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Abstrakt 

     Diplomová práce se zabývá tématem domácí přípravy žáků na základní škole. Cílem práce 

je zjištění postoje respondentů – žáků, rodičů a učitelů k problematice domácích úkolů. 

V teoretické části diplomové práce se zabýváme spoluprací rodiny a školy, především 

zapojováním rodičů do této problematiky Dále se věnujeme domácí přípravě jako organizační 

formě výuky, typům a formám domácích úkolů. V empirické části se zabýváme postoji 

učitelů, rodičů a dětí k domácím úkolům. Hlavními oblastmi výzkumu jsou důležitost, typy, 

formy, individualizace, hodnocení a nesplnění domácích úkolů. Dále se zajímáme o postoje k 

domácím úkolům na prvním a druhém stupni základní školy. Výzkum je koncipován jako 

kvalitativně – kvantitativní. V kvalitativní části se tématu věnujeme z pohledu rodičů a dětí, 

v kvantitativní části z pohledu učitelů. K výzkumu, který má podobu smíšeného designu, je 

zde použita forma dotazníků a forma polostrukturovaného interview. 

 

Klíčová slova: škola, domácí příprava, domácí úkoly, spolupráce, rodiče, učitelé, žáci, 

postoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

Abstract 

     This thesis engages in the theme of pupil´s home preparation for basic school. Finding the 

pupils´, parents´ and teachers´ attitudes to homework is the purpose of this thesis. The 

theoretical part of the thesis is focused on relationship between the family and the school, 

especially parents´ involvement in this problem. Hereafter we occupy with home preparation 

as organize form of teaching. We describe types and forms of homework. The empirical part 

we address the attitudes of pupils, attitudes of parents  and attitudes of children to homework. 

The main research questions are importance, types, forms, individualization, reviews, failure 

of homework. Further we are interested in  these attitudes  on the first and second grade at the 

basic school. The research is qualitative-quantitative composed. We pursue to the theme from 

the point of  parents and pupils in qualitative  part, the teachers in quantitative part. For this 

research we used questionnaire and semi-structured interview. It is the form of mixed design. 

 

Key words: school, home preparation, homework, involvement, parents, teachers, pupils, 

attitude. 
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1 ÚVOD 

    Domácí příprava žáků je poslední dobou často diskutované téma. Je to problematika, která 

se dotýká nejen žáků a učitelů, ale také rodičů. Na domácí přípravě se vlastně buduje 

součinnost těchto tří aktérů. V oblasti domácí přípravy se vedou diskuse o její důležitosti        

a významu. Řeší se otázka přetěžování žáků, nepřipravenost pedagogů k zadávání úkolů, 

zasahování školy do rodinného života. Můžeme najít i školy bez domácích úkolů. Jsou 

domácí úkoly v dnešní době již přežitkem? 

     V naší práci jsme se zaměřili na jednu oblast z domácí přípravy do školy a tou jsou právě 

domácí úkoly. Toto poslední dobou diskutované téma nás přivedlo k realizaci tohoto 

výzkumu z oblasti domácích úkolů na jedné menší základní škole. 

     Cílem práce bylo zjistit, jak se k této otázce staví všechny tři skupiny aktérů, kterých se 

problematika domácích úkolů dotýká. Jedná se o žáky, učitele a v neposlední řadě i rodiče. 

Budeme zjišťovat postoje těchto respondentů v následujících faktorech – důležitost, 

dobrovolné domácí úkoly, formy, typy, individualizace, hodnocení a nesplnění domácího 

úkolu. Také se budeme zajímat, mění-li se postoj všech tří aktérů v souvislosti se stupněm 

základní školy. 

     V teoretické části se zabýváme spoluprací rodiny a školy, která je právě pro domácí 

přípravu tak důležitá. Objasňujeme pojmy související s domácí přípravou a domácími úkoly. 

Zamýšlíme se nad postoji k tomuto tématu. Snažili jsme se zmapovat dosud dostupnou 

literaturu. V této práci jsme především vycházeli z publikací Čapka (2013), Rabušicové a kol. 

(2004), Maňáka (1992), Klégrové a Helmse (1996), Průchy (2013), Vítečkové (2011)             

a mnoha dalších. 

     Cílem praktické části je provedení výzkumu pomocí dotazníkové metody a metody polo-

strukturovaného rozhovoru na jedné základní škole a srovnání postojů tří skupin respondentů. 

     Přáli bychom si, aby tato práce byla přínosem nejen respondentům, kteří se našeho 

výzkumu účastnili, ale všem, kteří se touto problematikou zabývají nebo hodlají ve svých 

studiích zabývat. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Spolupráce rodiny a školy   

     Jednou z důležitých oblastí spolupráce rodiny a školy je domácí příprava, na které se 

buduje součinnost mezi rodinou a školou. 

      Už s počátkem školní docházky dítěte je třeba si uvědomit důležitost spolupráce učitele      

a rodičů. Učitel se stává součástí života dítěte a tím samozřejmě ovlivňuje i život rodiny. 

Všechny školní radosti i starosti, úspěchy i neúspěchy prožívají rodiče společně se svým 

dítětem. Škola má významný vliv na sebepojetí dítěte, rozvíjí jeho zájmovou strukturu, utváří 

vztah ke vzdělávání a podílí se na celkovém vývoji osobnosti dítěte. Spolupráce školy             

a rodiny je velmi důležitá pro zvýšení efektivity v oblasti vzdělávání a výchovy žáků. Mezi 

základní oblasti spolupráce patří vzdělávání, výchova a aktivní zapojení rodičů (Vítečková, 

2011).   

     Vzdělávací výsledky žáků jsou silně ovlivněny jejich rodinným zázemím, jak uvádí 

Straková (2011). „ Výsledky výzkumu (OECD 2004) prokázaly, že žáci, jejichž rodiče se 

zajímají o školu a o výsledky svých dětí, pomáhají jim s domácími úkoly, vytvářejí jim 

intelektuálně stimulující prostředí a zprostředkovávají jim aktivní mimoškolní činnost, 

dosahují lepších výsledků než žáci, jejichž rodiče takovou podporu nezajišťují.“ (Straková, 

2011, s. 59-60). Řada rodičů nedokáže svým dětem poradit s volbou vzdělávací dráhy, 

nedokáže dětem vytvořit vhodné podmínky k domácí práci ani s domácí přípravou pomoci. 

      Prvotním vychovatelem dítěte je samozřejmě rodina. Krejčová, Kargerová (2003, s. 149) 

v programu „Začít spolu“ uvádí: „Rodiny jsou primárními vychovateli svých dětí, mají na 

výchovu a vývoj svých dětí největší vliv. Rodiče nesou odpovědnost za vzdělávání svých dětí,    

a proto mají právo spolurozhodovat o jeho naplňování. Rodiče a učitelé jsou rovnocennými 

partnery.“ Názor na rovnocennost rodičů a učitelů jako partnerů ovšem musel projít velkým 

vývojem. S tímto vývojem se blíže seznámíme v následující kapitole. 

