 

zvládnutím u�iva a dou�ování je pro n� podle definice spíše nápravou. Hromadné kurzy 

jsou záležitostí p�edevším p�ípravy na osmiletá gymnázia, tedy podle definice spíše 

nadstavbou a prohloubením znalostí. Jejich výhodou je také seznámení se s prost�edím 

školy a v p�ípad� zkoušek nane�isto také s testovou atmosférou, která m�že mít silný 

vliv na výsledky zkoušky. On-line forma dou�ování není na prvním stupni základní 

školy zatím moc rozší�ená, ale pravd�podobn� nabízí nové možnosti a v budoucnu bude 

stále atraktivn�jší. Internet m�že být významným zprost�edkovatelem, kde si mohou 

rodi�e i studenti vyhledat kurzy p�ímo na míru podle toho, s jakým p�edm�tem pot�ebují 

pomoci, kde bydlí, a také podle ceny, kterou jsou ochotni zaplatit.  
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Zdá se, že dou�ování je snadno dostupné všem, kte�í si mohou dovolit za tuto 

službu platit. Ti, kte�í by možná dou�ování pot�ebovali nejvíce (d�ti ze sociáln� slabších 

a problémových rodin), jsou však odkázáni na neziskové organizace, které se snaží 

usnadnit t�mto d�tem za�len�ní do spole�nosti. Hledání zp�sob� a možností zajišt�ní 

dou�ování všem žák�m, pro které by to bylo p�ínosné, není v možnostech ani cílem této 

práce.    

Zdá se, že dou�ování je snadno dostupné všem, kte�í si mohou dovolit za tuto 

službu platit. D�ti, které by možná dou�ování pot�ebovaly nejvíce (d�ti ze sociáln� 

slabších a problémových rodin - v uskute�n�ném  výzkumu zastoupeny nejsou), jsou 

však odkázány na neziskové organizace, které se snaží usnadnit jim za�len�ní do 

spole�nosti. Tato problematika je specifická a velice složitá,  její zpracování p�esahuje 

rámec této práce a vyžadovalo by samostatnou studii. Nicmén� se domnívám, že cesta 

vzd�lání, a tím i dou�ování,  sociáln� znevýhodn�ných d�tí, je jednou z nejú�inn�jších 

cest pro �ešení v�tšiny problém� s t�mito d�tmi.  
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EMPIRICKÁ �ÁST 

4 Výzkum dou�ování na prvním stupni ZŠ  

4.1 Cíl výzkumu 

A�koli neexistuje mnoho ov��ených podkladk� a d�kaz� o dou�ování žák� na 

druhém stupni základních škol a v nižších (i vyšších) ro�nících víceletých gymnázií, je 

známo, že dou�ování pat�í k b�žným záležitostem a velké množství žák� s ním má 

zkušenost. Jak to ale vypadá na prvním stupni základních škol? Je i zde pot�eba n�které 

d�ti dou�ovat? Cílem výzkumu bylo získat alespo� �áste�nou p�edstavu o situaci 

dou�ování na prvním stupni základních škol v �eské republice a p�inést tak odpov�� na 

tyto otázky. Výzkumný problém byl formulován takto: Jaká je situace dou�ování na 

prvním stupni základních škol v �eské republice? Základem bylo, v rámci 

vybraného vzorku, zjistit po�et dou�ovaných d�tí v pom�ru k d�tem, které dou�ování 

nemají. Vzhledem k tomu, že o tomto fenoménu dosud žádná data neexistují, považuji 

toto zjišt�ní za klí�ové. Krom� tohoto faktu šlo také o popsání d�vod�, které rodi�e 

vedou k tomu, aby pro své dít� dou�ování za�ídili. Výzkum se snažil zjistit, jak situaci 

ovliv�uje rodinné zázemí (vzd�lání rodi��, finan�ní zajišt�ní rodiny, povolání rodi��) �i 

pohlaví dít�te, a nakolik hraje roli specifikum �eského školství víceletá gymnázia. 

Mimo informace o dou�ovaném byl výzkum zam��en také na osobu dou�ujícího 

a d�vody, které vedly k jeho výb�ru. Jaké nároky mají rodi�e na osobu, která se v�nuje 

jejich dít�ti? Jak dou�ování shán�jí? Otázka na ideální formu dou�ování by mohla 

p�inést inspiraci pro tradi�ní školní vyu�ování, které v naprosté v�tšin� p�ípad� probíhá 

ve velké skupin� d�tí. V neposlední �ad� cht�l výzkum zjistit, jaké p�edm�ty jsou 

nej�ast�ji dou�ovány, jak �asto, a kde se pohybuje cena za hodinu dou�ování. Na 

základ� t�chto informací si výzkum klade za cíl vysv�tlit, jaké d�ti nej�ast�ji využívají 

dou�ování, a navrhnout p�ípadné možnosti, jak zajistit, aby školský systém napl�oval 

pot�eby také t�chto d�tí. 
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4.2 Metody výzkumu 

Jako výzkumnou metodu jsem zvolila dotazník, protože umož�uje získat data od 

velkého množství respondent�, a to bylo vzhledem k cíli výzkumu d�ležité. Bylo by 

zajímavé získat informace o dou�ování z r�zných pohled�, to je od rodi��, 

dou�ovaných žák�, dou�ujících a t�ídních u�itel� d�tí. Pro p�ílišnou komplikovanost 

jsem se rozhodla oslovit pouze rodi�e d�tí, nebo� jsou to oni, kte�í o dou�ování svých 

d�tí rozhodují. Uv�domovala jsem si, že p�es všechnu odbornou p�ípravu dotazníku 

nemám zkušenosti rodi�e a nemohu odhadnout všechny možné odpov�di pro uzav�ené 

otázky. Pro zvýšení validity výzkumu jsem dotazník p�ed hromadnou distribucí rozdala 

p�ti rodi��m, jejichž d�ti jsou nebo byly dou�ovány. Cílem bylo zachytit nejasnosti ve 

formulaci položených otázek a zajistit tak srozumitelnost pro všechny další 

respondenty. Z reakcí t�chto „zkušebních“ rodi�� vzešly také další podn�ty pro otázky 

�i další up�esn�ní odpov�dí v uzav�ených otázkách.  

4.2.1 Sb�r dat 

Vlastní dotazník byl v elektronické podob� vyv�šen na internetových stránkách 

<www.skolstvi.org>. Rodi��m byl rozdán dopis (viz p�íloha �. 1) v papírové podob�, ve 

kterém byli požádáni o vypln�ní tohoto dotazníku na internetu. Dopisy rozdali požádaní 

u�itelé ve svých t�ídách. Dále už bylo na rodi�ích, zda se rozhodnou dotazník vyplnit. 

Celkem bylo rozdáno kolem 600 dopis�.  

4.2.2 Vzorek 

Jak už je výše popsáno, dotazník ohledn� dou�ování d�tí byl ur�en pro rodi�e. 

Díky specifikaci v�kové skupiny d�tí jsem rozdala dopisy rodi��m d�tí, které chodí od 

druhé do šesté t�ídy základní školy nebo do primy na víceletém gymnáziu s tím, že za 

tyto d�ti je dotazník vypl�ován zp�tn� za rok, kdy ješt� byly na prvním stupni. První 

t�ídu jsem vypustila na základ� p�edpokladu, že na za�átku školní docházky není u�ivo 

ješt� tak složité, že by d�ti pot�ebovaly speciální dou�ování, aby sta�ily zvládnout 

nároky školy. Z téhož d�vodu bylo osloveno jen malé množství rodi�� žák� druhých 

t�íd. Nejvíce jsem se zam��ila na situaci dou�ování ve �tvrtých a pátých t�ídách. 
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D�vodem byla v�tší náro�nost u�iva a p�edpoklad, že s blížícími se p�ijímacími 

zkouškami na víceletá gymnázia poroste po�et dou�ovaných (v tomto p�ípad� 

p�ipravovaných) d�tí. Vzhledem k cíli výzkumu jsem se samoz�ejm� snažila získat co 

nejv�tší vzorek. S v�domím, že by bylo p�ínosn�jší, použít vzorek náhodný, jsem ale 

kv�li svým omezeným možnostem zvolila vzorek dostupný. Z p�vodního plánu 

zmapovat situaci pouze v Praze jsem upustila a pokusila se získat data i z jiných �ástí 

�eské republiky. Tím jsem cht�la zjistit rozdíl mezi situací dou�ování v Praze a 

v menších m�stech, která se, p�edpokládám, bude lišit. Dopisy pro rodi�e byly 

distribuovány s pomocí mých spoluža�ek, které bu� samy u�í, nebo mají známé 

ve m�stech, odkud pochází. N�které dopisy byly také rozeslány u�itel�m elektronicky, 

a ti je pak rozeslali rodi��m. 

 Jsem si v�doma, že forma on-line dotazníku má svá omezení. Stále ješt� jsou 

rodi�e, kte�í nemají možnost �astého p�ístupu na internet, a pro ty by bylo vypln�ní 

dotazníku problémem. I s tímto v�domím a domn�nkou, že takových rodi�� dnes už 

není mnoho, jsem se rozhodla pro on-line formu, která umož�uje snadn�jší zpracování 

i sb�r dat. Oproti dotazníku v tišt�né podob�, který rodi�e vyplní p�ímo po obdržení, má 

elektronický dotazník tu nevýhodu, že záleží na rodi�ích, zda se na internetovou stránku 

podívají, �i ne. Tím se také filtruje skupina rodi��, kte�í dotazník vyplní. Tento fakt by 

mohl zkreslit výsledky celkového rozvržení. Je t�eba po�ítat s možností, že n�které d�ti 

rodi��m rozdané dopisy v�bec nep�edají, nebo s tím, že když rodi�e uvidí, že se nejedná 

o sd�lení t�ídního u�itele, nebudou se dopisem, a tím pádem ani dotazníkem, dále 

zabývat. Z vlastních prost�edk� jsem nemohla rodi��m nic nabídnout, a tím zajistit 

alespo� vn�jší motivaci. Vše záleželo opravdu jen na jejich ochot�. Jak je vid�t, existuje 

mnoho možných p�ekážek, které brání v reprezentativnosti výsledk� tohoto výzkumu. 

Cílem proto není podat vy�erpávající p�ehled o situaci dou�ování na prvním stupni, ale 

jen nastínit její možnou podobu a být prvním pokusem o zkoumání tohoto fenoménu 

s tím, že t�eba budou následovat další, podrobn�jší a p�esn�jší výzkumy. 
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4.2.3 Dotazník 

Tvorba dotazníku 

P�i tvorb� dotazníku jsem vycházela z dotazník� již vytvo�ených 

panem Brayem pro jeho mezinárodní výzkumy. Jednalo se o dotazníky pro starší 

studenty (za�ínající studium na vysoké škole), kte�í se ohlíželi na dobu svých 

st�edoškolských studií, p�ípadn� dotazníky pro u�itele. Tyto jsem se snažila p�izp�sobit 

vyu�ování na prvním stupni základních škol. Úpravy se týkaly zejména n�kterých 

d�vod� pro dou�ování a dou�ovaných p�edm�t�. Oproti vzorovým dotazník�m jsem 

tolik neza�azovala otázky týkající se zlepšení prosp�chu, protože tato prom�nná by byla 

t�žko m��itelná.  

Typy otázek 

V�tšina otázek v dotazníku byla uzav�ená kvalitativní. Rodi�e vybírali vždy 

jednu z nabídnutých možností. Krom� nabídnutých možností m�li možnost dopsat 

vlastní komentá�, pokud ani jedna možnost neodpovídala jejich situaci. Množství t�chto 

odlišných komentá�� m�l omezit p�edvýzkum uskute�n�ný na 5 rodi�ích, kte�í p�edem 

p�ipomínkovali nabídnuté odpov�di a pomohli tak obsáhnout v�tší škálu odpov�dí. 

