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CÍLE
Prezentovaný výzkum zjišťoval didaktické
aspekty domácího vzdělávání. Tímto
výzkumem jsme navázali na výzkum z roku
2016, kde jsme zkoumali rodinné
prostředí
žáků
alternativních
a
inovativních
vzdělávacích
systémů,
přičemž jsme mimo jiné zjišťovali důvody
rodičů, kteří své děti vzdělávají doma.
Protože
domácí
vzdělávání
nemá
konkrétně stanovené postupy, jakými by
měli rodiče své děti vyučovat, zajímalo
nás, jakým způsobem probíhá. Ve
smíšeném
designu,
kombinací
kvalitativního a kvantitativního výzkumu
jsme se zaměřili na vyučovací metody a
formy, denní rozvrh, obsah učiva a
hodnocení výsledků vzdělávání.
Cílem výzkumného šetření bylo hlouběji
zmapovat reálný průběh vzdělávání dětí v
domácím prostředí, se zaměřením na
vybrané didaktické prostředky.
• vyučovací metody a formy,
 denní rozvrh, pomůcky, obsah učiva,
 hodnocení výsledků vzdělávání.

TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Školský zákon o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání č. 561/2004 Sb., v § 40
umožňuje domácí vzdělávání v České
republice jako jiný způsob plnění povinné
školní docházky od roku 2005 na
primárním stupni základních škol (od roku
2016 na druhém stupni základních škol) a
nazývá ho individuálním vzděláváním
(Školský zákon, 2004). Pro potřeby našeho
výzkumu jsme upřednostnili termín
domácí vzdělávání, který je více užíván jak
u odborné, tak u laické veřejnosti.
Pro realizaci domácího vzdělávání je nutné
splnit řadu podmínek. Ředitel základní
školy, kam bylo dítě přijato k plnění
povinné školní docházky, povolí domácí
vzdělávání na základě žádosti zákonných
zástupců dítěte, když jsou uvedeny
závažné důvody pro domácí vzdělávání,
zajištěny dostatečné podmínky (podmínky
se týkají prostorového a materiálně
technického zabezpečení vzdělávání a
podmínek
ochrany
zdraví
doma
vzdělávaného žáka) a předložen doklad
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o alespoň středoškolském vzdělání
osoby, která bude žáka vzdělávat.
Středoškolské vzdělání je vyžadováno pro
potřeby domácího vzdělávání dítěte na
prvním stupni základní školy, avšak pro
potřeby domácího vzdělávání dítěte na
druhém stupni základní školy je školským
zákonem
vyžadováno
vzdělání
vysokoškolské. Dvakrát za rok doma
vzdělávaný
žák
koná
zkoušky
z příslušného učiva ve škole, do které byl
přijat k plnění povinné školní docházky.
Žádost zákonného zástupce dítěte musí
kromě výše uvedeného obsahovat další
skutečnosti, které by mohly mít vliv na
vzdělávání žáka a také vyjádření
školského poradenského zařízení (Školský
zákon, 2004). Z výše uvedeného je
patrné, že výčet nutných podmínek k
tomu, aby mohlo být povoleno domácí
vzdělávání, je značný. Nikde však není
stanoveno, jakým způsobem má být
domácí vzdělávání realizováno. Z tohoto
důvodu jsme mapovali reálný průběh
vzdělávání dětí v domácím prostředí.
Ve školním roce 2015/2016 se podle
Tematické zprávy České školní inspekce
(Česká školní inspekce, 2016) vzdělávalo
v domácím vzdělávání celkem 1667 žáků
(z toho 1339 žáků na prvním stupni ZŠ). I
když zájem rodičů o tento způsob
vzdělávání vzrůstá, není mnoho výzkumů
věnujících se této problematice.
Z posledních let jsou to například
výzkumné statě Y. Kostelecké (2010),
dále Srovnávací studie domácího
vzdělávání (Národní ústav pro vzdělávání,
2012). I přes nedostatek výzkumů v této
oblasti, je třeba na domácí vzdělávání
nahlížet jako na alternativní variantu
vzdělávání, kterou česká legislativa
umožňuje.
Pro potřeby našeho výzkumu jsme
stanovily tyto výzkumné otázky:





Jak probíhá vzdělávání dětí
v domácím prostředí z hlediska
vybraných didaktických prostředků
(vyučovací metody a formy, denní
rozvrh, obsah učiva, čas věnovaný
výuce a hodnocení výsledků
vzdělávání)?
Jaké jsou společné ukazatele
domácího vzdělávání?
Jaký je vliv školy na průběh a
výsledky domácího vzdělávání?

METODOLOGIE
Jednalo se o smíšený design výzkumu
(kombinace
kvalitativního
a
kvantitativního výzkumu). V první etapě
výzkumného šetření byly v rámci pilotního
výzkumu realizovány nestrukturované
individuální rozhovory s rodiči z domácího
vzdělávání, které představovaly jakousi
sondu
do
dané
problematiky.
Nestrukturovaný rozhovor je označován
jako
rozhovor
neformální,
nestandardizovaný,
zjišťující
sociální
realitu. Tazatel do rozhovoru nevstupoval
s předem připravenými otázkami, ale
otázky byly přirozeně vytvářeny na
základě
vyprávění
respondentů.
Konkrétně jsme realizovali 8 rozhovorů
s matkami dětí v domácím vzdělávání.
Ve druhé, stěžejní etapě, byl použit
dotazník vlastní konstrukce, který zjišťoval
didaktické aspekty domácího vzdělávání.
Dotazník byl zkonstruován na základě
analýzy rozhovorů a tvoří ho celkem 12
položek, přičemž 5 položek je uzavřených
a 12 polouzavřených (s možností doplnění
volné
odpovědi).
Dotazník
byl
distribuován v online verzi a výzkumu se
zúčastnilo 96 respondentů. Očekávali jsme
vyšší počet respondentů, avšak vzhledem
k tomu, že naši respondenti představují
specifickou, vůči státnímu školství více
uzavřenou skupinu rodičů, je jejich nižší
počet dán pravděpodobně tím, že se
nechtěli stát předmětem zkoumání.

V odpovědi na první výzkumnou otázku,
jak probíhá vzdělávání dětí z hlediska
vybraných didaktických prostředků, bylo
zjištěno: režim dne i volba metod a
učebních materiálů vykazují značnou
variabilitu což poukazuje na skutečnost, že
rodiče
přebírají
odpovědnost
za
vzdělávání svých dětí a vše se
přizpůsobuje
potřebám
dítěte
a
možnostem rodiny. Ve výsledcích se
ukázala
dvojí
podoba
domácího
vzdělávání:
1. Buďto se jedná o realizaci způsobu
formálního školního prostředí s
přenesením výukových metod ze
školních lavic do prostředí domova
(Mertin tento způsob nazývá „domácí
školou“, Mertin, 2003)
2. nebo se jedná o „život s dětmi“(což
Dobsonová označuje jako „domácí
vzdělávání“, Dobson, 1998), ve kterém
učení probíhá na jakémkoli místě a
není omezeno pevným rozvrhem,
časem, ani věkem.
Tato druhá forma v našem výzkumu
převažovala a poukázala na společné
ukazatele domácího vzdělávání. Vliv školy
je znatelný především v rámci školního
vzdělávacího programu, kdy se rodiny
snaží dodržovat stanovené dílčí výstupy,
dále také před pololetním a závěrečným
zkoušením a rodiče s dětmi více procvičují
probrané učivo.
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vzdělávání, než jaký je realizován ve škole.
Tab. 1 Režim dne a místo realizace domácího vzdělávání
Režim dne

Počet

Kde výuka
probíhá

Počet
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3,1 %
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36,5 %

uvnitř i v terénu

16,7 %

52 %

nepřetržitě a
kdekoliv

80,2 %

pevný rozvrh
není stanoven
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