 

2.1.1 Vývoj názorů na zapojování rodičů do školního vzdělávacího procesu 

     Vztahy mezi školou a rodinou byly po dlouhou dobu omezeny převážně na poskytování 

rad a informací od učitele k rodičům.  K extenzivnějším kontaktům docházelo jen v případě, 

že bylo třeba řešit problémy s docházkou, chováním nebo s prospěchem dítěte (Payne, 1997). 
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Ke změně dochází v 70. a v 80. letech, kdy jsou rodiče vyzýváni, aby školu navštěvovali 

častěji a systematičtěji. Payne (1997) upozorňuje, že v 90. letech pak dochází v řadě zemí 

k legislativním změnám, které teprve rozšířily rodičovská práva a umožnily rodičům zapojit 

se do spolurozhodování o školním dění nad rámec běžných konzultací o výsledcích vlastního 

dítěte. Na posílení vztahu spolupráce rodičů a školy se v 90. letech objevují ve světě různě 

silné tlaky. In Parents (1997) je uvedeno několik klíčových důvodů pro rozvoj spolupráce 

školy s rodiči: 

 Důraz na demokratické uspořádání vztahů 

 Zodpovědnost zúčastněných 

 Možnost výběru školy ze strany „klienta – zákazníka“ 

 Spolupráce jako zdroj pro zlepšování vzdělávacích standardů 

 Uchopení sociálních problémů 

 Zvyšování rovnosti a rozvoje lidských, pracovních a finančních zdrojů 

 Snaha vytvářet veřejnou kontrolu nad tím, co se odehrává v do jisté míry uzavřených 

školách 

 

    Dalším vývojem vztahů mezi rodinami/rodiči a školami/učiteli v  průběhu druhé poloviny 

20. století se zabývá Ravn (2003). Rabušicová (2004, s. 11-12) podle Ravna identifikuje        

4 základní modely vztahů: 

1. Kompenzační model převládal v 60. a v 70. letech. Zakládal se na představě, že 

některé skupiny rodičů nedosahují dostatečných schopností a možností být dobrými 

rodiči a nemohou tedy své děti dostatečně podporovat v rozvoji. Škola má tedy 

v tomto modelu jejich „nedostačivost“ kompenzovat. 

 

2. Konsenzuální model se prosazuje v 70. a v 80. letech.  Zaměřuje se na informovanost 

rodičů. Komunikace s rodiči však byla jednosměrná, učitelé měli komunikovat s rodiči 

za účelem získávání informací potřebných pro jejich práci ve školách. Hledaly se 

možnosti, jak komplementárně propojovat školní vzdělávání s domácí výchovou. 

 

3. Participační model získává podporu v 80. a v 90. letech. Rodiče zde představují 

aktivní občany schopné podporovat svoje děti v  jejich vzdělávání. Vytrácí se však 

výchovná síla rodiny a tento úkol musí přebrat škola. 
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4. Model sdílené odpovědnosti je považován za model současnosti. Rodiče zde mají 

ještě větší míru rozhodování oproti předchozímu participačnímu modelu. Podstatou je 

zapojit rodiče do takových aktivit, z nichž budou profitovat jejich děti. V souvislosti 

s narůstajícím individualismem a fragmentací však dochází k jisté pochybnosti, že se 

sdílená odpovědnost může v budoucnu změnit na odpovědnost rozdělenou (Ravn, 

2003). 

 

 

2.1.2 Spolupráce školy a rodiny dnes 

     Změny, které nastaly ve spolupráci mezi rodinou a školou, výrazně ovlivnily nejen 

výchovné postupy vychovatelů vůči dětem, ale také měly vliv na samotné instituce rodiny       

a školy, jejich život a  možnosti. Viktorová (2004, s. 390) uvádí: „Společenské změny zasáhly 

výrazně do vlastního vyjednávání a vzájemného působení mezi rodinou a školou, které muselo 

částečně  opustit svůj tradiční obraz a nahradilo jej novým, který můžeme charakterizovat 

spíše jako hledání rovnováhy mezi individuálními zájmy, liberálností, vytyčováním hranic       

a sledováním možností vlastního působení na děti.“ 

         Spoluprací rodiny a školy se také zabývají ve vzdělávacím programu „Začít spolu“ 

Krejčová a Kargerová (2003). Spolupráce s rodinami je zde považována za velice významný 

faktor, který podporuje efektivitu vzdělávání dětí. Úkolem programu „Začít spolu“ v oblasti 

spolupráce rodiny a školy bylo vytvořit podmínky pro fungování partnerského vztahu s rodiči 

dětí, navázat a pravidelně s nimi udržovat kontakt, nabízet jim rozmanité formy spolupráce. 

Program dává rodičům prostor pro výběr typu spolupráce, který nejlépe vyhovuje jejich 

potřebám a možnostem. 

Desatero pro spolupráci s rodinou v programu „Začít spolu“: 

1. Respektujeme úlohu rodičů - rodiče jsou nejvýznamnějšími činiteli ovlivňujícími 

vývoj dítěte. Mají právo a zároveň povinnost činit důležitá rozhodnutí týkající se 

jejich potomka. Bereme tuto jejich nezpochybnitelnou roli v každé situaci v úvahu       

a podle toho s nimi jednáme. Pěstujeme vzájemný respekt mezi učitelským týmem       

a rodinami. 

2. Zachováváme důvěrnost. 

3. Mluvíme s rodinami o očekáváních, která vůči sobě máme. 
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4. Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou více strategií k jejich zapojení. 

5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama. 

6. Usilujeme o zapojení celé rodiny. 

7. Plánujeme rodičovská setkání a konzultace v době, která rodině vyhovuje. 

8. Zaměřujeme se na silné stránky rodiny a poskytujeme jí pozitivní zpětnou vazbu. 

9. Spolupracujeme s dalšími partnery školy. 

10. Víme, že všechno nejde hned (Krejčová, Kargerová, 2003, s. 149-150). 

     Aby spolupráce obou partnerů (rodičů a učitelů) fungovala, musí naplňovat jejich 

očekávání.  Tato očekávání musí být samozřejmě naplněna jak ze strany rodičů, tak ze strany 

učitelů. 