Problematika d�vod� dou�ování byla zjiš�ována pomocí intervalové škály, na které 

rodi�e vybírali, nakolik byl pro n� ten který d�vod závažný. Tento zp�sob byl vybrán 

proto, aby umožnil vypracovat více vypovídající graf d�vod�, protože mnohdy 

rozhoduje d�vod� více a n�které jsou závažn�jší než jiné. N�které z otázek byly 

polouzav�ené. Ty vyžadovaly vybrání jedné z odpov�dí a dopln�ní vysv�tlení, pro� 

respondent vybral práv� tuto možnost. Tyto otázky se týkaly zejména forem dou�ování 

a osoby dou�ujícího. Podle �eho si rodi�e vybírali dou�ujícího a jeho p�ínosy pro dít� 

byly ponechány jako otev�ené otázky, protože by nebylo jednoduché p�ipravit nabídku 

odpov�dí, která by pokryla celou škálu možností. S odstupem �asu si ale myslím, že by 

p�ece jenom bylo pro zpracování dat p�ínosn�jší pokusit se i tyto otázky formulovat 

jako uzav�ené nebo pomocí škálování. 
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Struktura dotazníku 

Otázka, zda dít� navšt�vuje, �i v posledním roce navšt�vovalo dou�ování, 

rozd�lila hned na za�átku respondenty na dv� skupiny, které pak vypl�ovaly každá svou 

formu dotazníku. Rodi�e, jejichž d�ti nebyly dou�ovány, vyplnili pouze otázky 

udávající informace o dít�ti (v�k, t�ída, mate�ský jazyk), o rodinném zázemí (vzd�lání, 

zam�stnání rodi��) a otázky ohledn� formy dou�ování, kterou považují za ideální 

a pro�. Na škále také ozna�ili, z jakých d�vod� jejich dít� nemá dou�ování. Celkem 

jejich dotazník obsahoval patnáct otázek (viz p�íloha �. 3). Rodi�e dou�ovaných d�tí 

odpovídali na dvacet p�t otázek (viz dotazník v p�íloze �. 2). Otázky s informacemi 

o dít�ti byly stejné pro ob� skupiny rodi��. Na škále rodi�e vybírali závažnost 

jednotlivých d�vod� pro za�ízení dou�ování svých d�tí. Dv� otázky pak byly zam��eny 

na formu dou�ování a dalších p�t na osobu dou�ujícího, jeho kvality a zp�sob hledání 

dou�ujícího. Následovaly �ty�i otázky na cenu, délku dou�ování, zp�sob dou�ování 

a p�edm�ty, ve kterých dou�ování probíhá. Jedna otázka, spíše orienta�ní, se týkala 

zlepšení prosp�chu na základ� dou�ování. To se samoz�ejm� dá jen t�žko posoudit, 

a proto nebude z t�chto odpov�dí vyvozován žádný vypovídající záv�r. Poslední dv� 

otázky zjiš�ovaly charakteristiku rodinného zázemí (vzd�lání a plat rodi��).  

4.3 Výzkumné otázky 

4.3.1 Výzkumné otázky deskriptivní 

• Jaký je pom�r d�tí, které jsou dou�ovány, k t�m, které dou�ování nemají? 

Jak již bylo zmín�no, zjistit pom�r dou�ovaných a nedou�ovaných d�tí 

považuji za základní úkol výzkumu, který ukáže, zda a do jaké míry je dou�ování na 

prvním stupni rozší�eno.  Nedá se o�ekávat výsledek, který by mohl být považován za 

reprezentativní, ale alespo� n�jakou p�edstavu si na jeho základ� budeme moci vytvo�it.  
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• Jaké jsou d�vody pro dou�ování d�tí na prvním stupni základní školy? 

Po zjišt�ní množství d�tí, které jsou dou�ovány, považuji za nejd�ležit�jší 

zjistit, jaké d�vody k tomu jejich rodi�e vedou. Jedná se o potíže se zvládnutím u�iva 

kv�li specifickým poruchám u�ení �i pozornosti, nebo si rodi�e jen myslí, že by jejich 

dít� m�lo mít lepší prosp�ch? Je p�í�inou vztah neporozum�ní s u�itelem, nebo se jedná 

o dít� z p�ist�hovalecké rodiny, které má problémy se zvládnutím �eštiny? Hraje roli to, 

že ostatní spolužáci mají dou�ování, nebo je pro rodinu prestižní záležitostí, aby se dít� 

dostalo na víceleté gymnázium? To jsou jen n�které z možných d�vod�, pro� mohou 

být d�ti dou�ovány. Výzkumem bych ráda zjistila, jaké jsou nej�ast�jší d�vody, 

a zamyslela se, jestli by bylo možné n�kterým z t�chto d�vodu p�edcházet v b�žné t�íd�, 

nap�íklad zm�nou p�ístupu t�ídního u�itele. 

• Jaké d�ti jsou dou�ovány?  

Jakého jsou pohlaví? Z jakého sociálního prost�edí pochází? Jaké je vzd�lání 

rodi��? Jaká je finan�ní situace rodiny? 

Krom� individuálních charakteristik d�tí a s nimi související pot�ebou 

dou�ování bude jist� hrát velkou roli rodinné zázemí konkrétního dít�te. Zahrani�ní 

výzkumy (Bray, 2003) ukazují zna�né souvislosti nap�íklad mezi vzd�láním rodi�� �i 

jejich platem a tím, zda jsou d�ti dou�ovány nebo ne. Výzkum by cht�l ukázat, zda tyto 

a další souvislosti existují i u nás a jak jsou významné. 

• Jaké formy dou�ování rodi�e využívají? Jaké považují za nejlepší? 

Další otázka se týká formy dou�ování. Zaplatí si rodi�e dou�ujícího jen pro své 

dít� nebo rad�ji volí finan�n� dostupn�jší dou�ování v menší skupince? P�ípravy na 

p�ijímací zkoušky na víceletá gymnázia zase v�tšinou probíhají ve v�tších skupinách.  

Jak oblíbené je dou�ování p�es internet? To jsou otázky, na které by výzkum rád 

odpov�d�l. Všechny formy mají samoz�ejm� své výhody a nevýhody (popsané výše), 

které rodi�e musí zvážit. 
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• Kdo d�ti dou�uje? Podle �eho rodi�e dou�ujícího vybírají? 

Otázka ohledn� osoby dou�ujícího je také podstatná, nebo� za dou�ování si 

platí sami rodi�e. Jeho smyslem je pomoci dít�ti zvládat nároky školy, p�ípadn� 

p�ipravit dít� na p�ijímací zkoušky na gymnázium, a proto by rodi��m nem�lo být 

lhostejné, kdo toto dou�ování provádí. Záleží rodi��m více na vzd�lání, �i na p�ístupu 

dou�ujícího k dít�ti? Je pro n� d�ležité doporu�ení, nebo hledají inzeráty na internetu 

a ohlíží se jen na cenu? Volí pro své dít� rad�ji zkušeného u�itele ze školy nebo 

vysokoškolského (p�ípadn� jen staršího) studenta, který má k dít�ti v�kov� blíž a možná 

dokáže látku podat dít�ti srozumiteln�ji, p�estože k tomu není aprobovaný? I na tyto 

otázky se výzkum snažil najít odpov�di. 

• Kolik rodi�e zaplatí za hodinu dou�ování? 

Zajímavé bude zjišt�ní, kde se pohybují ceny za hodinu dou�ování a jak to 

závisí na osob� (vzd�lání) dou�ujícího a finan�ním p�íjmu rodiny. Kolik jsou rodi�e 

ochotni zaplatit a za kolik jsou dou�ující ochotni v�novat se d�tem? Na mezinárodním 

poli se profesor Bray snaží poukázat na to, o kolik pen�z p�ichází stát díky soukromým 

dou�ováním, která nejsou nikde dan�na. Jak je to v �eské republice? 

• Jak �asto jsou d�ti dou�ovány? 

Když už jsou d�ti dou�ovány, bývá to jen jedna hodina týdn�? Nebo dv� 

i více? Jsou zem� (Hongkong, Korea), kde je dou�ování tém�� automatickou sou�ástí 

života všech d�tí a ony každý den po škole mají ješt� n�kolik hodin dou�ování. 

P�edpokládám, že u nás se nejedná o takto masovou záležitost, p�esto bude zajímavé 

zjistit pr�m�rný po�et hodin, které d�ti týdn� navšt�vují. Další otázka, kterou se 

výzkum nezabývá, ale která se nabízí k zamyšlení, by byla denní doba, kdy dou�ování 

probíhá. Psychologové se domnívají, že nejvhodn�jší je bu� ráno, krátce po návratu ze 

školy nebo pak ve�er kolem sedmé. Myslím ale, že v�tšina dou�ování probíhá b�hem 

odpoledních hodin, kdy d�ti pot�ebují pohyb nebo odpo�inek (Helms, 1996).  
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• Z jakých p�edm�t� jsou d�ti dou�ovány? 

Ve sv�t� jsou d�ti nej�ast�ji dou�ovány z matematiky, p�írodních v�d a jazyk�. 

Bude tomu stejn� i u nás? P�edpokládám, že nej�ast�jší dou�ování bude z matematiky 

a �eského jazyka. S rostoucí pot�ebou a oblíbeností angli�tiny bych o�ekávala, že také 

z tohoto p�edm�tu budou d�ti dou�ovány. D�ti, které mají problém i s mate�ským 

jazykem, budou jist� pot�ebovat pomoci v jazyce cizím. Domnívám se, že bude také 

zastoupení d�tí, které budou mít dou�ování z angli�tiny, protože jim nesta�í úrove� 

školní výuky a cht�jí si jazyk více procvi�it a rychleji osvojit. Zde budou mnohé d�ti 

využívat jazykové školy, které ale nepat�í do definice dou�ování stanovené pro tuto 

práci. Nechávají se d�ti na prvním stupni dou�ovat i z p�edm�t� jako je p�írodov�da �i 

vlastiv�da? Na tyto otázky by m�l výzkum odpov�d�t. 

4.3.2 Výzkumné otázky vztahové  

• Jaký je vztah mezi rodinným zázemím dít�te a tím, jestli je dou�ováno? 

Z mezinárodních výzkum� vyplývá, že �ast�ji jsou dou�ovány d�ti rodi�� s vyšším 

vzd�láním, bohatších a také d�ti z v�tších m�st (Bray, 2006). Budou d�ti v Praze 

dou�ovány �ast�ji než d�ti z menších m�st a vesnic? Jak ovlivní nap�íklad vzd�lání 

rodi�� to, zda bude dít� dou�ováno? Možná bude mít vliv i zam�stnání rodi�� a to, 

kolik �asu mohou sami svému dít�ti v�novat. 

• Jaká je závislost �ástky placené za hodinu dou�ování na finan�ním zajišt�ní 
rodiny?  

Velmi zajímavé bude zjistit, zda jsou bohatší rodi�e ochotni platit více za dou�ování 

pro své d�ti, nebo naopak. Stejn� tak by bylo zajímavé zjistit, zda ti, kdo platí více, 

vyžadují nap�íklad vyšší vzd�lání dou�ujícího nebo n�jaké nadstandardní požadavky. 
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• Jaký je vztah mezi vzd�láním rodi�� a typem dou�ování (dou�ujícím)?  

V zahrani�í se ukázalo, že d�ti rodi�� s vyšším vzd�láním, kte�í pravd�podobn� 

kladou na vzd�lání v�tší d�raz, mají �ast�ji dou�ování než d�ti rodi�� s nižším 

vzd�láním (Bray, 2003, Rabušicová, 2004). Otázkou je, zda na vzd�lání rodi�� závisí 

i forma dou�ování dít�te. V zahrani�í si žáci, kte�í pot�ebují procvi�it a dohnat u�ivo 

volí tém�� vždy individuální kurzy oproti t�m, kte�í se cht�jí u�it nad rámec povinného 

kurikula. Jaké to bude u d�tí na prvním stupni v �eské republice? Budou vysokoškolsky 

vzd�laní rodi�e preferovat individuální výuku, nebo dají p�ednost výuce v menší 

skupin� �i p�es internet? Podle �eho se rozhodují?  

• Jaký je vztah mezi pohlavím dít�te a p�edm�tem, ze kterého je dou�ováno? 

Nechávají se chlapci dou�ovat z jiných p�edm�t� než dívky? Je známo, že mezi 

d�tmi se specifickými poruchami u�ení jako je dyslexie a dysgrafie je více chlapc� než 

dívek (Serfontein, 1999). Budou tedy chlapci dou�ováni z jazyk� �ast�ji než dívky? 

Naopak dívky dosahují horších výsledk� v matematice (Straková, 2002) a obecn� jsou 

jim p�isuzovány nižší matematické schopnosti. Nechávají se proto �ast�ji dou�ovat 

z matematiky? Jak to bude vypadat s p�edm�ty, u kterých není žádný spole�enský 

p�edsudek (nap�íklad, že by v p�írodov�d� byly lepší dívky)? Bude zajímavé zjistit, zda 

n�jaká souvislost mezi pohlavím dít�te a p�edm�tem dou�ování v�bec existuje. 

