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Teze disertační práce
Disertační práce se zabývá fenoménem stínového vzdělávání, který v českém prostředí
dosud nebyl empiricky zmapován. Dosavadní výzkumná pozornost tomuto fenoménu byla u
nás věnována spíše v rámci závěrečných prací, nebo byl pouze okrajovou záležitostí v šířeji
koncipovaném výzkumu, nadto pouze na nižších stupních vzdělávací soustavy. Dosud se u nás
žádná práce empiricky nezabývala rozšířením, charakteristikami, faktory a determinantami
ovlivňujícími využití či nevyužití soukromého doučování na vyšším sekundárním stupni
vzdělávání. Pojem stínové vzdělávání v mezinárodní literatuře zahrnuje různé formy a typy
placeného soukromého doučování. Práce poskytuje diagnosticko-analytický pohled na
využívání placených soukromých hodin doučování a přípravných kurzů na přijímací zkoušky
na vysoké školy studenty maturitních oborů středních škol v Praze a Moravskoslezském kraji.
Cílem práce je:
1. popsat základní charakteristiky (rozsah, předměty, důvody využívání či nevyužívání,
intenzitu, organizační formy, poskytovatele) soukromých hodin doučování a
přípravných kurzů na přijímací zkoušky na vysoké školy a důvody, proč je studenti
využívají;
2. analyzovat, jak ovlivňují vybrané faktory využívání či nevyužívání zkoumaných typů
soukromého doučování u studentů v maturitních oborech.
Základní ideová koncepce disertační práce vychází z mezinárodního komparativního
výzkumu Education in a hidden marketplace (Silova, Būdiene, & Bray, 2006), jehož cílem bylo
identifikovat charakteristické rysy soukromého doučování využívaného na konci studia střední
školy, zjistit, jaké faktory ovlivňují poptávku po soukromém doučování, jaký dopad má tento
fenomén na formální vzdělávací systém a nerovnosti ve vzdělávání, a navrhnout i některá
opatření vzdělávací politiky v této souvislosti (tamtéž, s. 62). Jednalo se o první výzkum svého
druhu zaměřující se na fenomén soukromého doučování v postsocialistických zemích
(Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Gruzie, Litva, Mongolsko, Polsko,
Slovensko, Ukrajina), Česká republika však mezi zkoumané země zahrnuta nebyla. Práce je
koncipována (s několika drobnými odchylkami) podle standardní struktury odborného sdělení,
zpráva z výzkumu je členěna na čtyři základní části podle tzv. modelu IMRaD (Introduction,
Methods, Results and Discussion).
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Teoretická východiska práce
První popisně-analytická část uvádí čtenáře do problematiky soukromého doučování a
jeho výzkumu ve světě. V anglicky psané odborné literatuře není chápání a vymezování pojmu
private supplementary tutoring jednoznačné, nejčastěji je však charakterizováno třemi
základními atributy (je placené, probíhá nad rámec výuky ve škole ve školních naukových
předmětech). Označení soukromé doučování, které je v této práci užíváno, je tomuto pojmu v
češtině asi nejbližší a v této práci je chápáno nejen jako pomoc neprospívajícím žákům, ale v
širším smyslu jako způsob neformálního vzdělávání žáků mimo školní výuku v naukových
předmětech za finanční úplatu poskytovateli. Konkrétně se práce zabývá soukromými hodinami
doučování poskytovanými jednotlivci a přípravnými kurzy a jejich užíváním či navštěvováním
v průběhu studia na střední škole.
Teoretická část dále představuje soukromé doučování nahlížené prizmatem různých
společenských věd (ekonomii, psychologii, historii) i jejich teorií, pozornost byla věnována
zejména sociologickému pohledu na daný fenomén. Autoři zabývající se tímto tématem a
vycházející z explicitních teoretických východisek na poli sociologie vzdělávání se nejčastěji
opírají o teorie ideově vycházející z širšího okruhu „teorií konfliktu“ (Sadovnik, 2007).
Odkazují se k teoretickým konceptům Pierra Bourdieuho (soukromé doučování lze vnímat jako
prostředek ke zvýšení kulturního kapitálu jedince s potenciálem jeho konverze na kapitál
ekonomický v budoucnu) nebo Randalla Collinse (soukromé doučování jako jeden z nástrojů
třídního boje). Vysvětlení příčin značného rozšíření doučování pak bylo hledáno v dysfunkci
vzdělávacího systému a z ní pramenící anomie. Dysfunkce a anomie jsou zároveň základními
pojmy, které rozpracoval sociolog Robert K. Merton. Rozhodnutí využít soukromé doučování
lze vnímat i jako důsledek racionální volby (J. Goldthorpe) jednotlivých aktérů, kteří zvažují
případné ztráty, výnosy a rizika takového rozhodnutí. Rozmanitost pohledů na sledovaný
fenomén je reflexí komplexnosti tématu soukromého doučování, které je možné výzkumně
uchopit mnoha způsoby. Jako přínosnou lze vidět snahu o unifikaci v rámci konceptuálních
modelů či schémat, z nichž jako příklad bylo uvedeno schéma Bronfenbrennerovo. Toto schéma
v pojetí Jokiće a Ristić Dedićové (2013) autor využívá jako konceptuální rámec pro identifikaci
různých faktorů ovlivňujících (ne)využití soukromého doučování.
Práce dále představuje základní poznatky o soukromém doučování získané zejména