Očekávání rodičů vztahující se ke škole a učitelům: 

 Chci poradit, co mám dělat, když s dítětem není něco v pořádku 

 Chci, aby učitel měl mé dítě rád 

 Učitel má dítě naučit vše bez domácích úkolů, bez problémů 

 Učitel má vyřešit problémy ze školy ve škole 

 Učitel má zprávy o dítěti podávat soukromě a taktně 

 Učitel má být spravedlivý ke všem 

 Ať škola nezatěžuje a neobtěžuje rodiče 

 Očekávám, že učitel naučí ve škole a nemám to zastávat doma 

Očekávání učitelů vztahující se k rodičům: 

 Učitelé očekávají od rodičů ochotu řešit společné problémy 

 Vytváření pozitivního rodinného prostředí 

 Péči o práci svých dětí a jejich kontrolu 

 Zajištění toho, aby děti nosily do školy pomůcky 

 Zájem o děti a jejich volný čas 

 Zájem o setkávání s učiteli 

 Plnění požadavků učitele (Rabušicová, Pola, 1996).  
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2.1.3 Proč někdy spolupráce mezi rodiči a učiteli nefunguje 

     Učitelé jako problém 

     V některých rodinách jsou učitelé považováni za nepřátele. Týká se to hlavně těch rodin, 

jejichž děti mají ve škole horší prospěch a chování. Těmto rodičům by měla být nabízena 

pomoc a podpora. Často jsou však jen školou informováni nebo káráni. Škola by  měla           

o problémech dětí s rodiči komunikovat, hledat řešení, navrhovat postupy ke zlepšení. 

Rabušičová a Pola (1996, s. 61) uvádějí: „Jednou ze základních zásad komunikace rodiny       

a školy je, aby tato komunikace nebyla pouze negativní, aby se rodičům nesdělovaly pouze 

nedostatky a problémy. Vhodnější je vyzdvihovat byť i jen dílčí pokroky, zlepšení a úspěchy.“ 

    Rodiče jako problém 

    Tento tradiční pohled na rodiče ve vztahu ke škole popisuje ve své stati Šeďová (2004) 

podle Vincenta (2000), Mebuse (1995), Cullingforda (1996) a Thomase (1996). Dělí rodiče 

do tří základních skupin na tzv. „nezávislé, špatné a snaživé“. Nezávislí rodiče udržují se 

školou minimální kontakty. S učiteli komunikují jen ojediněle, o školní výsledky svých dětí 

se zajímají pouze zprostředkovaně a zpovzdálí. Školu tolerují, ale nemají potřebu se školou 

komunikovat, jelikož rodina uznává jiné hodnoty než ty, která předává škola. Zabývají se 

pouze blahem dítěte a rozvojem jeho individuality, hledají pro ně i alternativní zdroje 

vzdělávání. Tito rodiče své povinnosti plní, ale tak, jak si určí sami. Skupina špatných rodičů 

většinou nejeví zájem o vzdělání a nepodporuje své děti v učení. Do této skupiny mohou 

patřit rodiče, kteří mají svůj vlastní problém (alkoholici, workoholici, ...). Patří sem však            

i rodiče, kterým chybí potřebné sociální kompetence. Do třetí skupiny patří rodiče tzv. 

„snaživí“. Tito rodiče dávají naopak škole i učitelům velkou podporu. Komunikují s učiteli, 

připravují se doma s dětmi, zajímají se o dění ve škole. Učitelé se mohou cítit být ohroženi 

z profesionálního hlediska. 

      Spolupráce se školou a vztahy s učitelem mohou být také ovlivněny nedostatkem času 

rodičů, který jim brání navštěvovat školu častěji a tím rozvíjet partnerské vztahy. Rizikem 

může být také exkluzivita spočívající v tom, že skupina rodičů s pozitivním vztahem ke škole 

může u ostatních vzbuzovat dojem, že děti těchto „aktivních“ rodičů mohou těžit z dobrých 

vztahů a ostatní rodiče tím odrazovat od větší aktivity (Čapek, 2013). 
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2.1.4 Zapojení rodičů do vzdělávacího procesu 

     Několik oblastí a úrovní vztahů mezi rodinou a školou můžeme zastřešit pojmem 

„rodičovské zapojení.“ Celá řada těchto oblastí, která se v literatuře objevuje, může být 

shrnuta do následujících bodů: 

 Podoby zapojení rodičů do vzdělávacího procesu ve škole – rodičovské role ve vztahu 

ke škole 

 Komunikace mezi rodinou/rodiči a školou/učiteli 

 Aktivity školy vůči rodině a formy spolupráce mezi školou a rodinou 

 Rodiče jako přímí účastníci vzdělávacího procesu ve škole 

 Rodičovské vzdělávání (Rabušicová, 2004) 

 

     Rabušičová (2004, s. 17) uvádí: „Rodičovské zapojení do vzdělávacího procesu a jeho 

jednotlivé dimenze jsou studovány a sledovány ze dvou základních úhlů pohledu. Jednak se 

hledají argumenty, proč má smysl rodiče do školního dění zapojovat a spolupracovat s nimi, 

jednak se sledují efekty, které takové zapojení a spolupráce přinášejí dětem, škole, rodině. 

V prvním případě jsou východisky obecné poznatky z vývojové a pedagogické psychologie, 

sociologie výchovy, pedagogického managementu a obecné pedagogiky, ve druhém případě 

jsou východiskem poznatky z konkrétní výchovné a vzdělávací praxe. Oba tyto postupy se 

vzájemně podporují a posilují.“ 

     Rodič se může stát i přímým návštěvníkem vyučování. Rodiče by měli vědět, že je možné 

výuku navštívit. Účastí ve vyučování, ať pravidelnou či jednorázovou, mohou poznat dítě 

z jiné stránky, v třídním kolektivu. Navíc rodič má možnost strávit s dítětem více času 

(Čapek, 2013, s. 33). Kolik rodičů má ale pro své pracovní povinnosti možnost tuto nabídku 

pravidelně využít? Chce-li rodič mít přehled o probíraném učivu svého dítěte a má zájem mu 

se vzděláním vypomoci, jeho role má pak důležité místo v domácí přípravě při plnění 

domácích úkolů a jiných prací. Domácí příprava se stává důležitou rodinnou součástí, jelikož 

se předpokládá, že při práci doma na dítě, ať už v menší či větší míře, dohlížejí rodiče 

(Klégrová, 2003). 

     V domácí přípravě dítěte do školy je nutné rozlišovat dva pojmy – domácí učení a domácí 

úkoly. 
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2.2 Domácí příprava jako jedna z organizačních forem výuky 

     Domácí úkoly a jiné domácí učební práce žáků jsou jednou z organizačních forem 

vyučování, které lze rozdělit v tom nejobecnějším pojetí na organizační formy výuky ve škole 

a mimo školu.  Skalková (2007, s. 240) uvádí: „Mezi učením žáků ve škole a jejich učební 

činností mimo školu existuje těsná souvislost. Je dána především cílem této činnosti a jejím 

obsahem, jenž určitým způsobem navazuje na školní vyučování. Charakter domácí práce žáků 

je velmi těsně spjat s koncepcí vyučovacího procesu a jeho organizací.“ Podle Skalkové 

kvalita školního vyučování ovlivňuje i kvalitu domácí práce žáků.    