4.3.3 Výzkumné otázky kauzální 

• Nechávají bohatí rodi�e �ast�ji dou�ovat své d�ti než rodi�e s mén� 
prost�edky? 

Už jsme se zamýšleli nad otázkou, zda bohatší platí za dou�ování více pen�z. 

Nechávají také �ast�ji dou�ovat své d�ti? Nabízí se domn�nka, že rodi�e s vysokými 

ambicemi, postavením a platem tráví v práci mnoho �asu a nezbývá jim pak na to, aby 

ho odpoledne v�novali svým d�tem, které by pot�ebovaly pomoci s úkoly. Mají ale 

peníze, a tak si mohou dovolit soukromého dou�ujícího. Stejn� tak ale rodi�e, kte�í musí 

pracovat dlouhé hodiny, aby vyd�lali na chod domácnosti, a záleží jim na vzd�lání 
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jejich d�tí, ob�tují peníze za n�koho, kdo se bude jejich dít�ti v�novat místo nich. Mají 

peníze n�jaký vliv na to, jak �asto je dít� dou�ováno? Pravé pohnutky se z výzkumu 

nedozvíme, ale vztah mezi �etností dou�ování zámožn�jších a mén� zámožných možná 

ano. 

• Nechávají vzd�lan�jší rodi�e dou�ovat své d�ti �ast�ji než rodi�e s nižším 
vzd�láním? 

Termínem vzd�lan�jší máme na mysli vysokoškolsky vzd�lané rodi�e oproti 

rodi��m s ukon�eným st�edoškolským a nižším vzd�láním. Na jedné stran� by se dalo 

p�edpokládat, že vzd�lan�jší rodi�e budou schopni své d�ti dou�ovat sami. Na druhé 

stran� mohou mít zam�stnání, která jim �asov� nedovolí to zvládat. Vzhledem k d�razu, 

který obvykle na vzd�lání kladou, by se dalo o�ekávat, že v takovém p�ípad� pro své 

dít� za�ídí dou�ování. U mén� vzd�laných rodi�� bychom mohli o�ekávat menší 

d�ležitost p�ikládanou vzd�lání a tudíž nižší míru dou�ování. Je ale možné, že to �eho 

nedosáhli rodi�e (VŠ), cht�jí pro své d�ti, a tak do dou�ování investují. Pravé pohnutky 

op�t nezjistíme, ale vztah mezi dou�ováním d�tí a vzd�láním rodi�� snad ano. 

• Jak souvisí typ dou�ování s d�vodem dou�ování?  

Je pravd�podobné, že d�ti, které se p�ipravují na p�ijímací zkoušky na gymnázium, 

se p�ihlásí do p�ípravného kurzu na školu, kam se hlásí, a dou�ování bude probíhat ve 

v�tší skupin�. Oproti tomu rodi�e d�tí se specifickými poruchami u�ení budou spíše 

vyhledávat individuální dou�ování �i dou�ování v malých skupinkách, aby mohla být 

dít�ti v�nována dostate�ná pozornost a pé�e. Výzkum se pokusí zjistit, zda existuje 

n�jaká souvislost mezi d�vodem dou�ování a jeho typem. 
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4.4 Hypotézy 

• H1: D�ti z bohatších rodin jsou dou�ovány �ast�ji než d�ti z chudšího 
prost�edí. 

Z mezinárodních výzkum� vyplývá, že bohatší rodi�e si mohou �ast�ji dovolit 

dou�ování pro své dít� a že d�ti z rodin s lepším socioekonomickým zázemím jsou 

dou�ovány �ast�ji než d�ti z rodin finan�n� slabších (Bray, 2007). Socioekonomický 

status �asto souvisí také s tím, zda rodina žije ve m�st� �i na venkov�. V zahrani�í 

pochází p�evážná �ást dou�ovaných d�tí práv� z m�st (Bray, 2009). Na základ� t�chto 

zjišt�ní by se v �eské republice dalo p�edpokládat, že nejvíce dou�ovaných d�tí bude 

v Praze. Jednak je zde v�tší koncentrace movit�jších rodin a jednak i dostupnost 

dou�ování bude vyšší díky v�tšímu po�tu obyvatel. Je ale také možné, že rodi�e 

s nižším socioekonomickým statusem budou chtít svým d�tem zprost�edkovat co 

nejvyšší vzd�lání a budou proto do dou�ování investovat, zatímco bohatší a vzd�lan�jší 

rodi�e svým d�tem pom�žou sami. Tato hypotéza, pokud se potvrdí, m�že poukázat na 

možné nerovné šance v �eském vzd�lávání (v p�ípad�, že by d�ti chudších dou�ování 

pot�ebovaly, ale jejich rodina si to z finan�ních d�vod� nemohla dovolit).  

• H2: D�ti rodi�� s vyšším vzd�láním jsou dou�ovány �ast�ji než d�ti rodi�� 
s nižším vzd�láním. 

Tato hypotéza vychází, krom� zahrani�ních výzkum�, které ji potvrzují 

(Bray, 2007), i z �eských výzkum�, které poukazují na vysokou selektivitu �eského 

vzd�lávacího systému a také na jeho autoreproduk�ní tendence, které zap�í�i�ují, že d�ti 

�asto dosahují stejné úrovn� vzd�lání jako jejich rodi�e (Pr�cha, 2006). Tento fakt 

nabízí p�edpoklad, že rodi�e s vyšším vzd�láním budou více usilovat o to, aby i jejich 

d�ti byly ve vzd�lávání úsp�šné, a v p�ípad� n�jakých p�ekážek se budou spíše 

uchylovat k dou�ování, jako možnosti nápravy.  
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• H3: Žáci pátých ro�ník� jsou �ast�ji dou�ovány za ú�elem p�ípravy na 
p�ijímací zkoušky na víceletá gymnázia než z jiných d�vod�. 

Díky velkému zájmu o studium na víceletých gymnáziích a nutnosti skládat 

p�ijímací zkoušky, které profiltrují zájemce tak, že gymnázia p�ijmou necelou polovinu 

uchaze�� (45% - Mat�j�, 2006), se tém�� všichni žáci musí na zkoušky p�ipravovat. 

Nehled� na to, že lze trochu natrénovat i stresovou situaci, ve které pak budou testy 

probíhat a typy otázek, které budou obsahovat. To žák�m umož�ují mimo jiné 

p�ípravné kurzy, které jsou otvírány p�ímo na gymnáziích, kam se pak d�ti hlásí. 

P�edpokládám, že tyto kurzy bude navšt�vovat zna�ná �ást žák� pátých ro�ník�, kte�í se 

cht�jí o p�ijímací zkoušky pokusit. Za p�evažující formu pak o�ekávám práv� tyto 

hromadné kurzy, spíše než individuální dou�ování. 

• H4: Mezi finan�ními prost�edky rodiny a cenou za hodinu dou�ování je 
úm�rný vztah. 

Samotné zjišt�ní, kolik rodi�e platí za hodinu dou�ování, bude zajímavé. Logicky 

lze p�edpokládat, že rodi�e disponující v�tšími prost�edky nebudou váhat ani 

s financováním dou�ování svých d�tí. Na druhou stranu je možné, že bohatí rodi�e 

budou peníze schra�ovat a snažit se dou�ování po�ídit co nejlevn�ji. Mnozí rodi�e 

s mén� prost�edky budou zase možná ochotni do vzd�lání svých d�tí investovat více. 

• H5: Dívky jsou �ast�ji dou�ovány z matematiky než chlapci. 

Výsledky mezinárodních srovnávacích výzkum� PISA 2000 vykazují rozdíly mezi 

výkony chlapc� a dívek v matematice ve prosp�ch chlapc� (Straková, 2002). Chlapci i 

v následujících testováních v letech 2003 a 2006 dosáhli lepších výsledk� než dívky 

(UIV, 2008). Podle výzkum� TIMSS v letech 1995 a 1999 byly rozdíly mezi výsledky 

chlapc� a dívek po �tvrtém ro�níku základní školy statisticky nevýznamné, zatímco na 

konci st�ední školy byly již zna�né. Zam��ení obou test� je pon�kud odlišné, �ímž lze 

vysv�tlit jejich neshody ve výsledcích, z obou ale vyplývá, že dívky mají s matematikou 

v�tší potíže, a tudíž se nabízí hypotéza, že budou z matematiky �ast�ji dou�ovány, 

protože v �eském vzd�lávání má matematika d�ležité místo. Výzkumy také ukazují, že 
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matematika je mezi chlapci oblíben�jší než mezi dívkami, což ale p�ekvapiv� nemá vliv 

na výsledky test� (Straková, Potužníková, Tomášek in Mat�j�, 2006). Kde škola nesta�í 

motivovat dívky a pomoci jim s pochopením látky, mohou nastoupit dou�ující, kte�í 

podají u�ivo jinou formou v klidu a bez stresu.  

• H6: Chlapci jsou �ast�ji dou�ováni z �eského jazyka než dívky. 

Stejn� tak, jako výsledky mezinárodních srovnávacích test� PISA a TIMSS 

poukazují na rozdíly výkon� žák� v matematice ve prosp�ch chlapc�, vykazují také, ve 

v�tší mí�e, rozdíly ve výkonech žák� ve �tená�ské gramotnosti ve prosp�ch dívek 

(Straková, 2002, PISA 2006 a 2009). �tená�ská gramotnost sice není jediným obsahem 

p�edm�tu �eský jazyk (jako reakce na výsledky výzkum� by jí možná m�la být 

v�nována v�tší pozornost), ale tvo�í jeho významnou �ást. Dalším podkladem této 

hypotézy je fakt, že jsou to �ast�ji chlapci, u kterých se vyskytují specifické poruchy 

u�ení (Serfontein, 1999). Krom� dyskalkulie zasahují poruchy (jako dyslexie 

a dysortografie) spíše oblasti, na jejichž rozvoj se soust�edí �eský jazyk. Dalo by se tedy 

p�edpokládat, že pro klidn�jší pr�chod základním vzd�láním se chlapci s t�mito 

poruchami nechají dou�ovat.  

• H7: Chlapci jsou dou�ováni �ast�ji než dívky. 

A�koli p�edpokládám p�evahu dou�ování dívek v matematice a chlapc� v �eštin�, 

uvádím zde ješt� jednu hypotézu a to, že celkov� bude dou�ováno více chlapc� než 

dívek. Mezinárodní výzkum PISA 2003 uvádí, že mezi patnáctiletými žáky p�evažuje 

dou�ování u dívek. Domnívám se, že na prvním stupni by situace mohla být jiná. 

P�edpokládám, že SPU budou tvo�it zna�nou �ást d�vod� dou�ování chlapc�. Dále je 

zde odlišný p�ístup obou pohlaví k u�ení (Straková in Mat�j�, 2006). Dívky, zdá se, 

používají takové u�ební strategie, které jim lépe pomáhají zvládnout nároky školy, která 

stále ješt� zd�raz�uje osvojení a reprodukci fakt�. Chlapci, kte�í by rad�ji 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 pom�r d�tí, které jsou dou�ovány, k t�m které dou�ování nemají? 

Ze zhruba 600 dotazníku se poda�ilo sesbírat 100 vypln�ných. Ze 100 žák�, za které 

rodi�e odpovídali, m�lo dou�ování 28 a zbylých 72 dou�ování nenavšt�vovalo. 

P�evedeno na procenta je to 72% nedou�ovaných a 28% dou�ovaných, tedy tém�� 

t�etina. Podíl dou�ovaných žák� je pom�rn� velký. Bylo by zajímavé zjistit, jaký je 

podíl dou�ovaných d�tí v celé populaci. Pokud bychom chápali dou�ování jen jako 

dohán�ní nepochopené �i zameškané látky, a t�etina d�tí by pot�ebovala být dou�ována, 

znamenalo by to, že škola nedokáže zna�nou �ást d�tí nau�it pot�ebné znalosti 

a dovednosti. V tom p�ípad� by bylo nutné hledat p�í�iny a možná �ešení, která by 

zabránila takto vysokému podílu školní neúsp�šnosti žák�. P�ípravy na víceletá 

gymnázia, které hrají v d�vodech dou�ování také významnou roli, pomáhají zase 

zvyšovat výkonnostní (znalostní) rozdíly mezi žáky. To, že se tém�� 10% žák� 

(Mat�j�, 2006) po páté t�íd� odd�lí od zbytku a nastoupí elitní vzd�lávací dráhu, jist� 

nenapomáhá k rovným šancím na vzd�lání pro všechny. Na základ� takto malého 

vzorku ale nem�žeme stanovovat n�jaké obecné hypotézy �i vyvozovat reprezentativní 

záv�ry. Na v�tším a náhodném vzorku by se mohly ukázat výsledky, které by již 

umožnily konkrétn� se situací zabývat a podle pot�eby na ni reagovat.  