ve výzkumech v sousedních zemích či v širším kulturním okruhu Evropy. Je obtížné získat
spolehlivě srovnatelná data o rozšíření a podobě soukromého doučování, při srovnávání nálezů
z jednotlivých studií provedených v zahraničí se jedná, jak metaforicky říká Bray (2011, s. 21),
o srovnávání „jablek s hruškami“ (tedy srovnávání nesrovnatelného). Nicméně i ze srovnání
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„ovoce“ lze získat důležité poznatky (tamtéž, s. 21). Z mezinárodních výzkumů vyplývá, že
rysy, charakteristika i hybné síly (driving forces) v sektoru služeb soukromého doučování se
v různých částech světa liší a mají různou dynamiku a povahu. Z hlediska rozšíření soukromého
doučování lze spolu s Guillovou a Spinathem (2014, s. 7) obecně konstatovat, že
„v západoevropských (…) zemích je poměrně malá míra doučování pohybující se od méně než
10 % do 25 % věkové kohorty, zatímco soukromé doučování je mnohem častější
ve východoevropských (…) zemích,“ kde dosahuje až 50 %. Na příkladech výzkumných nálezů
z nám kulturně blízkých zemí byla v disertační práci demonstrována různá intenzita, formy či
variabilita v míře doučovaní konkrétních naukových předmětů.
Autor se v teoretické části práce dále zabývá dopady a implikacemi zkoumaného
fenoménu. Některé lze hodnotit pozitivně, v mezinárodní literatuře ale byly identifikovány
i takové, které by se daly označit jako problematické či negativní a kterým je proto věnována
i nepoměrně větší výzkumná pozornost. Je zřejmé, že soukromé doučování samo o sobě není
„dobré či špatné“, protože vždy záleží na kontextu a okolnostech (Poisson, 2007), které je
potřeba vzít do úvahy stejně jako makro i mikro kontext, ve kterém se doučování odehrává.
Implikace a dopady sledovaného fenoménu působí na mnoha úrovních (jednotlivec, rodina,
škola i celá společnost), pro některé aktéry mohou být pozitivní, jiní je mohou vnímat
negativně.
Na základě rešerše literatury byly identifikovány faktory, které se v jiných, ale nám
relativně blízkých kontextech ukázaly jako významné prediktory využívání soukromého
doučování. Na makroúrovni byl přiblížen kulturní a společenský kontext, ve kterém se
soukromé doučování odehrává, i vlivy vzdělávací politiky (vzdělávací expanze, změny
v maturitní zkoušce či nízké platy učitelů). Na mezoúrovni práce upozorňuje na důležitou roli
školy (kvality výuky, jejího zaměření a umístění). Konečně na mikroúrovni byly identifikovány
faktory spojené s rodinným zázemím žáka (socioekonomický status), školní úspěšností žáka,
jeho pohlavím a studijními aspiracemi. V poslední části teoretické části jsou naznačeny
i možnosti tvůrců vzdělávací politiky ve vztahu k regulaci soukromého doučování.
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Výzkumný design a metody
S ohledem na vytyčené cíle disertační práce byl zvolen smíšený výzkumný design
(plán). Těžiště výzkumu tvoří dotazníkové šetření, jehož respondenty jsou studenti posledních
ročníků čtyřletých maturitních oborů. Cílem bylo získat informace o charakteristikách skupiny
studentů, kteří reálně využívají soukromé doučování, i o podmínkách, intenzitě či
organizačních formách, v jakých soukromé doučování probíhá. Vzorek (n=1265) byl vytvořen
vícestupňovým výběrem: nejprve byl proveden záměrný výběr regionů (Praha a
Moravskoslezský kraj), posléze byly náhodně vybrány střední školy s příslušnými obory
operující na území vybraných regionů a v nich maturitní třídy. Pro účely šetření byl vyvinut
vlastní výzkumný nástroj, jehož základem se stala původní slovenská verze dotazníku
z mezinárodního šetření Silove, Būdienové a Braye (2006) a který autor ve většině škol osobně
administroval. Stanoveno bylo osm dvojic hypotéz vztahujících se ke dvěma zkoumaným
typům stínového vzdělávání a jednotlivým faktorům ovlivňujícím poptávku po jeho využívání.
Souběžně s dotazníkovým šetřením proběhl sběr a analýza dat o nabídce soukromých
hodin doučování, cílem této fáze bylo zjistit, jak se liší internetová nabídka soukromých hodin
doučování v Praze a Moravskoslezském kraji a jak vybrané faktory ovlivňují nabízenou cenu
doučování. Byla provedena obsahová analýza textů profesních profilů soukromých doučujících
inzerujících na prominentním zprostředkovatelském portálu www.naucim.cz, kteří nabízeli
soukromé hodiny doučování studentům středních škol (n=2058).
V procesu vývoje výzkumného nástroje autor využil kvalitativní data sebraná
v hloubkových rozhovorech s individuálními poskytovateli soukromých hodin doučování před
realizací dotazníkového šetření a následně i po zpracování dat z kvantitativního šetření.
Kvalitativní data pomohla také lépe interpretovat, objasnit, doplnit a triangulovat zjištění
předchozí fáze výzkumu. Výsledný vzorek informantů (n=22) tvořili soukromí doučující
různého věku, profese či pohlaví.
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Výsledky výzkumu
V kapitole Empirická zjištění jsou vyhodnoceny a představeny výsledky výzkumu a jeho
jednotlivých fází. Analýzou webového portálu www.naucim.cz autor dospívá k následujícím
závěrům:


Mezi jednotlivými kraji existují zásadní odlišnosti z hlediska množství registrovaných
doučujících, na rozdíl od Prahy, kde je registrovaných doučujících nejvíce jak
absolutně, tak i poměrně (k velikosti studentské populace), je jejich poměrný počet
v Moravskoslezském kraji významně nižší, než by odpovídalo velikosti studentské
populace. Obecně se nabídka koncentruje ve větších městech, v případě Ostravy (a
jiných správních center jiných krajů rovněž) ve vyšší míře, než by odpovídalo podílu
populace daného města na populaci celého regionu (v případě Prahy pozbývá tento
indikátor významu).



Více než polovina registrovaných doučujících má vysokoškolské vzdělání a
ve zkoumaných regionech tento podíl není příliš vzdálený od celorepublikového
průměru. Je však překvapivé, že podíl vysokoškolsky vzdělaných doučujících je
v Moravskoslezském kraji (52 %) vyšší než v Praze (48 %). To může být dáno zejména
vyšším podílem v Praze působících vysokoškolských studentů dosud bez ukončeného
vysokoškolského vzdělání. Mezi doučujícími poměrně markantně převažují ženy (tvoří
67 % z 2058 registrovaných doučujících), z hlediska pohlaví je v Praze nadprůměrný
podíl doučujících mužů (38 %), Moravskoslezský kraj je z tohoto hlediska víceméně
průměrný (32 %). Z hlediska věku doučujících se oba regiony vzájemně zásadně neliší
(rozdíly v průměrném věku doučujících nejsou statisticky signifikantní), v obou krajích
je věk registrovaných doučujících mírně nižší než celorepublikový průměr.