     Domácí příprava je považována za mimoškolní aktivitu, která je těsně spojena se školním 

vyučováním. Zahrnuje veškeré aktivity žáků, které jsou vyžadovány školou, cíleně jsou 

směřovány k podpoře školní výuky a žák je vykonává mimo školu, především doma – 

v rodině (Jursová, 2011). 

     Rozdíl mezi vzděláváním ve škole a školní prací doma vyjadřují určité faktory, které jsou 

charakteristické pro jednu nebo druhou možnost, a tudíž se s nimi v druhém prostředí 

nesetkáváme. Vzdělávání ve škole je například ovlivněno interakcí mezi žákem a učitelem, 

dynamikou školní třídy. Tyto faktory doma na dítě nepůsobí. Naopak práce doma je 

ovlivněna rodinou, kde se objevují jiné podněty, které přitahují pozornost dítěte a mohou mu 

pak brát čas, pozornost i snahu. Významný rozdíl mezi oběma typy vzdělávání je 

v nastavených pravidlech. Doma bývají méně pevná pravidla, kdy se úkol vykonává a dítě má 

možnost si do určité míry přizpůsobit okolní podmínky (Tomanová 2011). 

     Maňák označuje domácí učební práci žáků za specifickou organizační formu výuky, která 

se vyznačuje, na rozdíl od vyučovací hodiny, určitými znaky, jež je třeba při výběru domácích 

úkolů respektovat. Jelikož při domácí práci nejsou žáci pod přímým vedením učitele, mohou 

tedy dosahovat vysokého stupně uvědomělé aktivity a samostatnosti. Za příznivý moment lze 

považovat větší časový prostor na vypracování úkolu. Navíc žák při domácí práci může 

pokračovat v činnosti, ve které našel zalíbení.  

    Nevýhodu domácí práce spatřuje Maňák v době, kdy domácí příprava probíhá. 

V odpoledních a večerních hodinách klesá denní pracovní křivka. Tento pokles se projevuje 

zvýšenou unavitelností, horším soustředěním a potřebou aktivního pohybového odpočinku. 

Někdy mohou na žáka v domácím prostředí působit různé rušivé momenty, jindy naopak 

může mít doma pro učení větší pohodlí (Maňák, 1992). 
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     Specifiky domácí přípravy se zabývá ve své práci také Jursová (2011). Jako přednosti 

domácí učební činnosti oproti práci školní uvádí: 

 Individualizace a variabilita času pro učební aktivity 

 Bezpečné domácí prostředí poskytující dítěti zázemí pro plné soustředění (dítě není 

rozptylováno aktivitou žáků) 

 Mnohostranné možnosti učebního prostředí 

 Možnost diferenciace učebních úloh dle individuálních potřeb žáka 

 Příležitost pro samostatné rozhodování, myšlení, tvořivost 

 

Domácí úkoly však mají i svá úskalí: 

 Omezená kontrolovatelnost domácího studia 

 Často neupřesněný smysl zadávaných úkolů 

 Neefektivní zatížení po stránce věcné (zadané úkoly nevedou k naplňování 

vzdělávacích cílů v jejich plné šíři) 

 Nekoordinovanost požadovaných domácích učebních činností 

 Fixace chápání domácích úkolů jako nezbytné povinnosti 

 Přesouvání učební činnosti ze školy domů 

Tyto nedostatky mohou přispívat k vytváření negativního přístupu k domácím úkolům            

a  u žáků mohou posilovat záporný vztah ke škole a k učení obecně (Jursová 2011). 

              Maňák poukazuje na to, že domácí úkoly představují i nemalou problematiku 

z metodicko-organizačního hlediska. Přímé vyučování je stanovené učebním plánem a stálým 

rozvrhem. Ukládání domácích úkolů však závisí do značné míry na jednotlivém učiteli. Proto 

se u mnoha učitelů můžeme setkat s názorem, že zadávání domácích úkolů nelze úspěšně 

koordinovat a řídit, jelikož je to záležitost naprosto individuální (Maňák, 1992).  
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2.3 Domácí příprava do školy  

           Čapek (2013, s. 149) definuje domácí práci jako velmi důležitou součást vzdělávání, 

kdy by se měl žák podle vlastního zájmu a pod vedením rodičů věnovat tomu, co mu přinese 

nové dovednosti, vědomosti a praktický užitek. Můžeme sem zahrnout i učení slovní zásoby, 

čtení, přípravu na vyučování i další činnosti. Epsteinová v publikaci charakterizuje domácí 

učení jako „zábavnou sociální interakci, při které se rodiče s dětmi pravidelně scházejí a díky 

níž mají četnější kontakty.“ Oproti tomu domácí úkol je přesně stanovená konkrétní práce 

zadaná učitelem při vyučování. Má své rysy a při správném zadání přináší užitek (Čapek, 

2013, s. 150). 

     

2.3.1 Domácí úkol 

     Průcha, Walterová, Mareš (2013, s. 57-58) takto definují domácí úkol v pedagogickém 

slovníku: „Učební nebo praktické činnosti, které žáci vykonávají mimo vyučovací dobu, zprav. 

doma. Má přímý vztah k vyučování, podporuje osvojení učiva, rozšiřuje je nebo prohlubuje. 

Povaha, počet a rozsah nejsou na našich školách předepsány.“ 

Funkce domácích úkolů 

     Základní funkce domácích úkolů a domácí studijní činnosti je tradičně v upevňování 

školního učiva. Druhou významnou funkcí je pak rozšíření vzdělávacích možností za hranice 

školního vyučování. Tímto může škola ovlivňovat sebevzdělávání žáků, rozvíjet jejich 

potenciál, působit na formální postoje a kompetence dětí k vlastnímu seberozvoji (Jursová, 

2011). 

       Domácí úkoly jsou v našem školství obtížnou zkouškou ve spolupráci učitelů s rodiči. 

Názory na jejich vhodnost, užitečnost i efektivitu se různí nejen u rodičů, ale i u učitelů 

(Čapek, 2013, s. 146). Jak uvádí Kalhous: „ O funkci domácích úkolů se v naší pedagogické 

veřejnosti vede diskuse. Někdy se tvrdí (rodiče to rádi přijímají), že by domácí úkoly neměly 

být vůbec zadávány, že by se žáci měli všemu naučit ve škole.“ (Kalhous 2002, s. 409).  