• Jaké jsou d�vody pro dou�ování d�tí na 1. st. ZŠ? 

Otázka zam��ená na d�vody dou�ování byla v dotazníku zkoumána pomocí škály, 

na které rodi�e z nabídnutých d�vod� vybírali, které z nich jsou pro n� d�ležité a v jaké 

mí�e. Díky daným možnostem výb�ru otázka zkoumala spíše míru d�ležitosti 

jednotlivých d�vod� než samotné d�vody. Rodi�e m�li možnost p�idat vlastní d�vod, 



 

 

59 

 

pokud by jim nabídka nedosta�ovala, ale to se stalo jen v minimu p�ípad�. Z toho 

usuzuji, že nabídnuté d�vody pokrývaly celou škálu d�vod�, pro které d�ti dou�ování 

mají. Výsledné po�adí d�vod� znázor�uje graf �íslo 1. (Škála, na které rodi�e vybírali 

míru d�ležitosti jednotlivých d�vod�, m�la �ty�i body. �ísla udávají pr�m�rnou 

hodnotu d�ležitosti jednotlivých d�vod�.)  

Graf �. 1  Po�adí d�vod� dou�ování podle míry d�ležitosti, kterou jim p�ikládají 

rodi�e dou�ovaných d�tí. 

 

 

Rodi�e cht�jí, aby se jejich dít� ve škole zlepšilo 

Z výsledk� vyplynulo, že úpln� nej�ast�ji jsou d�ti dou�ovány proto, že si 

jejich rodi�e p�ejí, aby se ve škole zlepšily. Nemáme bohužel k dispozici výsledky d�tí 

a nem�žeme tedy posoudit, zda jejich výkony zlepšení pot�ebují, �i zda se jedná 

o pouhou ctižádostivost rodi��. Mohli bychom se také zastavit nad úvahou, na kolik 

bude dou�ování efektivní, když o n�m rozhodují rodi�e podle svých pohnutek, a dít� 
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není vnit�n� motivováno. Pravd�podobn� bude rozdíl mezi situací, kdy dít� samo vidí 

pot�ebu zlepšit se, nau�it se n�co, lépe pochopit látku a situací, kdy si rodi� myslí, že by 

jeho dít� m�lo mít lepší výsledky a bez ohledu na možnosti dít�te prosazuje sv�j zám�r. 

Jak jsem již zmi�ovala výše, bylo by zajímavé zjistit d�vody dou�ování také z pohledu 

žák�. Jestli by se jejich názory rozcházely nebo shodovaly s názory jejich rodi��, jaké 

by byly jejich pohnutky, nebo jestli v�bec mají možnost podílet se na rozhodnutí o tom, 

co budou d�lat.  Zde se nabízí jako jeden z možných d�vod� touha rodi�� po dobrých 

známkách d�tí.  Jedná se o sociální prestiž, podle které rodi�e posuzují svou úsp�šnost. 

Tento problém je stále aktuálním a diskutovaným tématem, nebo� známky mnohdy 

nemusejí vypovídat o tom, co d�ti opravdu umí a co ne, zatímco rodi�e jim p�ikládají 

p�ílišnou významnost.  

P�íprava na p�ijímací zkoušky, problém s u�ivem, procvi�ení u�iva 

Dalším d�ležit�jším motivem pro dou�ování byla p�íprava na p�ijímací zkoušky na 

víceleté gymnázium. Tento fakt potvrzuje p�edpoklad, že pro úsp�šné složení zkoušek 

je pot�eba v�novat se p�íprav�, a to �asto formou dou�ování. V tomto p�ípad� se 

v�tšinou jedná o p�ípravné kurzy probíhající ve v�tších skupinách. T�etím 

nejd�ležit�jším d�vodem dou�ování byl problém d�tí s u�ivem. Vzhledem k definici 

termínu „dou�ování“ se podobný výsledek dal o�ekávat. Významným motivem pro 

dou�ování byla i pot�eba d�kladného procvi�ení u�iva.  

D�ti s SPU, nevyhovující styl u�itele 

Velmi významnou �ást dou�ovaných d�tí tvo�ily d�ti s n�kterou z poruch u�ení 

a také d�ti, jimž nevyhovuje styl u�itele. Procento t�chto d�tí v rámci dou�ovaných m� 

pon�kud p�ekvapilo. Je samoz�ejm� pochopitelné, že každé dít� má sv�j u�ební styl a je 

velmi náro�né, ne-li nemožné všem d�tem vyjít vst�íc, ale pokud je tento fakt mezi 

nej�ast�jšími d�vody pro dou�ování d�tí, m�la by se mu p�ikládat odpovídající 

d�ležitost. O metodách a zp�sobech vyu�ování rozhoduje u�itel, který by se m�l snažit 

p�izp�sobit sv�j styl pokud možno všem d�tem, nebo alespo� st�ídat r�zné zp�soby 

�inností, aby si každý žák našel ten, který mu vyhovuje nejlépe. V rozpoznání u�ebních 

styl� žáka by podle mého názoru mohla být velmi nápomocná rodina žáka, jejíž pomoci 

by se u�itelé m�li snažit využívat. Co se tý�e poruch u�ení, ty jsou dnes tak b�žné, že se 



 

 

61 

 

domnívám, že by každý student oboru u�itelství pro první stupe� základní školy m�l 

získat praktické vzd�lání o práci s t�mito d�tmi, nebo� se s nimi b�žn� setká ve t�íd�.  

Dou�ování cizinc� 

Dou�ování cizinc� se neukázalo být nijak velkým procentem v rámci d�vod� 

dou�ování. Je ale nutné podotknout, že ve výzkumném vzorku nebyla tato skupina 

respondent� dostate�n� zastoupena. 

• Jaké typy dou�ování rodi�e využívají? Jaké považují za nejlepší? 

V otázce na typ dou�ování vybírali rodi�e z nabídky dou�ování ve velké �i malé 

skupin�, individuálních lekcí nebo dou�ování on-line p�es internet. Následující 

graf �íslo 2 ukazuje, že d�ti mají nej�ast�ji individuální dou�ování, následují hodiny 

v malých skupinkách a pak p�ípravné kurzy na víceletá gymnázia, které probíhají ve 

velkých skupinách. 

Graf �. 2  Formy, ve kterých probíhá dou�ování 

 

Na grafu �íslo 3 je vid�t, že rodi�e, jejichž d�ti mají dou�ování, považují nej�ast�ji 

za ideální formu dou�ování v malých skupinkách. Jako d�vody uvád�jí možnost 

srovnání s ostatními d�tmi, pocit, že dít� v tom není samo, u�ení se v kolektivu nebo to, 

že si d�ti mohou jít vzájemn� p�íkladem.  
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Graf �. 3  Formy dou�ování, které rodi�e dou�ovaných d�tí považují za ideální. 

 

 

Graf �. 4  Formy dou�ování, které rodi�e nedou�ovaných d�tí považují za ideální.  

 

 

Ani jedno z dou�ovaných d�tí, jejichž rodi�e vyplnili dotazník, nebylo dou�ováno 

p�es internet a mezi rodi�i dou�ovaných se nenalezl žádný, který by tuto formu 

dou�ování pokládal za ideální. Na druhé stran� rodi�e d�tí, které dou�ování nemají, 

považují za ideální individuální formu dou�ování, kterou zárove� hodnotí jako 

nejefektivn�jší (viz graf �. 4). U�itel se m�že dít�ti stoprocentn� v�novat, vyjít mu 

vst�íc, p�izp�sobit se, a i d�ti se lépe soust�edí. Na rozdíl od druhé skupiny rodi��, tito 

rodi�e n�kolikrát uvedli jako ideální formu on-line dou�ování, které považují 
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za dostupné a levné. Domnívám se, že p�es všechen technický pokrok bude ješt� n�jaký 

�as trvat, než se tato forma dou�ování více rozší�í. Na druhou stranu p�edpokládám, že 

bude �ím dál významn�jší a �ast�jší, a možná �asem nahradí jiné formy dou�ování. 

• Kdo d�ti dou�uje? Podle �eho rodi�e dou�ujícího vybírají? 

Odpov�di na otázku, kdo dít� dou�uje, byly opravdu rozmanité. Nej�ast�ji to byl 

jiný u�itel ze školy, student vysoké školy nebo u�itel z gymnázia, kam se dít� hlásilo. 

Rodi�e d�tí, které navšt�vovaly p�ípravné kurzy na gymnázia, si samoz�ejm� vybírat 

nemohli. Ostatní v�tšinou vybírali na doporu�ení známých nebo u�itel�. Rodi�e se �asto 

zajímali o kvalifikaci dou�ujícího a n�kte�í i o jeho p�ístup k dít�ti a schopnost dít� 

zaujmout. V naprosté v�tšin� p�ípad� to nebyla cena, podle které rodi�e vybírali, což 

považuji za pozitivní, nebo� to sv�d�í o tom, že rodi��m záleží na tom, kdo bude jejich 

d�ti dou�ovat. 

• Kolik rodi�e zaplatí za hodinu dou�ování? 

Nej�ast�ji rodi�e zaplatí do 100 K� za hodinu dou�ování nebo pak mezi 150 

a 199 K�. Podrobn�ji bude tato otázka rozebrána ve �tvrté hypotéze.  

Graf �. 5  Cena, kterou dou�ovaní platí za 60 minut. 
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• Jak �asto jsou d�ti dou�ovány? 

Na rozdíl od východoasijských d�tí nejsou �eské d�ti v žádném p�ípad� dou�ovány 

každý den. Nej�ast�ji jsou dou�ovány pouze jednou týdn�. N�které d�ti mají pravideln� 

dv� hodiny za týden a jen malé procento d�tí je dou�ováno t�ikrát a vícekrát týdn� (viz 

graf �íslo 6). V�tšina d�tí je dou�ována pravideln� po celý školní rok, menší �ást pak 

pouze nárazov�, pokud se vyskytne n�jaký problém. Tento fakt považuji za pozitivní, 

nebo� se domnívám, že dlouhodobou a soustavnou prací lze dosáhnout déletrvajících 

a hlubších zm�n pot�ebných k p�ekonání ur�itého problému.  

Graf �. 6  Pr�m�rný po�et hodin dou�ování jednoho žáka za týden. 

 

• Z jakých p�edm�t� jsou d�ti dou�ovány? 

  Z výzkumu vyplynulo, jak je patrné z grafu �íslo 7, že �eské d�ti jsou nej�ast�ji 

dou�ovány z �eského jazyka a matematiky, následuje angli�tina. Ostatní p�edm�ty byly 

ve výzkumném vzorku dou�ovány jen v zanedbatelném rozsahu. Rozložení je tedy 

podobné jako v ostatních zemích, ve kterých byly dosud podobné výzkumy provád�ny 

(i když na druhém stupni a výše).  
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Graf �. 7  �etnost dou�ování jednotlivých p�edm�t�. 

 

 

5.1.2 Otázky vztahové 

• Jaký je vztah mezi dou�ováním a zlepšením školního prosp�chu dít�te? 

Tato otázka je velmi choulostivá a uv�domuji si, že není možné považovat odpov�di 

za reprezentativní. Bylo by nutné stanovit p�esná kritéria zlepšení a ta potom zm��it. 