Mezi nejčastěji nabízené školní předměty doučování patří angličtina, matematika a
český jazyk, které představují více než polovinu (52 %) celkové nabídky. V případě
podílu anglického a českého jazyka na celkové nabídce v daných regionech se Praha ani
Moravskoslezský kraj příliš neliší vzájemně ani vzhledem k celorepublikovému
průměru. Rozdíly jsou v případě matematiky: v Moravskoslezském kraji představuje
doučování v tomto předmětu 21 % celkové nabídky, což je více než v Praze (18 %) i
než z hlediska celorepublikového průměru (17 %).



Nabízená cena za hodinu doučování se mezi oběma kraji zásadně liší. Zatímco v Praze
jsou průměrné sazby nejvyšší (274 Kč/60 minut), nabídkové ceny ve zbytku republiky
jsou výrazně nižší, a to zejména na Moravě. Proti Praze je v průměru hodina doučování
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v Moravskoslezském kraji levnější o 58 Kč (tedy o 21 % nižší než v Praze), nicméně v
obou regionech lze najít i nabídky doučování za sto či méně Kč za hodinu. Výsledky
lineární regrese prokázaly pozitivní vztah mezi nejvyšším dosaženým vzděláním,
věkem, průměrnou mzdou v kraji a průměrnou cenou doučování. Tu ovlivňuje i to, v
jakém školním předmětu je doučování nabízeno (angličtina a cizí jazyky jsou nabízeny
dráž než zbývající předměty).
Autor se dále zaměřil na popis soukromých hodin doučování a přípravných kurzů (v této
fázi kombinuje data z dotazníkového šetření a kvalitativních rozhovorů). V případě
soukromých hodin doučování za stěžejní považuje následující zjištění:


Přímou zkušenost se soukromými hodinami doučování během svého studia na střední
škole deklarovalo 36,8 % z celkového vzorku 1 265 studentů, 21 % využívalo soukromé
hodiny doučování v okamžiku realizace dotazníkového šetření, tedy v posledním,
maturitním ročníku.



Mezi nejčastější patřilo doučování v cizích jazycích (z toho nejčastěji v angličtině) a
v matematice, toto zjištění není ve srovnání s výsledky výzkumů z jiných
mezinárodních kontextů překvapivé. Nízkou četnost doučování v českém jazyce, který
je součástí maturitní zkoušky, lze s odvoláním na výpovědi doučujících přičítat snížení
náročnosti maturitní zkoušky v tomto předmětu a charakteru kurikula ve vyšším
sekundárním vzdělávání.



Původní předpoklad, že nejčastěji studenti využívají soukromé hodiny v prvním a
posledním ročníku, se potvrdil jen z poloviny. Maturitní ročník je sice tím, kdy studenti
pravidelně využívají soukromé hodiny za celou dobu studia nejvíce, nicméně v prvním
ročníku byly takto využívány nejméně často. To by naznačovalo, že tranzice ze základní
na střední školu a první ročník studia nemusí být pro studenty nejobtížnějším bodem
školní docházky, kvůli kterému by se uchylovali k soukromým hodinám doučování
častěji než v jiných ročnících.