 

      V této oblasti nemají školy jednotnou politiku. Někteří učitelé domácí úkoly nezadávají, 

jiní žáky přetěžují. Nicméně, jak již bylo řečeno, domácí úkoly jsou pokládány za jednu 

z organizačních forem vyučování. Podle Skalkové mezi učením žáků ve škole a jejich učební 
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činností mimo školu existuje těsná souvislost. Především je dána cílem této činnosti a jejím 

obsahem, který určitým způsobem navazuje na školní vyučování. Charakter domácí práce je 

velmi těsně spjat s koncepcí vyučovacího procesu a jeho organizací (Skalková, 2007, s. 240). 

     Nelze pochybovat o tom, že mnohé učební činnosti se nejlépe provádějí o samotě v klidu, 

a proto jsou daleko vhodnější pro samostudium než pro práci v hodině.  Uložení domácího 

úkolu by však mělo být promyšlené a účelné. Podle Pettyho (2013, s. 289) by domácí úkol 

měl: 

 zapojit žáka do užitečné činnosti, kterou je nejlepší provádět o samotě, nebo 

nevyžadující učitelovu spolupráci 

 být zadán tak, aby bylo možné zkontrolovat, zda byl úspěšně splněn 

 vyžadovat od učitele co nejméně práce 

 být (zpravidla) známkován 

 být poměrně jednoduchý 

     Čapek (2014, s. 12) uvádí, jakou by měl mít správný domácí úkol podobu: „Je zábavný, 

hravý a zajímavý. Netrvá dlouho. Reflektuje rozdíly schopností a dovedností žáků. Stimuluje 

myšlení. Nespoléhá na pedagogickou práci rodičů! Není zadáván pravidelně každou 

vyučovací hodinu. Je z něj patrné, proč je jeho splnění užitečné. Nemusí být podepsaný 

rodičem. Nehodnotí ho špatnou známkou! Lépe řečeno, povoleny jsou jenom jedničky. Pokud 

je zacílen na společnou práci dítěte s rodičem, měl by takto být popsán a zkonstruován.“ 

    Ideální je, pokud je navíc domácí úkol dobrovolný a má otevřené řešení. Slouží například 

k rozvoji kreativity, větveného myšlení. Jeho zpracování lze posílit zajímavou odměnou 

učitele. Učitel by měl zadávat jen takové úkoly, které posílí oblibu vyučovacího předmětu       

a povedou žáka k radosti z jejich  zpracování a prezentování (Čapek, 2014). 

 

  Helms (1996) dělí úkoly podle účelnosti: 

1. Učební úkoly  

Slovíčka, básně, definice, poučky, pravidla - všechno, co zvětšuje množství vědomostí (obsah 

vědění, rozšiřuje obzor poznání), se dítě má doma učit. Velmi přitom záleží, jakým způsobem 

se tomu dítě učí, aby bylo dosaženo pozitivního vzdělávacího procesu. Učení nazpaměť 

neznamená automatické pochopení učiva (Helms, 1996, s. 49). 
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2. Procvičovací úkoly 

Všechny úkoly, jejichž podstatou je neustálé mechanické opakování stejného postupu, jsou 

málo účinné. Například vypočítat dvacet matematických příkladů stejného typu. Stačí dva 

nebo tři, aby bylo zřejmé, že učivo zvládá. Pokud to dokáže bez chyby, není nutné ho nutit 

počítat dál. Pokud ne, je třeba učivo znovu vysvětlit nebo hledat nové řešení. 

 

3. Tvůrčí úkoly 

Tvůrčí úkoly jsou všechny ty, při nichž vzniká nějaký produkt. Patří sem všechny úlohy 

z pracovní nebo výtvarné výchovy, ale i tvorba vlastních textů, vymýšlení vlastních úkolů, 

formulování nových, např. chemických postupů. Vypracovávat tyto úkoly baví žáky zpravidla 

nejvíce, protože zadání není příliš úzké a poskytuje jim dostatečný prostor k vlastní tvořivosti. 

Negativní stránkou tohoto typu úkolů je, že jsou pro žáky přínosem pouze tehdy, jestliže jsou 

ze strany učitele podrobně zhodnoceny. 

4. Transferové úkoly 

Jsou to úkoly, na nichž si má žák získané vědomosti nebo vyložený postup ověřit a procvičit 

v jiné formě. Patří sem: 

 Překlady 

 Vytváření mluvnických tvarů v cizím i mateřském jazyce 

 Přeměna tabulek na diagramy 

Takové úkoly jsou zpravidla velmi účelné. Od učitele ale vyžadují přesnější a důkladnější 

přípravu. Jestliže však učitel neobjasní dětem základní techniky práce a nezhodnotí a ne-     

zkontroluje výsledky, jsou tyto úkoly zcela neužitečné (Helms, 1996, s. 49-50). 

    Jiné dělení můžeme sledovat u Martina a Waltmanové-Greenwoodové (1997, s. 40-41). 

Rozdělují úkoly na tyto čtyři základní typy: 

1. Cvičné domácí úkoly – vedou děti k tomu, aby se naučily základní dovednosti, jako je 

pravopis, základní matematické úkony a základní pojmy z oblasti přírodních věd. Při 

těchto úkolech se není možné vyhnout určitému rozsahu učení se zpaměti. 
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2. Přípravné domácí úkoly – domácí úkol slouží jako příprava na následující hodinu. Děti 

mohou vyhledávat informace k tématu, které budou příště probírat. 

 

3. Rozšiřující domácí úkoly – dítě si domácím úkolem rozšíří znalosti a chápání určité 

učební látky. Dítě například porovná nově osvojené informace s jinými. 

 

4. Tvůrčí domácí úkoly – jedná se o náročná zadání, která vyžadují zapojení různých 

dovedností. Při tomto typu práce žáci integrují, rozšiřují a aplikují osvojené. 

Příkladem tvůrčího úkolu je představit si osobnost, o které se dítě učilo, a vypracovat 

rozhovor s osobou získaný „při cestě do minulosti“. 

    

 2.3.2 Jak na domácí úkoly        

     To, jakým způsobem bude dítě přistupovat k domácí přípravě, je ovlivněno hned od 

počátku školní docházky. Hned při nástupu do školy je třeba vytvořit dítěti denní režim, ve 

kterém bude pamatováno na přípravu do školy. Jen tak může tuto činnost dítě přijmout za 

svou a brát ji jako samozřejmost. Na dobře naučených základech z první třídy se pak i lépe 

navazuje ve vyšších ročnících. 

     Každé dítě by mělo mít pro vypracovávání domácích úkolů zajištěné optimální domácí 

podmínky. V první řadě by mělo mít vymezený prostor. Pořízení psacího stolu a uspořádání 

dětského pokoje vyjadřuje změnu postavení dítěte v rodině. „ Stává se školákem, bude mít       

i své pracovní povinnosti, a tedy i své pracovní místo,“ jak uvádí Klégrová (2003, s. 109). 

Dítě by mělo být vedeno, aby si ve svých věcech udržovalo pořádek. 