Navíc toto zlepšení m�že být vnímáno velmi subjektivn� a p�í�iny neúsp�chu ve škole 

mohou být r�zné, i takové, které pouhé dou�ování nem�že vy�ešit. Zajímavé je 

zahrani�ní zkoumání, které uvádí d�vody, pro� viditelné zlepšení prosp�chu díky 

dou�ování nemusí nastat (Dang, 2008). Tyto d�vody již byly uvedeny výše (v první 

kapitole na stran� 16). Existují však výzkumy, které zohled�ují i t�žko m��itelné vnit�ní 

pohnutky pro dou�ování, a ty vesm�s prokazují, že ke zlepšení prosp�chu v d�sledku 

dou�ování opravdu došlo (Dang, 2008). Zajímalo m�, jak vnímají efektivitu dou�ování 

rodi�e d�tí, a z tohoto d�vodu jsem do dotazníku za�adila i otázku, zda rodi�e pozorují 

na svém dít�ti zlepšení prosp�chu v souvislosti s hodinami dou�ování. Graf �íslo 8 

ukazuje, že v naprosté v�tšin� mají rodi�e pocit, že se jejich dít� bu� velmi, nebo 

alespo� trochu zlepšilo. M�že se samoz�ejm� jednat o subjektivní pocit nebo sugesci 

toho, co si p�eji, nicmén� rodi�e mají pocit, že to, co pro své dít� d�lají, d�tem prospívá.  
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Graf �. 8  Zlepšení prosp�chu žák� díky dou�ování. 

 

• Jaký je vztah mezi pohlavím dít�te a p�edm�tem, ze kterého je dou�ováno? 

Z grafu �íslo 9 je patrné, že chlapci jsou �ast�ji dou�ováni z �eského jazyka. Chlapci 

jsou ale také p�ekvapiv� �ast�ji dou�ováni z matematiky. To trochu neodpovídá 

obecnému mín�ní, že pro chlapce je matematika snazší (více v hypotézách 6 a 7 na 

stranách 74 a 75). Dívky byly naopak �ast�ji dou�ovány z angli�tiny. Relativn� vysoký 

po�et d�tí dou�ovaných z anglického jazyka by se možná dal vysv�tlit obtížností tohoto 

p�edm�tu (je to n�co úpln� jiného než ostatní p�edm�ty), a také nedostate�nou p�ípravou 

u�itelek, které angli�tinu na prvním stupni u�í. Krom� toho se jedná o mezinárodní 

komunika�ní prost�edek, který se bude v život� d�tem hodit. Je tedy pochopitelné, že 

mu rodi�e p�ikládají d�ležitost a snaží se, aby dít� získalo pevné základy i za cenu 

dou�ování mimo b�žnou školní výuku.  
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Graf �. 9  Zastoupení chlapc� a dívek v dou�ování jednotlivých p�edm�t�. 

 

5.1.3 Otázky kauzální 

• Jsou d�ti ve velkých m�stech dou�ovány �ast�ji než d�ti v menších m�stech 
a vesnicích? 

Podle zahrani�ních zdroj� (Bray, 2003) jsou d�ti ve velkých m�stech dou�ovány 

�ast�ji než d�ti v menších m�stech a vesnicích. Ve výzkumném vzorku tohoto výzkumu 

bohužel, p�es veškerou snahu, nebyly dostate�n� zastoupeny všechny skupiny obyvatel 

z r�zn� velkých m�st a vesnic, což neumož�uje ud�lat si výstižný obrázek. Tato 

skute�nost je znázorn�na na grafu �íslo 10. 
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Graf �. 10  Geografické rozložení respondent� dotazníku. 

 

Graf �. 11  Míra dou�ování podle geografického rozložení. 

 

Nejvíce respondent� bylo z Prahy, jak ukazuje graf �íslo 11, a také procento 

dou�ovaných bylo relativn� vysoké. Oproti tomu ve všech ostatních, menších m�stech 

je procento dou�ovaných minimální. Z nejmenších vesnic nebyl dou�ován nikdo, což by 
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mohlo být považováno za potvrzení toho, že i v �eské republice jsou d�ti z v�tších m�st 

dou�ovány �ast�ji než d�ti z vesnic. 

• Jak souvisí typ dou�ování s d�vodem dou�ování? 

Dalo by se p�edpokládat, že d�ti, které mají n�kterou z poruch u�ení, budou spíše 

navšt�vovat individuální hodiny dou�ování, nebo� pot�ebují více individuálního 

p�ístupu a pozornosti. Ve výzkumu se tato domn�nka potvrdila. P�evážná v�tšina žák�, 

u nichž rodi�e uvedli jako d�vod pro dou�ování n�kterou z poruch u�ení, má dou�ování 

formou individuálních hodin, n�kolik z nich pak v malé skupince. Stejn� tak by se dalo 

o�ekávat, že rodi�e d�tí, které se p�ipravují na p�ijímací zkoušky na víceletá gymnázia, 

zvolí dou�ování ve velké skupin�, nebo� se jedná o p�ípravné kurzy, které nabízí 

samotná gymnázia. I tato domn�nka se potvrdila a žáci p�ipravující se na p�ijímací 

zkoušky na gymnázia opravdu ve v�tšin� p�ípad� navšt�vovali kurzy ve velkých 

skupinách. V malých skupinkách byli pak dou�ováni žáci, kterým nevyhovuje styl 

u�itele, a rodi�e cht�jí, aby se zlepšili. Samoz�ejm� to neplatí ve všech p�ípadech, ale 

pro zjednodušení by se to takto dalo shrnout. 

5.2 Hypotézy 

• H1: D�ti z bohatších rodin jsou dou�ovány �ast�ji než d�ti z chudšího 
prost�edí. 

Jak lze vy�íst z tabulky �íslo 1, výsledky výzkumu ukazují, že d�ti zámožn�jších 

rodi�� jsou dou�ovány o n�co �ast�ji, než d�ti z rodin s nižšími p�íjmy. Ve vzorku 

bohužel nejsou zastoupeny rodiny s nejnižším p�íjmem, jejichž zastoupení by 

napomohlo zvýšit reprezentativnost vzorku.  Za chudší jsou proto pokládány rodiny 

s nižším p�íjmem vzhledem k vzorku, což nemusí znamenat, že jejich p�íjmy jsou úpln� 

nízké. Podíl dou�ovaných d�tí ze skupiny rodin s m�sí�ním p�íjmem 50 001 –

 75 000 K� je vyšší (42%) než podíl dou�ovaných d�tí z rodin s nižším p�íjmem. 

U rodin s m�sí�ním p�íjmem 30 001 – 50 000 K� �iní podíl dou�ovaných d�tí 27% 

a u rodin s p�íjmem 20 001 – 30 000 K� je to 26%. Jak je vid�t, hypotéza se potvrdila 
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a m�žeme �íci, že stejn� jako ve sv�t�, i u nás jsou �ast�ji dou�ovány d�ti z bohatších 

rodin. Je však t�eba si uv�domit možná úskalí této otázky. Peníze jsou velmi 

choulostivým a osobním tématem, o kterém lidé neradi mluví. Nep�esný odhad 

m�sí�ního p�íjmu rodiny, nebo neochota rodi��, p�es anonymitu, sd�lit sv�j opravdový 

p�íjem, by mohly zkreslit výsledky výzkumu. V porovnání s povoláním rodi�� se mi 

u n�kterých rodin zdál uvedený p�íjem nep�im��en� nízký. V dotazníku bohužel nebyly 

žádné ov��ovací otázky, které by tyto nesrovnalosti odhalily. Ani m�sí�ní p�íjem rodiny 

nemusí jasn� vypovídat o jejím ekonomickém postavení. Pod pojem rodina dnes 

m�žeme zahrnout nap�íklad matku s jedním dít�tem, �i rodinu s ob�ma rodi�i a p�ti 

d�tmi. Finan�ní prost�edky na jednoho �lena rodina pak budou zna�n� odlišné. Nebylo 

už v možnostech výzkumu postihnout všechny tyto faktory a rozpo�ítat tak finance 

objektivn�ji. Graf �íslo 12 znázor�uje rozložení rodin dou�ovaných a nedou�ovaných 

d�tí podle jejich pr�m�rného m�sí�ního p�íjmu. 

Tabulka �. 1 Zastoupení dou�ovaných d�tí v závislosti na finan�ních možnostech 

rodiny. 

 

�istý m�sí�ní p�íjem rodiny Dou�ování má 

20 001 – 30 000 K� 26% 

30 001 – 50 000 K� 27% 

50 001 – 75 000 K� 42% 
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Graf �. 12  Porovnání finan�ního zázemí rodin dou�ovaných a nedou�ovaných 

žák�. 

 

• H2: D�ti rodi�� s vyšším vzd�láním jsou dou�ovány �ast�ji než d�ti rodi�� 
s nižším vzd�láním. 

V �eské republice se stále zvyšuje po�et lidí s vysokoškolským vzd�láním. Podle 

Koutského (2009) se po�et zapsaných k vysokoškolskému studiu pohybuje kolem 60% 

p�íslušné populace a dalších 8% je zapsáno na vyšších odborných školách. Ve 

výzkumném vzorku tohoto výzkumu bylo zastoupení vysokoškolák� (rodin, ve kterých 

má alespo� jeden z rodi�� vysokoškolský diplom) pon�kud vyšší (76%). Výsledky 

uvedené v tabulce �íslo 2 nazna�ují, že vzd�lání rodi�� na dou�ování d�tí 

pravd�podobn� nemá žádný zásadní vliv, alespo� ne na prvním stupni základní školy. 

Z rodin ve výzkumném vzorku, kde nejvyšší dosažené vzd�lání je vysokoškolské, je 

podíl dou�ovaných d�tí 27%. V rodinách s nižším nejvyšším dosaženým vzd�láním 

(st�edoškolské s maturitou) �iní tento podíl 26%. Rozdíl je opravdu zanedbatelný a jak 

je možné vy�íst z graf� �íslo 13 a 14, nelze tvrdit, že d�ti rodi�� s vyšším vzd�láním 

jsou dou�ovány �ast�ji než jejich spolužáci z rodin s nižším vzd�láním. Tím padá tato 

hypotéza. Je škoda, že se ve výzkumu nevyskytla data od rodi��, kte�í mají jen základní 

vzd�lání nebo st�ední bez maturity. T�eba by rozdíl mezi po�tem dou�ovaných d�tí 

z t�chto rodin a rodin vysokoškolák� mohl prozradit více. 
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Tabulka �. 2 Zastoupení dou�ovaných žák� v závislosti na vzd�lání rodi��. 

Nejvyšší dosažené vzd�lání v rodin� Dou�ování má 

Vysokoškolské 27% 

St�edoškolské s maturitou 26% 

 

Graf �. 13  Vzd�lání rodi�� dou�ovaných žák�. 

 

Graf �. 14  Vzd�lání rodi�� nedou�ovaných žák�.     

                                          

• H3: Žáci pátých ro�ník� jsou �ast�ji dou�ováni za ú�elem p�ípravy na 
p�ijímací zkoušky na víceletá gymnázia než z jiných d�vod�. 

Jak bylo již popsáno, mezi nej�ast�jší d�vody dou�ování žák� pat�í to, že si rodi�e 

p�ejí, aby se jejich dít� zlepšilo. Stejn� tak je tomu i u žák� pátých t�íd. V jejich p�ípad� 

ale stejn� d�ležitou roli hraje p�íprava na p�ijímací zkoušky na víceletá gymnázia. 
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A�koli jsem se domnívala, že tento d�vod bude p�evažující, výsledky znázorn�né na 

grafu �íslo 15 tuto hypotézu nepotvrdily. Tyto dva d�vody jsou pro rodi�e žák� pátých 

t�íd stejn� d�ležité. V t�sném záv�su jsou pak d�ti s n�kterou z poruch u�ení nebo žáci, 

kte�í mají problém zvládnout látku probíranou ve škole. 

Graf �. 15  �etnost d�vod� dou�ování žák� 5. ro�ník�. 

 

 

• H4: Mezi finan�ními prost�edky rodiny a cenou za hodinu dou�ování je 
úm�rný vztah. 

Na základ� výsledk�, které popisuje tabulka �íslo 3, by se dalo �íci, že tato hypotéza 

se potvrdila. 
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Tabulka �. 3 Cena za hodinu dou�ování v závislosti na p�íjmu rodiny. 

Cena za hodinu dou�ování P�íjem rodiny 

 30 – 50 000K� 50 – 75 000K� 

Zdarma 7% 12% 

1 – 99 K� 50% 25% 

100 – 149 K� 14% 13% 

150 – 199 K� 22% 50% 

200 – 250 K�   

Více než 250 K� 7%  

 

A�koli se i mezi rodinami s nižším p�íjmem (v tomto p�ípad� 30 000 – 50 000 K�) 

najdou takové, které za dou�ování zaplatí i více než 250 K� za hodinu, polovina z t�chto 

rodin platí za hodinu dou�ování mén� než 100 K�. Za tuto cenu se v�tšinou jedná 

o p�ípravné kurzy na víceletá gymnázia, které probíhají ve v�tší skupin� a cena pro 

jednotlivce se tak automaticky snižuje. Oproti tomu rodiny s vyšším p�íjmem (50 000 –

 75 000 K�) platí v polovin� p�ípad� n�co mezi 150 – 199 K�, což dokazuje, že rodiny 

s vyššími p�íjmy si mohou dovolit za hodinu dou�ování platit více. V t�chto p�ípadech 

probíhá i p�íprava na p�ijímací zkoušky individuáln�, v�tšinou se studentem vysoké 

školy nebo jiným u�itelem. Pro nízký po�et respondent� ze skupin s jiným p�íjmem 

(nižším nebo vyšším) bohužel nem�žeme porovnat tyto výsledky s dalšími skupinami. 