Jednou z dimenzí intenzity je počet předmětů, ve kterých je student doučován.
Nejčastější je doučování v jednom, nanejvýš dvou školních předmětech (celkem 92,5 %
všech doučovaných). Největší poptávku doučující evidují vždy po klasifikačních
poradách ve škole či pololetním vysvědčení, případně před termínem maturitních či
přijímacích zkoušek.



Soukromé hodiny doučování probíhají nejčastěji (ve více než třech čtvrtinách případů)
na individuální bázi (jeden doučovaný, jeden doučující), soukromé hodiny ve větším
množství studentů nedoporučují ani doučující, neboť pak nemohou studentovi věnovat
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dostatečnou pozornost. Překvapivý byl velmi malý podíl studentů (jen 1,5 %
doučovaných), jejichž soukromé hodiny probíhaly prostřednictvím internetu (Skype).


Nejvýznamnější skupinu doučujících tvoří učitelé z běžných škol, kteří soukromé
hodiny dohromady poskytovali ve 46 % případů. Podíl učitelů doučujících vlastní
studenty byl ale relativně malý (6 % případů, n=27), zdá se tedy, že většina učitelů
poskytujících soukromé hodiny si je vědoma rizik spojených s doučováním vlastních
studentů a v případě zájmu ze strany svých studentů mají tendenci doporučit jim v rámci
svých sociálních vazeb své známé učitele z jiných škol. Mezi další velkou skupinu
poskytovatelů patří studenti a pedagogové vysokých škol.



Nejčastěji studenti využili soukromé hodiny doučování kvůli neuspokojivému školnímu
prospěchu („špatné známky“), který byl dáván za vinu jak učitelům, tak vlastnímu
přístupu k učení. Mezi další důvody (podle frekvence) pak patřila příprava na maturitní
zkoušku a přání rodičů. Snaha dozvědět se něco nad rámec výuky ve škole byla motivací
jen pro zhruba čtvrtinu doučovaných studentů. Studenti gymnázií volí v porovnání se
studenty odborných škol soukromé hodiny častěji proto, aby se dozvěděli něco nad
rámec výuky ve škole či se připravili na přijímací zkoušky, studenti SOŠ pak častěji
využívají soukromé hodiny zejména pro přípravu na maturitu (zejména státní centrálně
zadávanou část) a také častěji než gymnazisté využívají hodiny doučování kvůli
špatným známkám způsobeným zanedbáváním samostatné přípravy a učení.

V případě přípravných kurzů na vysoké školy autor na základě výsledků dotazníkového šetření
dospívá k následujícím zjištěním:


Přípravných kurzů na přijímací zkoušky se v době administrace dotazníkového šetření
účastnilo 127 studentů, tedy 10 % z celkového vzorku 1265 dotázaných. Při interpretaci
dalších zjištění je potřeba mít na paměti relativně malou velikost dílčího vzorku. Někteří
studenti, kteří kurzy nevyužívali, v odpovědích na otevřenou otázku uváděli, že o jejich
využití před koncem školního roku a přijímacími zkouškami uvažují. Podíl studentů,
kteří v daném školním roce přípravné kurzy skutečně využili, proto bude
pravděpodobně o něco vyšší.



Nejčastěji se přípravné kurzy obsahově zaměřovaly na oblast různých přírodních věd
(biologie, chemie, fyziky) či předmětů specifických pro obor všeobecné lékařství.
Velmi častým zaměřením kurzů pak byla i příprava na testy studijních předpokladů,
které v současnosti běžně využívá velký počet českých univerzit. Jako zcela dominantní
organizační forma kurzu se potvrdila skupinová výuka, nejčastěji mezi šesti až třiceti
studenty, a to formou osobního setkávání účastníků. Přípravné kurzy v menších (<6),
7

ale ani větších skupinách účastníků (>30) nejsou příliš časté, podobně jako kurzy
formou e-learningu.