      Diskutovanou otázkou je také vhodný čas pro domácí přípravu. Častým dotazem rodičů 

bývá, zda se má dítě učit hned, když přijde domů ze školy, nebo si nejdříve odpočinout           

a učení odložit na později. Klégrová (2003, s. 106) uvádí, že nelze určit nejvhodnější dobu na 

učení, která by vyhovovala všem. Jak dlouhý bude odpočinek, to už ovšem záleží na 

unavitelnosti dítěte. Některým rodičům samozřejmě vyhovuje, pokud si dítě své školní 

povinnosti splní hned po škole. Nemusí už na tuto povinnost myslet a případně dítě 

přemlouvat. Pokud dítě není unavené a zvládne si úkoly udělat po příchodu domů, má to také 

svá pozitiva. Výhodou je, že si ještě dobře pamatuje, co se ve škole dělalo, a snadněji si 

s úkolem poradí. Skloubit pracovní program rodičů se školními povinnostmi dítěte bývá 

někdy složité. Pak je možné třeba domácí přípravu rozdělit, aby se našel čas na děti 
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dohlédnout. Pokud je dítě starší, část domácí přípravy už si může splnit samo, s rodiči pak 

vypracovat třeba jen písemný úkol. 

 

2.4 Rodičovská podpora při domácích úkolech 

     Zahraniční studie provedené v posledních letech 20. století prokázaly, že rodina a vůbec 

domácí prostředí žáků je silným prediktorem kvality učení ve škole vyjádřené prospěchem     

a zájmem o učení. Ukázalo se, že tam, kde existuje vysoká podpora ze strany rodičů k domácí 

práci dětí, žáci dosahují lepších výsledků (vyjádřeno známkami), mají lepší testové výsledky 

ve čtení a v matematice. Potvrdily se také kladné žákovské postoje ke školní práci, méně 

problémové chování ve škole a vyšší sebeúcta žáků.  Dále výzkumy prokázaly, že těsnější 

spolupráce rodičů i učitelů přinese zisk oběma stranám. Dochází ke zvýšení vzájemné důvěry, 

rodiče mají lepší mínění o schopnostech učitelů, zvyšuje se jejich jistota při podporování 

domácí práce dítěte (Beran 2000). Rodičovská podpora domácí přípravy do školy významně 

určuje školní a vůbec vývojové pokroky dětí. Beran (2000, s. 8-9) podle Zieglera (1997) píše: 

„Vliv domácích podmínek na úspěšnost dětí ve škole je obrovský. Může jít o vliv nepřímý, kdy 

rodiče působí jako model, nebo přímý, kdy vystupují jako čtenáři, posluchači, pomocníci 

s domácími úkoly. Vždy však činnosti rodičů vztahující se k učení a ke škole mají velmi silný 

vliv na dlouhodobou školní úspěšnost.“ 

     Pomocí rodičů dětem při domácích úkolech se mimo jiné zabýval ve svém výzkumu          

J. Maňák (1992). Maňák uvádí: „Škola počítá při plnění svých vzdělávacích cílů                         

s přímou pomocí rodičů, i když se   to oficiálně nepřiznává.  Většina rodičů se této funkce 

ujímá ochotně, ba někdy svou pomoc dokonce přehání. Jsou ovšem i rodiče, kteří si učební 

práce svých dětí příliš nevšímají.“ Z pedagogického pohledu nejsprávněji působí ti rodiče, 

kteří se zaměřují na vytváření vhodných podmínek pro učení dětí a přímou pomoc při učení 

poskytují diferencovaně podle potřeby.  

   Také Cooper (2007, s. 58-66) ve svém výzkumu zjistil, že pomoc rodičů při domácí 

přípravě ovlivňuje školní výkon jejich dětí v základním vzdělávání.  Pozitiva pomoci rodičů 

shledal ve třech oblastech: 1. splnění a vůbec dokončení úkolu; 2. méně problémů při plnění 

úkolu; 3. zlepšení studijních výsledků. 

     Za významné pro prospívání dítěte ve škole jsou považovány konkrétní činnosti a opatření, 

která rodiče dělají, když vypomáhají svým dětem s domácí přípravou do školy. Myslí se tím 
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společné diskuze o domácích úkolech, domácí příprava na zkoušení, obvyklé postupy v učení 

dětí a podmínky, které pro ně doma rodiče vytvářejí. Z toho vyplývá, že podstatnější pro děti 

je, co konkrétně rodiče s dětmi doma dělají, než to, kdo jsou. 

     Pro některé děti je plnění domácích úkolů nadlidský výkon. Je třeba dítě nejprve uklidnit, 

navodit vstřícnou atmosféru porozumění, nabídnout návrhy, jak by se mohla úloha rozčlenit 

nebo zkrátit. Dítě by mělo z účastného projevu rodičů poznat, že je úkol pro něj zvládnutelný, 

jde o působení na emocionální stránku. Někdy se také doporučuje změnit pro vypracování 

úkolu prostředí, to znamená odejít do jiné místnosti. Tím dítě získá od úkolu a negativních 

pocitů s ním spojených i prostorový odstup (Helms, 1996, s. 64). 

 

2.4.1 Kdy se rodičovská podpora může obrátit v problém 

     Rodiče ovšem musí zvážit, jaká míra jejich pomoci je vhodná. Přehnanou pomocí mohou 

dítě zbavovat svéprávnosti, poškozovat jeho sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti.  

    Někdy si rodiče myslí, že pomohou svému dítěti tím, že za něj domácí úkol vypracují. Ač  

je to v dobrém úmyslu, že dítě úkol vypracovat neumí nebo chtějí rodiče pomoci, jelikož 

jejich ratolest má úkolů mnoho, mohou tak dítěti spíše uškodit. Mimo to, že tím rodiče 

zbavují dítě svéprávnosti a zodpovědnosti, může mít tento postup dalekosáhlejší důsledky: 

učitel si může vytvořit o dítěti falešný obraz, dítě samo nedokáže odhadnout své schopnosti 

podat výkon a nikdy se nenaučí samostatně pracovat. Při písemné práci může i za tuto službu 

rodičů zaplatit špatnou známkou. 

     V dobré vůli se někteří rodiče rozhodnou vysvětlovat doma dítěti učivo ještě jednou. Tady 

hrozí nebezpečí, že dítě přestane dávat ve škole pozor, jelikož spoléhá na to, že mu bude látka 

doma vysvětlena znovu a třeba i zajímavější formou. U dítěte může vzniknout problém 

vyrovnat se s nutnou monotónností některých fází vyučování. Dítě se tím učí vyhýbat se 

problémům a nepříjemným situacím (Helms, 1996). 