Možným d�vodem malého po�tu rodin s velmi nízkým platem m�že být on-line forma 

dotazníku, ke kterému rodi�e z této sociální skupiny nemuseli mít p�ístup.   

• H5: Dívky jsou �ast�ji dou�ovány z matematiky než chlapci. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. Výsledky znázorn�né v grafu �íslo 9 (na stran� 67) 

udávají podobný po�et chlapc� i dívek dou�ovaných z matematiky. Žádný zásadní 

rozdíl nelze pozorovat. Dokonce v p�ípad� tohoto výzkumného vzorku bylo chlapc� 

dou�ovaných z matematiky více než dívek. Je možné, že by se n�jaký rozdíl objevil p�i 

vyšším po�tu dotazovaných, což ale bohužel nem�žeme prokázat. 
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• H6: Chlapci jsou �ast�ji dou�ováni z �eského jazyka než dívky. 

Tato hypotéza, jak ukazuje graf �íslo 9 (na stran� 67), byla výzkumem potvrzena. 

Chlapc� bylo z �eského jazyka dou�ováno více, než dívek. Tento fakt odpovídá 

výsledk�m mezinárodních srovnávacích test� PISA, které vykazují pom�rn� zna�né 

rozdíly mezi výsledky dívek a chlapc� v oblasti �tená�ské gramotnosti. V roce 2006 

tvo�il tento rozdíl 44 bod� a v roce 2009 dokonce 48 bod� ve prosp�ch dívek. Pro 

srovnání rozdíl ve výsledcích chlapc� a dívek v matematice tvo�il 11 bod� v roce 2006 

a 5 bod� v roce 2009 (PISA 2006, 2009). Výzkumy krom� �istých výsledk� zkoumaly 

také vztah žák� k p�edm�t�m a zjistilo se, že velké rozdíly ve �tená�ské gramotnosti 

chlapc� a dívek se dají vysv�tlit práv� v�tší oblibou �tení u dívek (Straková, 

Potužníková, 2006). Zde se nabízí otázka: Mohou školy n�jak ovlivnit oblibu �tení 

u chlapc� a zlepšení jejich �tená�ských schopností? Kdyby se ve škole �etly texty, které 

budou motivující a p�itažlivé i pro chlapce, domnívám se, že by se rozdíly mezi jimi 

a dívkami mohly zmenšit. Dále myslím, že by m�la být ve škole v�nována v�tší 

pozornost nácviku jednotlivých �tená�ských dovedností, �ímž by se zlepšily výsledky 

d�tí ve srovnávacích testech, d�ti by se nau�ily lépe a hloub�ji pronikat do text� a 

i jejich �tená�ský zážitek a vztah k literatu�e by se staly pozitivn�jšími. Velkou roli zde 

bude hrát vztah konkrétního u�itele k literatu�e, protože n�kdo, kdo má sám literaturu 

rád, bude pravd�podobn� spíše p�enášet sv�j postoj na žáky.  

• H7:  Chlapci jsou dou�ováni �ast�ji než dívky. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. Ve výzkumném vzorku bylo celkem 100 d�tí, z toho 

54 chlapc� a 46 dívek. Chlapc� i dívek bylo dou�ováno 14 (14 dívek, 14 chlapc�). 

V p�epo�tu na procenta bylo dou�ováno 26% chlapc� a 30% dívek. Výsledky tedy 

ukazují, že podíl dou�ovaných chlapc� i dívek je tém�� stejný. Podklad hypotézy, že 

chlapci budou dou�ováni �ast�ji, protože se u nich �ast�ji vyskytují poruchy u�ení, se 

však potvrdil. Mezi d�tmi, které m�ly jako d�vod dou�ování uvedenu n�kterou z poruch 

u�ení, bylo 75% chlapc�. Dívky byly naopak dou�ovány nej�ast�ji za ú�elem p�ípravy 

na víceleté gymnázium nebo proto, že si jejich rodi�e p�áli, aby se zlepšily.  
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5.3 Shrnutí 

Výsledky výzkumu ukazují, že je dou�ována tém�� t�etina d�tí, jejichž rodi�e 

vyplnili dotazník. Tuto míru m�žeme srovnat s patnáctiletými žáky, kterých bylo podle 

výzkumu PISA 2003 dou�ováno 27%. Kdyby byl vzorek reprezentativní, dalo by se 

�íci, že �eští žáci pot�ebují dou�ování v pom�rn� zna�né mí�e už od prvních let 

základního vzd�lání. Musíme ale uvážit, že nemáme k dispozici dostate�né množství 

dat, abychom mohli takovýto záv�r vyslovit. Za další je t�eba si uv�domit, že zdaleka ne 

ve všech p�ípadech se jedná o dou�ování z d�vodu nedostate�ného pochopení látky, 

a míra dou�ování tedy neznamená automaticky selhávání školského systému. 

Mezi hlavní d�vody pro dou�ování žák� na prvním stupni pat�í fakt, že si jejich 

rodi�e p�ejí, aby se zlepšil jejich prosp�ch. Tento d�vod nepovažuji za š�astný, nebo� 

pokud rodi�e posuzují úsp�šnost svých d�tí podle známek (což je velmi obvyklé) bez 

ohledu na jejich další schopnosti a zájmy, m�že docházet k nedorozum�ním. Krom� 

toho není dobré, když rodi�e rozhodují bez d�tí a podle svých p�edstav posuzují jejich 

výkonnost. V p�ípad�, že dít� nenapl�uje jejich p�edstavy, snaží se jich dosáhnout tím, 

že pro d�ti za�izují dou�ování, aniž by zvážili možnosti a p�ání d�tí. V odpov�dích 

rodi�� jsou ob�as d�vody zlepšení a problém� s látkou ohodnoceny spole�n� (jsou 

podobn� d�ležité), �asto ale d�ti nemají problém se zvládáním u�iva a p�esto rodi�e 

cht�jí, aby se jejich dít� zlepšilo. Pevn� doufám, že v takových p�ípadech dou�ování 

d�tí neprobíhá formou nátlaku a donucování dít�te, ale se souhlasem dít�te, které 

v dou�ování také spat�uje možnost zlepšit se (t�eba i nejen proto, aby se zalíbilo 

rodi��m). 

K dalším p�edpokládaným a potvrzeným hlavním d�vod�m, zejména u d�tí 

v pátých t�ídách, pat�í p�íprava na p�ijímací zkoušky na osmiletá gymnázia (i když i zde 

hraje stejn� d�ležitou roli touha rodi�� po zlepšení prosp�chu jejich d�tí). Kv�li 

velkému zájmu o tyto elitní školy je tém�� nutné se na zkoušky systematicky 

p�ipravovat.  

D�ležitý d�vod pro za�ízení dou�ování d�tem nastává, má-li dít� ve škole 

problém se zvládáním látky, p�ípadn� myslí-li si rodi�e, že dít� pot�ebuje u�ivo 

d�kladn�ji procvi�it. V t�chto p�ípadech m�že být dou�ování velmi p�ínosné, protože 
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d�tem pom�že p�ekonat problémy. Procvi�ování m�že probíhat zábavnou formou, 

a pokud jím nejsou d�ti zahlcené a otrávené, m�že být jen užite�né. 

Zna�nou �ást potíží s u�ením zp�sobují specifické poruchy u�ení, které se ve 

výzkumu potvrdily jako jeden z významných d�vod� pro dou�ování. D�ti s t�mito 

poruchami m�ly nej�ast�ji individuální hodiny nebo lekce v malých skupinách. 

Domnívám se, že tyto d�ti pot�ebují hodn� procvi�ovat a trénovat, aby ve škole sta�ily 

tempu u�ení. Dou�ování tedy pro n� m�že být velmi prosp�šné. Ideální bude situace, 

kdy p�i pomoci dít�ti bude spolupracovat rodina, škola, speciální pedagog nebo 

psycholog a dou�ující, aby byl zajišt�n jednotný p�ístup a proces nápravy byl co 

nejefektivn�jší. Krom� toho by u�itelé na prvním stupni m�li být p�ipraveni na práci 

s t�mito d�tmi, nebo� d�tí s SPU je �ím dál více. Spole�n� s SPU se jako d�vod pro 

dou�ování vyskytl i nevyhovující styl u�itele. T�žko �íci, jestli se jedná vyložen� 

o vyu�ující styl nebo spíše vztah a postoj u�itele k žákovi. Když si ti dva osobnostn� 

nesednou, m�že se to promítnout i do školních výsledk� žáka, t�ebaže je to 

neoprávn�né. Tento argument m�že podpo�it názor, že je dobré po t�etí t�íd� zm�nit 

u�itele, aby ti, kte�í s u�itelem nevychází, dostali novou šanci. 

Dou�ování cizinc� se neukázalo jako rozší�ené. Ve výzkumném vzorku však 

nebyla tato skupina dostate�n� zastoupena, takže z výsledku nelze vyvodit žádný 

uspokojivý záv�r. 

Nej�ast�jším typem dou�ování, který se podle výzkumu vyskytuje na prvním 

stupni základní školy, je dou�ování individuální, které je bezpochyby efektivní (i když 

velmi záleží na osobnosti dou�ujícího). Zvlášt� žáci, kte�í mají problémy s u�ivem, 

ocení to, že se dou�ující m�že v�novat jejich konkrétním pot�ebám. Dalším typem bylo 

dou�ování v malých skupinkách, které mnozí rodi�e považují za ideální. D�ti v tom 

nejsou samy, mohou si jít vzájemn� p�íkladem a p�ístup dou�ujícího je stále 

individuální. Hromadné kurzy volili žáci, kte�í se p�ipravují na p�ijímací zkoušky na 

osmiletá gymnázia. Nikdo z dotazovaných rodi�� neuvedl, že by jeho dít� bylo 

dou�ováno on-line, i když n�kte�í uvedli tuto formu jako ideální. Uvidíme, jak se 

dou�ování p�es internet rozší�í mezi prvostup�ovými d�tmi v budoucnosti. 
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Co se tý�e dou�ujících, tak nej�ast�ji žáky dou�ovali jiní u�itelé ze školy, kterou 

žáci navšt�vují, vysokoškolští studenti, nebo u�itelé z gymnázií, na která se d�ti hlásily. 

Rodi�e vybírali p�evážn� na doporu�ení známých, kte�í již s dou�ujícím m�li zkušenost. 

P�i výb�ru se zajímali o kvalifikaci dou�ujícího, o jeho p�ístup k dít�ti a také schopnost 

dít� zaujmout. P�i rozhodování nehrála hlavní roli cena. 

Ceny za hodinu dou�ování byly r�zné, ale nej�ast�ji do 100 K� a od 150 do 

199 K�. Zde se trochu projevil rozdíl ve finan�ních možnostech rodin, nebo� rodiny 

s vyšším p�íjmem (ve srovnání s ostatními) platily vyšší �ástky než rodiny s nižším 

p�íjmem. �asov� byly d�ti v�tšinou dou�ovány pouze jednou týdn�, v menší mí�e 

dvakrát, n�kdy i t�ikrát. Nejednalo se jen o nárazové hodiny, ale spíše o dlouhodob�jší 

dou�ování b�hem celého roku. Dít� tak má možnost si na dou�ujícího zvyknout a 

i dou�ující m�že lépe poznat žákovy potíže a zvolit tak vhodnou strategii pomoci.  

Z p�edm�t� byly nej�ast�ji dou�ovány �eský jazyk a matematika, následovala 

angli�tina. Z ostatních p�edm�t� se vyskytla p�írodov�da a vlastiv�da, ale ob� pouze 

jednou, takže jejich dou�ování asi není tak obvyklé.  