Přípravné kurzy jsou téměř výhradně pořádány soukromými firmami (mezi nejčastěji
zmiňované patří firmy Scio, Sokrates a Tutor) a univerzitami, respektive jejich
fakultami. Nejčastěji se jednalo o univerzity se sídlem v Praze nebo mimo
Moravskoslezský kraj, v Moravskoslezském kraji se nenacházela žádná univerzita,
jejíhož přípravného kurzu by se respondenti zúčastnili. Více než polovinu vyučujících
v přípravných kurzech tvoří vysokoškolští učitelé, nezanedbatelnou skupinou jsou také
učitelé středoškolští, kteří vyučují zhruba ve čtvrtině přípravných kurzů.



Studenty k účasti na přípravném kurzu nejčastěji motivuje snaha lépe pochopit a
zopakovat si učivo, které již dříve probírali ve škole, ale zároveň toto učivo prohloubit
a rozšířit. Více než polovina účastníků (častěji z řad gymnazistů) považuje kurz za
konkurenční výhodu proti jiným uchazečům o studium na vysokých školách. Nejčastěji
tedy důvody studentů pro navštěvování kurzu souvisely s jejich vzdělávacími
potřebami, pouze menšina studentů uváděla, že účast na kurzu si přáli jejich rodiče nebo
že kurz navštěvovali kvůli tomu, že tak učinili i jejich spolužáci. Neúčast na kurzu byla
nejčastěji zdůvodňována nedostatkem času nebo dostatečnými znalostmi, které student
nemusí dále prohlubovat v kurzu. Cenu jako rozhodující faktor uvedla necelá třetina
studentů, kteří kurz nenavštěvovali. Nenavštěvování kurzu souvisí i s kvalitou školy –
28 % studentů uvedlo, že výuka ve škole je natolik kvalitní, že nepotřebují další
přípravný kurz. Častěji toto tvrdili studenti gymnázií než studenti SOŠ.
Poslední kapitola empirické části disertační práce analyzuje souvislosti mezi