 

2.4.2 Kdy pomáhat svému dítěti s domácí přípravou 

     Pokud se rodiče snaží pomáhat dítěti s domácí přípravou, měli by respektovat přání dětí, 

kdy o pomoc vlastně stojí. Helms (1996) uvádí, kdy je vhodné dítěti s domácí přípravou 

vypomoci: 
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 Požádá-li dítě o pomoc a rodiče si mohu být jistí, že pomoc skutečně potřebuje. 

 Ocitne-li se dítě ve škole ve složité situaci, například při změně bydliště, změně školy, 

po delší nemoci. 

 Má-li dítě v některém předmětu problémy s novým učivem. 

 Ovládá-li rodič sám dané učivo. 

 Má-li rodič chuť pomáhat. 

 Má-li rodič čas pomáhat. 

 

2.5 Motivace k domácím úkolům 

     Naučit žáky pravidelně provádět domácí úkoly potřebuje značnou dávku motivace. Jak 

žáky správně motivovat uvádí J. S. Cangelosi (2006): 

 Na začátku školního roku se žáci učí rozvrhnout čas na plnění domácích úkolů             

a postupy pro jejich vytváření. Ne každý žák ví, jak si čas na domácí úkol rozvrhnout, 

jak efektivně studovat, či jak odevzdat úkol v podobě, v jaké jej učitelka očekává. 

 Při zadání prostých a nekomplikovaných úloh je pravděpodobné, že je žáci vypracují. 

 U dlouhodobých úkolů by měli učitelé stanovit krátkodobé termíny pro splnění dílčích 

částí, které povedou k vypracování konečné úlohy. 

 Všechny domácí úkoly by měly být součástí celkového plánu učebních činností, které 

mají žákům pomoci dosáhnout hodnotných cílů. Někdy učitelé zadávají domácí úkol 

jen z důvodu, že se to od nich očekává. Výsledkem může být, že úkol nesouvisí 

s učebními činnostmi prováděnými ve škole. Žáci pak mohou tyto typy úkolů 

považovat za ztrátu času. 

 Silně destruktivním postupem je zadávání domácích úkolů za trest nebo odpouštění za 

odměnu. 

 Pro ochotu plnit domácí úkoly je velmi důležitá zpětná vazba poskytnutá učitelem. 

Nestačí žákům oznámit, že jejich výsledky byly správné, či chybné. Je třeba jim 

ukázat, kde a ve kterých postupech chybu udělali. 

 Uvidí-li žáci souvislost mezi domácím úkolem a písemnou prací, pochopí, že je 

důležité se domácím úkolům věnovat.  

 Pracuje-li se s domácím úkolem v hodině, na níž měl být úkol vypracován, žáci, kteří 

úkol nesplnili, mohou prožívat trest, jelikož se nebudou moci plně účastnit vyučování. 



24 

 

U žáků, kteří vypracovali domácí úkol včas, může být toto chování kladně zpevněno 

úspěchem, který zažili při vyučování  

 

 

2.6 Postoje k domácím úkolům 

     Postoje k domácím úkolům jsou rozporuplné. Tato problematika však nepostihuje pouze 

současnost. Není to žádný výplod současné moderní společnosti, poněvadž o problematice 

domácích úkolů se vedou rozsáhlé diskuse již od poslední čtvrtiny 19. století. Ke konci 19. 

století se námitky proti úkolům stupňovaly, a to zejména ze strany lékařů a psychologů. 

Naopak rodiče se k zachování úkolů spíše přikláněli, jen by uvítali omezení a jiné zaměření. 

Podrobně se hlasy pro a proti u nás zabýval Kádner, který se přikláněl ke stoupencům 

domácích úkolů. Uvádí Maňák (1992) podle Kádnera (1926).  

  Než se budeme zabývat samotným postojem k domácím úkolům, je třeba ujasnit si pojem 

postoj. Uvádíme definici podle Hayesové (2009, s. 95): „Postoj je hodnotící vztah zaujímaný 

jednotlivcem vůči okolnímu světu, jiným subjektům i sobě samému. Zahrnuje dispozici chovat 

se či reagovat určitým relativně stabilním způsobem. Postoj je získáván na základě 

spontánního učení v rodině a v jiných sociálních prostředích. Postoje souvisí s hodnotovými 

systémy, a jsou tudíž závislé na kulturních, etnických a vzdělanostních faktorech. Ačkoli školní 

edukace je v mnohém zaměřena na utváření žádoucích postojů žáků, sociální psychologie 

dokládá, že k změnám naučených postojů dochází velmi obtížně či nedochází vůbec.“ 

 

    Blíže k našemu tématu směřuje Rabušicová, která postoj ke škole definuje takto: „Postoj ke 

škole je komplexní vztah jedinců, skupin či celé společnosti k instituci školy či ke konkrétní 

škole. Vyplývá ze subjektivního hodnocení školy ve srovnání s potřebami a zájmy lidí, kteří 

přicházejí se školou do kontaktu. Důležité jsou postoje žáků, postoje rodičů, postoje učitelů,    

odborníků a politiků“(Rabušicová, 2004). Můžeme předpokládat, že s celkovým postojem ke 

škole úzce souvisí postoj k domácím úkolům.    

    

       Mertin (2011, s. 183) uvádí: „U některých  dovedností se ukazuje, že škola nemá               

a nebude mít dostatek času na jejich osvojení u všech dětí (např. čtenářské dovednosti) a je 

na rodičích, aby doma vedli dítě k procvičování. Některé úkoly jsou přímo ideální pro 

zpracování v domácím prostředí a pro zapojení rodičů. Pravidelnou domácí přípravou si dítě 

rovněž vytváří návyk, že do školy je třeba se systematicky připravovat, což se mu bude hodit, 

až postoupí do vyššího ročníku a na střední školu.“ 
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    Oproti tomu Čapek zastává názor, že učitelé fatálním způsobem zasahují do rodinného 

života žáků a rodičů. Přijde-li rodič z práce, musí s dítětem vysedávat u domácích úkolů na 

úkor například společné četby s dítětem. „ Tento problém by nebyl tak palčivý, kdyby úkoly 

byly stanoveny didakticky správně. Učitelé preferují kvantitu před kvalitou, takže nejsou 

výjimkou žáci, kteří se připravují do školy dvě nebo tři hodiny denně. Když k tomu přičteme 

šest vyučovacích hodin, máme pracovní dobu dospělého člověka,“ uvádí Čapek (2014, s. 10). 

 

 

2.6.1 Postoje učitelů k domácím úkolům   

    V současné době je známo, že většina pedagogů se shoduje v tom, že správně zadaný 

domácí úkol působí pozitivně v následujících směrech: bývá východiskem různých činností 

ve třídě, přispívá k rozvoji žádoucích schopností, učí odpovědnosti a sebeovládání 

(Martin,Waltmanová-Greenwoodová-ed.1997). 