V dotazníku byla i otázka zkoumající efektivitu dou�ování, konkrétn� jeho vliv na 

zlepšení prosp�chu dít�te. Odpov�di nelze pokládat za objektivní, ale v�tšina rodi�� má 

pocit, že se jejich dít� díky dou�ování ve škole zlepšilo. 

Z otázky vztahu pohlaví a dou�ování jednotlivých p�edm�t� se ukázalo, že 

chlapci jsou �ast�ji než dívky dou�ováni z matematiky a �eštiny, zatímco dívky 

z angli�tiny. Vysv�tlením pro angli�tinu by mohlo být, že dívky nemají potíže 

s b�žnými p�edm�ty a angli�tinu p�ibírají spíše jako koní�ka, než že by pot�ebovaly 

zlepšit prosp�ch. Chlapci mají dou�ování z matematiky a �eštiny a nepot�ebují si už 

plést hlavu dalším jazykem. Samoz�ejm� toto jsou jen domn�nky, ale výsledky tomu 

trochu napovídají. 

Geografické rozložení dou�ování v �eské republice nebylo možno d�kladn� 

popsat, nebo� v�tšina respondent� byla z Prahy. Výsledky také ukázaly, že v Praze je 

dou�ování nejrozší�en�jší, což by odpovídalo situaci ve sv�t�, kde také v�tšina 

dou�ování probíhá ve velkých m�stech. K získání uspokojivého obrázku o rozložení 

dou�ování bude muset být proveden jiný, rozsáhlejší výzkum. 
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Z formulovaných hypotéz se potvrdilo, že stejn� jako ve sv�t� tak i u nás jsou 

�ast�ji dou�ovány d�ti ze zámožn�jších rodin. Jedním z možných vysv�tlení je, že 

rodi�e mají náro�ná zam�stnání a nemají �as se dít�ti sami v�novat. V dotazníku ale 

uvedli jako závažný d�vod nedostatek �asu jen t�i rodi�e z bohatších kruh�, jejichž 

zam�stnání pravd�podobn� opravdu vyžaduje hodn� �asu. V ostatních p�ípadech nebyl 

nedostatek �asu rodi�� významným d�vodem pro dou�ování d�tí, takže bohatí rodi�e 

za�izují dou�ování z jiných pohnutek, nej�ast�ji protože mají pocit, že by se jejich dít� 

m�lo zlepšit, nebo má problém se zvládnutím látky �i stylem u�itele. 

Hypotéza, že d�ti vzd�lan�jších rodi�� budou dou�ovány �ast�ji, se nepotvrdila. 

Hlavními d�vody, pro� d�ti nemají dou�ování je fakt, že jim se školními úkoly dokážou 

pomoci v rodin�. Je t�eba p�ipomenout, že ve výzkumném vzorku bohužel nebyla 

zastoupena skupina rodi�� se základním vzd�láním, takže nebylo možné p�esn�jší 

srovnání.  

P�íprava na p�ijímací zkoušky na osmiletá gymnázia se ukázala jako d�ležitý 

d�vod pro dou�ování. U d�tí vysokoškolsky vzd�laných rodi�� byl dokonce hlavním. 

M�žeme tedy pozorovat potvrzení �eského trendu, že vzd�lan�jší rodi�e usilují o vyšší 

vzd�lání svých d�tí a snaží se, aby se jejich d�ti dostaly na gymnázia, která jsou 

pravd�podobnou cestou k vysoké škole. Celkov� byly, pro rodi�e žák� pátých ro�ník�, 

p�ípravné kurzy podobn� d�ležitou pohnutkou jako touha po zlepšení školního 

prosp�chu dít�te. 

Výzkumem byla potvrzena hypotéza p�edpokládající, že bohatší rodi�e budou 

platit více za hodinu dou�ování než rodiny s mén� finan�ními prost�edky. Možná díky 

svým prost�edk�m nemusí tito rodi�e dlouho shán�t cenov� p�íznivou nabídku 

dou�ování a mohou vybírat podle kvality dou�ujícího. Pozitivním zjišt�ním bylo, že ani 

ostatní rodi�e nepovažují cenu za nejd�ležit�jší faktor ve výb�ru dou�ování. Jejich 

ohled je zam��en více na odbornost dou�ujícího a jeho vztah k dít�ti.  

Nepotvrdila se naopak hypotéza, že dívky jsou �ast�ji dou�ovány z matematiky 

než chlapci. Pokud by to znamenalo, že d�v�ata nemají na prvním stupni v�tší problémy 

s matematikou, bylo by to pozitivní a potvrzovalo by to výsledky mezinárodních 

srovnávacích test� TIMSS 1995 a 1999 (Straková, Potužníková, 2006), podle kterých 
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jsou výsledky žák� �tvrtých t�íd v matematice podobné u dívek i u chlapc�. Zhoršování 

výsledk� dívek v dalších letech m�že mít p�í�inu v obecném názoru, že chlapci jsou na 

matematiku lepší, dívkám je tento názor neúmysln� podsouván a ony se posléze vžijí do 

p�edepsané role. Vliv m�že také mít neobliba matematiky u dívek, která zp�sobí, že 

jejich výsledky se zhoršují. Všechny tyto faktory spolu souvisí. Otázkou je, jak by 

vypadala situace, kdyby se poda�ilo p�ekro�it p�edsudky ohledn� matematické 

neschopnosti dívek, povedlo se je více motivovat a vzbudit v nich zájem o p�edm�t. 

V��ím, že výsledky obou pohlaví by byly vyrovnan�jší. Následn� by se t�eba zvýšil 

i po�et dívek studujících na vysoké škole matematické, p�írodov�dné a informatické 

obory, který je v �eské republice relativn� nízký, 23% pod pr�m�rem zemí OECD 

(Organization for Economic Cooperation Development - Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj) (Straková, 2006). 

Vyšší podíl chlapc� dou�ovaných z �eského jazyka se prokázat poda�ilo. Velkou 

roli hrály SPU, které komplikují p�edevším psaní a pravopis, sou�ásti výuky �eského 

jazyka. Nedostatky ve �tená�ské gramotnosti u chlapc� mohou být další p�í�inou potíží, 

které mají. Podobn� jako u dívek, i u chlapc� by mohlo pomoci povzbuzení jejich 

zájmu o �etbu pro n� p�itažlivými a motivujícími texty. Osobn� se domnívám, že 

problémy chlapc� na po�átku školní docházky by se daly �áste�n� vy�ešit p�lro�ním 

odkladem nástupu chlapc� do školy. Profesor Mat�j�ek (1986) upozor�uje u chlapc� na 

o p�l roku pozd�jší vývoj (nervový, sociální, povahový) než u dívek. Zejména ve 

spojení s SPU pak m�že tento fakt hoch�m zna�n� zkomplikovat vstup do školy. 

Chlapci, kte�í by nastoupili až v šesti a p�l letech, by m�li v�tší pravd�podobnost 

bezproblémového rozjezdu školní dráhy a možná by se p�edešlo zbyte�ným trápením. 

Hypotéza, která p�edpokládala, že �ast�ji budou dou�ováni chlapci než dívky, se 

také nepotvrdila. Ve výzkumném vzorku bylo zastoupení dívek a chlapc� velmi 

podobné a není možné �íci, které pohlaví vyhledává dou�ování �ast�ji. Op�t by bylo 

pot�eba uskute�nit rozsáhlejší výzkum.  
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5.4 Doporu�ení 

Z výzkumu provedeného v rámci této práce vyplývá, že podíl dou�ovaných d�tí 

na prvním stupni základní školy tvo�í tém�� jednu t�etinu. Ve v�tšin� p�ípad� se nejedná 

o žáky, kte�í by m�li potíže se zvládáním u�iva, ale o d�ti, jejichž rodi�e si p�ejí, aby se 

zlepšil jejich prosp�ch. Nad tímto výsledkem bychom se možná m�li zamyslet. 

Profesor Bray (2007) uvádí n�kolik návrh�, které by mohly napomoci snížení míry 

dou�ování. Jedná se o upozorn�ní Mezinárodního institutu pro plánování vzd�lávání 

(IEP), ze kterých bychom mohli �erpat inspiraci také pro situaci v �eské republice. 

Prvním doporu�ením je snížení selektivity školského systému, který pat�í mezi jeden 

s nejvyšším po�tem r�zných typ� škol a nejnižším v�kem selekce (Procházková 

in Mat�j� 2006). Oficiáln� se uvádí v�k první selekce 11 let, kdy žáci odchází na 

osmiletá gymnázia. Ve skute�nosti se ale mnohdy vybírají d�ti už do prvních t�íd, 

nap�íklad jazykov� zam��ených. P�íkladem málo selektivního systému m�že být již 

zmín�ný finský systém (Burridge, 2010), kde se ani tolik neprojevují sociální rozdíly 

mezi jednotlivými d�tmi. Výuka je vnit�n� diferencovaná, žáci chodí do výkonnostn� 

smíšených t�íd, kde slabším pomáhají asistenti. Velkou inspirací jsou také uv�dom�lí 

rodi�e, kte�í cítí spoluzodpov�dnost za vzd�lání svých d�tí a doma se s nimi v�nují 

nap�íklad �tení. Rozdíly mezi výsledky jednotlivých škol jsou velmi malé. Úsp�ch 

finského vzd�lávacího systému vidí ministryn� vzd�lávání a v�dy Henna Virkkunen 

v osobnostech u�itel�, jejichž postavení je v zemi velmi prestižní a kte�í jsou pro svou 

práci vážení. Stát také uvol�uje na vzd�lání velké finan�ní prost�edky a celá spole�nost 

vzd�lání podporuje. V �echách byl v roce 2001 celkový výdaj na vzd�lávání pod 

mezinárodním pr�m�rem zemí OECD, p�i �emž nejh��e na tom byl práv� první stupe� 

základních škol, který dostal o 7% mén� prost�edk� než pr�m�r zemí OECD 

(Procházková in Mat�j�, 2006). 

Pro zlepšení situace v �eském prost�edí se tedy nabízí pokusit se snížit selektivitu 

školského systému, nap�íklad zrušením víceletých gymnázií a pokusit se udržet d�ti 

s r�znou úrovní inteligence a schopností delší dobu pohromad�. Pokud by se zárove� 

investovalo více pen�z do školství, p�edevším k zajišt�ní asistent� u�itel� a dalších 

opat�ení umož�ující vnit�ní diferenciaci, mohla by odpadnout pot�eba dou�ování, nebo� 
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jak d�ti slabší, tak nadané by byly rozvíjeny podle jejich pot�eb a možností. Zárove� by 

se u�ily žít ve spole�nosti a spolupracovat s ostatními. Jedná se o návrh, který možná 

zní jednoduše, ale pokud by se m�lo v �eském systému n�co opravdu zm�nit, bude se 

jednat o dlouhodobý a náro�ný projekt. Pro zlepšení individuálního p�ístupu v rámci 

stávajícího systému se nabízí myšlenka snížení po�tu žák� ve t�ídách, který by 

umož�oval u�iteli v�novat se více jednotlivým žák�m. Výsledky studie provedené 

v �eských školách ale p�ekvapiv� vyvrátily tuto obecn� p�ijímanou myšlenku zjišt�ním, 

že menší po�et žák� ve t�íd� nevede automaticky ke zvýšení individualizce 

(Dvo�ák, 2010). Efektivita a individualizace u�ebního procesu závisí z nejv�tší �ásti na 

u�iteli. 

Dalším doporu�ením profesora Braye (2007), které by pravd�podobn� snížilo 

pot�ebu dou�ování t�ch, kte�í se dou�ují proto, že si jejich rodi�e p�ejí, aby se zlepšili, je 

návrh na zm�nu systému hodnocení. Nové hodnocení by nesrovnávalo žáky mezi sebou, 

ale každého vzhledem k jeho možnostem a p�edchozím výkon�m. Již dnes se v �eské 

republice snažíme alespo� doplnit normativní hodnocení o hodnocení formativní, které 

sd�luje o žákových schopnostech více než pouhá známka. Známkování a srovnávání se 

s ostatními na základ� známek je ale v našem prost�edí hluboce zako�en�né a nedokážu 

si p�edstavit, že by se od n�j v dohledné dob� ustoupilo. Co se tý�e prosp�chu d�tí, 

doporu�ila bych rodi��m nelp�t pouze na známkách. Pokud mají pocit, že jejich dít� 

nemá prosp�ch odpovídající jejich p�edstavám, m�li by se snažit zjistit pravou p�í�inu. 