jednotlivými makro, mezo a mikroúrovňovými faktory ovlivňujícími užívání zkoumaných typů
soukromého doučování. Mezi vybrané mezo a mikro-úrovňové faktory patřilo umístění a typ
školy, dosažené vzdělání rodičů, finanční zajištění rodiny, počet sourozenců, pohlaví žáka a
jeho školní úspěšnost. Pro zjištění, do jaké míry tyto faktory (proměnné) souvisejí s využíváním
soukromých hodin či přípravných kurzů, autor statisticky ověřoval hypotézy formulované jako
výroky o vztahu soukromého doučování a výše uvedených proměnných a také na datech
z dotazníkového šetření provedl binární logistickou regresi. Závěry přitom do značné míry
konvergují. Lze konstatovat, že využívání soukromých hodin doučování studentem souvisí
s místem bydliště (častěji je využívají studenti v Praze, a to i při kontrole pro vzdělání matky,
příjem rodiny, pohlaví či školní úspěšnost), se vzděláním matky, odhadovanými příjmy
domácnosti, v porovnání s těmi studenty, kteří je nevyužívají, mají uživatelé soukromých
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hodiny doučování v průměru horší odhadovaný celkový prospěch. Naopak typ školy
(gymnázium či SOŠ) ani pohlaví nemají s využíváním soukromých hodin souvislost. Sporný je
pak vliv počtu sourozenců (v logistické regresi významný jen na hladině p<.05, hypotéza tímto
vztahem se zabývající byla odmítnuta) a vzdělání otce – ukázalo se sice, že soukromé hodiny
využívají častěji studenti, jejichž otcové mají terciární vzdělání (p<.01), v regresní analýze se
ale vzdělání otce při kontrole pro další kontextuální proměnné neukázalo jako statisticky
významné. V případě přípravných kurzů je, podobně jako u soukromých hodin doučování,
významným prediktorem opět nejvyšší dosažené vzdělání matky a příjem rodiny. Častěji je pak
využívají studenti gymnázií a celkem logicky byl v analýze identifikován velmi silný a
významný vliv aspirací ke studiu na vysoké škole. Roli přitom nehraje ani umístění školy (Praha
vs. Moravskoslezský kraj), ani počet sourozenců či pohlaví studenta. Jejich účastníci odhadují
svůj celkový prospěch v průměru lépe než studenti, kteří přípravné kurzy nenavštěvují
(nicméně při sebehodnocení svého prospěchu v porovnání s ostatními studenty v ročníku již
mezi nimi rozdíl není). Vliv nejvyššího dosaženého vzdělání otce pak vykazuje podobné rysy
jako v případě soukromých hodin doučování a je spíše nepřímý.
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Diskuze a závěry
V poslední kapitole jsou zjištění interpretována a dána do širších souvislostí. Je
diskutována role soukromého doučování a implikace pro vzdělávací politiku i pro koncept
spravedlivosti v českém vzdělávacím systému. Ukazuje se, že strukturální a institucionální
charakteristiky středního školství (ať již se jedná o oborovou diverzifikaci a rozdíly mezi
všeobecným, tedy gymnaziálním a odborným středním školstvím či s tím související náročnost
společné části maturitní zkoušky) a charakter přijímacích zkoušek na vysoké školy úzce souvisí
s důvody pro využití jak soukromých hodin, tak přípravných kurzů. Soukromé hodiny
doučování rozhodně nejsou marginálním fenoménem, ale naopak dotýkají se více než třetiny
studentů a značného množství učitelů. Situace v oblasti soukromého doučování je přitom
dynamická a pravidelné monitorování jejího vývoje, a to nejen na přechodu mezi sekundárním
a terciárním vzděláváním, ale také na nižších stupních vzdělávací soustavy, se jeví jako vhodné
a žádoucí. Ukazuje se, že soukromé doučování je fenomén socioekonomicky podmíněný
(častěji je využívají studenti vzdělanějších a bohatších rodičů) a z mnoha hledisek provázaný s
formálním vzdělávacím systémem. Implikace tohoto zjištění pro vzdělávací politiku jsou
evidentní a dosavadní přístup jejích tvůrců v České republice, tedy nevšímavost, se nejeví jako
příliš vhodný. Autor také kriticky hodnotní některá omezení a limitace výzkumu, které pramení
jak ze zvoleného výzkumného designu (např. pořadí některých fází výzkumu), tak i
z jednotlivých etap výzkumu (zejména použitého výzkumného nástroje či formulace některých
položek).
Zároveň výzkum vygeneroval značné množství nových a dosud nezodpovězených
otázek. Jak probíhá rozhodování studentů či rodičů o tom, zda využijí soukromé doučování či
nikoliv, a jak vyhodnocují průběžnou relevanci potřeby doučování? Jak se k tomuto fenoménu
staví učitelé ve školách (tedy ne jen ti, kteří zároveň poskytují soukromé hodiny) a jaké má
tento fenomén dopady na vztahy v učitelském sboru či na dynamiku výuky? Jak doučovaní
studenti prožívají skutečnost, že navštěvují přípravné kurzy či soukromé hodiny a do jaké míry
jim toto vzdělávání pomáhá v naplňování jejich aspirací či očekávání? Toto jsou jen některé
z důležitých výzkumných problémů, autor proto věří, že se (nejen) jimi bude český
pedagogický výzkum dále zabývat a že se tomuto tématu dostane větší výzkumné pozornosti
než dosud.
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