Má dít� na to, aby m�lo ze všeho samé jedni�ky (když z�stáváme u systému známek)? 

Má smysl nutit ho k perfektním výkon�m v p�edm�tech, na n�ž nemá vlohy? Není spíše 

manuáln� šikovné �i jinak nadané a nem�li bychom spíše rozvíjet tyto p�edpoklady, 

které navíc p�ináší d�tem radost a uspokojení? V��ím, že pro n�které rodi�e je obtížné 

p�ijmout, že jejich potomek není ve škole nejbyst�ejší. Od toho je ale p�ece každý 

�lov�k jiný a šikovný na n�co jiného. Snažím se nazna�it, že je d�ležit�jší, aby rodi�e 

umožnili dít�ti najít si to, v �em je dobré, co ho baví, a v tom ho spíše podporovat, než 

mu nutit své vlastní p�edstavy. Tento návrh se týká rodi��, kte�í za každou cenu 

pot�ebují, aby jejich dít� m�lo výborný prosp�ch. Pokud má dít� problémy sta�it 

školnímu tempu, jedná se samoz�ejm� o jinou situaci a dou�ování bude pravd�podobn� 

na míst�. 
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Profesor Bray (2007) dále navrhuje povzbudit u�itele, aby se více v�novali 

slabším žák�m. Tato myšlenka je jist� cenná a mohla by také vést ke snížení pot�eby 

dou�ování. Uskute�nit toto doporu�ení ale není jednoduché. U�itel, který má ve t�íd� 

23 žák� se nem�že v�novat stále jen t�m, kte�í jsou slabší. Jak by k tomu p�išli ti, kte�í 

jsou naopak rychlejší? Ti p�ece také pot�ebují pozornost a je snad ješt� náro�n�jší 

rozvíjet jejich potenciál v plném rozsahu. Um�ním u�itele je dokázat si rozvrhnout �as 

a v�novat se všem žák�m podle jejich pot�eby. Možností usnadn�ní tohoto úkolu by 

bylo zvýšení po�tu asistent�, kte�í by se mohli individuáln� v�novat žák�m, kte�í to 

zvlášt� vyžadují. V souvislosti s asistenty je však ješt� d�ležité, aby si asistent 

s u�itelem rozum�l a efektivn� spolu komunikovali a spolupracovali, protože jinak 

asistent zdaleka nemusí být takovým p�ínosem, jak by se mohlo automaticky zdát. 

Celkov� bych v otázce dou�ování doporu�ila rodi��m a u�itel�m co nejvíce 

spolupracovat a komunikovat, a to nejen mezi sebou, ale i s dít�tem, aby se poda�ilo 

využít a rozvinout jeho p�edpoklady a zájmy. Spole�n� by m�li rodi�e a u�itelé v�as 

p�estat klást na dít� nároky a požadavky, kterým dít� nem�že dostát. V žádném p�ípad� 

bych ale necht�la znevážit d�ležitost procvi�ování a tréninku, které jsou nezbytné pro 

upevn�ní znalostí i dovedností. Ideální by bylo, kdyby každé dít� dosáhlo maxima toho, 

co je v jeho silách. 
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ZÁV	R 

Cílem práce bylo p�iblížit situaci dou�ování na prvním stupni základních škol 

v �eské republice.  

V první kapitole teoretické �ásti bylo popsáno dou�ování ve sv�t�, jeho 

geografické rozložení, d�vody, pro které se studenti nechávají dou�ovat a faktory, které 

tyto údaje ovliv�ují. Pozornost byla v�nována také hodnocení úsp�šnosti dou�ování 

a výhodám �i nevýhodám, které mohou být s dou�ováním spojené. Míra dou�ování 

v jednotlivých zemích sv�ta je r�zná, ale obecn� po�et dou�ovaných žák� stoupá 

a dou�ování se stává stále �ast�jším jevem. Co se tý�e efektivity dou�ování, tak se 

výzkumy rozcházejí. Ty, které zohled�ují i faktory jako je nap�íklad motivace žáka ke 

studiu �i zájem rodi�� o žákovo u�ení, však zlepšení prokazují a domnívám se, že se 

tedy m�žeme p�iklonit na stranu pozitivního vlivu dou�ování na školní výkony.  

V druhé kapitole se práce blíže zam��ila na �eské prost�edí a zejména faktory 

ovliv�ující školní neúsp�šnost d�tí, která byla p�edpokládaným d�vodem pro 

dou�ování. Jako zásadní byl popsán vliv rodiny, která do zna�né míry ur�uje podmínky 

pro žákovo u�ení. Velkou roli ve školní úsp�šnosti hraje i p�ístup rodi�� žáka ke 

vzd�lání, který svému dít�ti p�edávají. S ním v�tšinou souvisí podn�tn�jší prost�edí 

a tedy lepší vybavenost pro pln�ní nárok� školy. Další �ást byla v�nována vlivu školy, 

a to p�edevším úloze u�itele, který m�že svým p�ístupem a vztahem k žákovi ovlivnit 

jeho postoj ke škole a vzd�lání v�bec. V souvislosti s dou�ováním jako nápravou byla 

blíže rozebrána problematika d�tí ze sociáln� znevýhodn�ných rodin, jimž v našem 

prost�edí pomáhají zejména neziskové organizace. Poslední �ást kapitoly se zabývala 

víceletými gymnázii, konkrétn� jejich p�ijímacími zkouškami a rolí, kterou hrají 

v d�vodech dou�ování. 

T�etí kapitola byla v�nována r�zným formám, ve kterých m�že dou�ování 

probíhat. Mezi d�kladn�ji popsanými byly individuální dou�ování, lekce v malých 

skupinkách, hromadné kurzy a online dou�ování p�es internet bez osobního kontaktu 

žáka s dou�ujícím. Ke každé form� byly uvedeny možné výhody a p�ípadné nedostatky 
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a zamýšlela jsem se i nad d�vody dou�ování, které by mohly vést k preferenci ur�ité 

formy dou�ování p�ed ostatními.  

V empirické �ásti byl nejd�íve popsán pr�b�h zkoumání od tvorby dotazníku, 

p�es výb�r vzorku, distribuci dotazníku ke sb�ru dat. Následn� byly p�edstaveny 

výzkumné otázky a hypotézy. Výsledky šet�ení p�ináší pátá kapitola. 

Výsledky výzkumu je t�eba brát pouze orienta�n�, nebo� výzkumný vzorek 

nebyl dostate�n� velký ani reprezentativní. Pokud ale uvážíme výsledky, které ukazují, 

že z dotazovaných má dou�ování tém�� t�etina d�tí, m�žeme podíl srovnat s žáky 

patnáctiletými, kte�í jsou na tom, podle výzkum� PISA 2003, podobn�. Dou�ování je 

tedy pravd�podobn� pom�rn� rozší�eno mezi �eskými žáky od prvních let povinné 

školní docházky.  

V zahrani�í je vnímání termínu „supplementary tutoring“ (dopl�kové 

dou�ování) dvojí a ozna�uje jednak nápravu, a jednak nadstavbu nad rámec u�iva 

probíraného ve škole. Rozší�ení d�vod� ve sv�t� je r�zné, n�kde p�evažuje náprava 

jinde nadstavba. Za nadstavbové m�žeme u nás považovat p�ípravy na osmiletá 

gymnázia, jejichž p�ijímací testy mnohdy obsahují látku, kterou ne na všech školách 

stihli žáci probrat. V tom p�ípad� se musí pot�ebné sami dou�it. Dou�ování nápravné 

využívají žáci, kte�í mají problémy zvládnout u�ivo, mají specifické poruchy u�ení, �i 

jiné vzd�lávací problémy. Pro tyto d�ti m�že být dou�ování velmi prosp�šné, zejména 

jedná-li se o individuální dou�ování, p�i kterém m�že dou�ující p�izp�sobit obsah, 

metody a tempo žákovým pot�ebám a možnostem.  

Stejn� tak jako u starších (patnáctiletých) žák�, pat�í i mezi prvostup�ovými 

žáky k hlavním d�vod�m pro dou�ování zlepšení školního prosp�chu. Nejedná se tedy 

o pouhou pomoc slabším, kte�í nesta�í tempu školy, jak by mohl napovídat význam 

�eského slova dou�ování. Tento výsledek by mohl být vysv�tlen vysokou selektivitou 

�eského školského systému, díky níž se n�kte�í rodi�e snaží již od prvních let umístit 

své dít� do prestižní školy, což vyžaduje ur�itou p�ípravu. Zde se m�žeme zamyslet nad 

dopady takto brzké selekce d�tí, která pravd�podobn� vede jen k autoreprodukci 

vzd�lanosti v naší zemi. V porovnání výsledk� mezinárodních srovnávacích test� si 

v�tšinou vedou lépe zem� s mén� selektivními systémy. Za p�íklad m�že sloužit Finsko. 
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Je snadné doporu�it, aby se �eská republika nechala inspirovat a snížila po�et r�zných 

vzd�lávacích program�. Zm�nu by ale muselo provázet mnoho dalších úprav a opat�ení, 

které by ji umožnily a zajistily její efektivitu. Vzhledem k sou�asnému stavu, podob� 

a zažitosti �eského školského systému si nedokážu p�edstavit, že by se poda�ilo 

sjednotit n�jakým zp�sobem alespo� prvních dev�t let školní docházky a zárove� 

dostate�n� individualizovat a diferencovat p�ístup k jednotlivým žák�m, aby se jak 

nadaní, tak slabší žáci mohli vzd�lávat a rozvíjet podle svých možností.  

Co se tý�e dou�ování kv�li zlepšení školního prosp�chu, domnívám se, že by 

se rodi�e m�li vyvarovat p�ílišného zatížení d�tí u�ením, na úkor jiných aktivit, 

nap�íklad sportovních, a brát ohled p�edevším na jejich možnosti a inklinace. Velký 

d�raz p�i dou�ování slabších žák� by m�l být kladen na vzbuzení jejich vnit�ní motivace 

a prost�ednictvím malých úsp�ch� jim pomoci p�ekonat obtíže.  

A�koli rozsah výzkumného vzorku nebyl velký, myslím, že by tato práce 

mohla být považována za jakýsi nástin, první vhled do situace dou�ování na prvním 

stupni základních škol. Poda�ilo se p�inést informace ohledn� mladších žák�, kte�í jsou 

dou�ováni, d�vod�, které vedou jejich rodi�e k za�ízení dou�ování, forem dou�ování 

i osob dou�ujících. N�které p�edpoklady se potvrdily, nap�íklad že se �ast�ji nechávají 

dou�ovat d�ti z bohatších rodin, nebo že �astým d�vodem dou�ování žák� pátých t�íd je 

p�íprava na víceletá gymnázia. Jiné výsledky pon�kud p�ekvapily. Kup�íkladu 

p�evažující motivy pro dou�ování nebo nízký vliv vzd�lání rodi�� �i pohlaví na fakt, 

zda jsou žáci dou�ováni �i ne. Domnívám se, že výzkumné otázky byly vhodné a mohly 

by být použity p�i dalších rozsáhlejších výzkumech, které by byly zam��eny na 

kompletní zmapování situace a rozsahu dou�ování na prvním stupni základních škol. 

Pokud by se poda�ilo získat data z celostátního šet�ení s vypovídajícími výsledky, bylo 

by možno na jejich podklad� zpracovat p�ípadný postup n�jakého usm�rn�ní nebo 

naopak podpory dou�ování. Pro další zkoumání se také nabízí vliv dou�ování na školní 

prosp�ch. Jaký je prosp�ch dou�ovaných d�tí? Opravdu pot�ebuje zlepšení? Nejedná se 

spíše o ambice rodi��? Existují ješt� další vlivy, které rozsah dou�ování ovliv�ují? Jaká 

je efektivita dou�ování? Pomáhá jen ke zlepšování výsledk� d�tí (mechanické u�ení), 

nebo také k jejich lepšímu pochopení u�iva?  Tyto a další otázky by mohly další 

výzkumy zodpov�d�t. V každém p�ípad� se domnívám, že by fenoménu dou�ování (na 
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prvním i dalších stupních školy) m�la být v�nována v�tší pozornost. Pro stát je jist� 

dobré mít informace o tom, co se d�je s d�tmi mimo školní vyu�ování a jakou roli 

v tomto �ase hraje u�ení. Na základ� ov��ených údaj� je pak možné se rozhodovat 

a plánovat pro co nejefektivn�jší rozvoj a podporu vzd�lanosti v zemi.  
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