 

           

 

2.6.2 Postoj rodičů  

     A jaký postoj zaujímají k domácím úkolům rodiče? Vezmeme-li to z té záporné stránky, 

spatřují rodiče v domácí přípravě suplování práce učitele. Z hlediska svých dětí považují 

úkoly za velkou časovou zátěž. Děti by měly po vyučování podle rodičů odpočívat a věnovat 

se svým volnočasovým aktivitám (Čapek, 2014). 

 

     Někteří rodiče jsou naopak se zadáváním domácích úkolů spokojeni a myslí si, že jsou pro 

jejich děti velice užitečné. Dokonce se pozastavují nad tím, když jejich dítě nemá žádné 

domácí úkoly splnit. 

 

     Ze závěrů výzkumu Maňáka provedeného v roce 1992 vyplývá, že postoje rodičů 

k domácím úkolům jsou vesměs kladné. Maňák uvádí: „O potřebě domácích úkolů se rodiče 

vyjádřili jednoznačně kladně: 93,8 % rodičů se domnívá, že úkoly jsou nezbytné, a jen 5,1 % 

rodičů si myslí, že domácí úkoly potřebné nejsou; 1,1 % rodičů nemá žádný názor.                 

V domácích úkolech vidí rodiče prostředek, jak děti učit odpovědnosti, soustavné práci          

a samostatnosti. Avšak ani rodiče, kteří se vyslovili proti domácím úkolů, je zcela nezavrhují. 

Domnívají se, že by je bylo možné omezit na nejnutnější míru, že by je bylo možné připustit, 
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kdyby byly krátké a typické, že by měly být zadávány jen v případě, že žák nezvládne učivo ve 

škole apod.“(Maňák, 1992, s. 101-102). Zajímavý je též podle Maňáka pohled rodičů na 

potíže, se kterými se jejich děti při domácím učení setkávají. K nejčastějším potížím patří 

velké množství úkolů, úkoly, kterým žáci dobře nerozumějí, nesoustředěnost, roztěkanost 

nepozornost a apatický postoj k učení. Podle některých rodičů dochází k přetěžování žáků 

školními povinnostmi a ke špatné koordinaci domácích úkolů. 

 

2.6.3 Postoje žáků 

     Na základě výzkumů, které provedla Pražská skupina školní etnografie na základních 

školách u dětí na konci školní docházky v roce 1992 a stejným způsobem v roce 2003, bylo 

zjištěno, že žákům méně vadí špatné známky, nepřipravují se, nepíší a nenosí domácí úkoly. 

Z provedeného pozorování, rozhovorů a sociologických dotazníků vyplývá, že téměř tři 

čtvrtiny dětí se do školy prakticky neučí, nebo pouze tehdy, čekají-li písemku nebo zkoušení 

(Viktorová, 2004). 

 

     Negativní postoje k domácím úkolům za strany žáků ukazuje šetření 6. a 7. třídy 

víceletého gymnázia. Domácí úkoly okrádají jejich volný čas, žáky nebaví je plnit, 

nepomohou jim, jsou povinné, jsou-li těžké, zabírají moc času (Čapek, 2014). 

 

    Naopak výsledky z šetření postojů žáků k domácí přípravě, které uvádí Jursová (2011), 

jsou převážně kladné. Velmi významnou se jeví otázka postojů žáků k domácí přípravě jako 

součásti vlastního vzdělávání. „Zvláště dívky chápou domácí úkoly jako důležité. Pro 77% 

dívek je domácí příprava užitečná, 70% dívek ji pokládá za potřebnou, 62 % dívek za 

účinnou. Za nutnou ji považuje více než polovina dívek. Potvrdilo se očekávání, že postoje 

dívek vůči domácí studijní činnosti budou vstřícnější, než tomu bude u chlapců.“ Výsledky 

šetření jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka č. 1:  Postoje žáků k domácím úkolům v % (Jursová 2011) 

 užitečné potřebné nutné účinné zábavné vykonávám 

rád(a) 

hoši 55 55 42 46 10 8 

dívky 77 70 54 62 22 19 
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    Postoj k domácí přípravě je bezpochyby ovlivněn časem věnovaným  vykonání zadaného 

domácího úkolu. Zatíženosti žáků domácími úkoly se věnuje Maňák ve svém výzkumu. 

Z výzkumu vyplývá, že celková denní příprava žáků na vyučování nepřekračuje hygienickou 

normu (2,5 hodiny), jelikož téměř 90% žáků se nevěnuje domácím úkolům víc než dvě 

hodiny denně. Vyšší zátěž je zcela výjimečná a většinou se týká prospěchově slabších žáků, 

kteří jsou ovlivněni vysokou ctižádostivostí svých rodičů (Maňák 1992). 

 

 

   Poměrně malý počet nalezených odborných materiálů českých autorů, které o problematice 

domácích úkolů pojednávají, potvrdil, že námi provedený výzkum by mohl následně přispět 

k rozšíření dalších poznatků v této zajímavé oblasti pedagogiky. 
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3. Empirická část  

3.1 Cíl výzkumu 

     Cílem práce je zjistit, jaký zaujímají postoj k domácím úkolům žáci, učitelé a rodiče. 

Zaměříme se na postoje v následujících faktorech: 

1.  Důležitost  

2.  Dobrovolné domácí úkoly 

3.  Formy  

4.  Typy   

5.  Individualizace  

6.  Hodnocení  

7.  Nesplnění  

     Dále nás bude zajímat, zda se mění postoj k domácím úkolům s přechodem žáků na druhý 

stupeň. 

 

3.2 Výzkumné otázky 

1. Jaká je domácím úkolům přikládaná důležitost? 

2. Jak se staví respondenti k dobrovolným domácím úkolům? 

3. Které formy domácích úkolů jsou u vybraných předmětů nejvhodnější?  

4. Které typy domácích úkolů jsou u vybraných předmětů nejvhodnější? 

5. Jaký zaujímají respondenti postoj k individualizaci? 

6. Jaký zaujímají respondenti postoj k hodnocení? 

7. Jak řešit nesplněný úkol?  

8. Liší se postoj respondentů k domácím úkolům na 1. a 2. stupni? 
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3.3 Výzkumné metody 

     Po důkladném prostudování dostupné literatury jsme se rozhodli, že pro náš výzkum 

použijeme metodu dotazníků v kombinaci s metodou polostrukturovaného rozhovoru u části 

respondentů, aby bylo možné dosáhnout hlubšího vhledu do problematiky. Použití současně 

kvalitativního a kvantitativního přístupu by nám mělo napomoci k lepšímu pochopení 

výzkumného problému. Výzkum má tedy podobu smíšeného designu. 

  

3.4 Místo výzkumu 

    Pro náš výzkum jsme zvolili základní školu spíše venkovského typu s počtem téměř 250 

žáků. 

 

3.5 Výzkumný vzorek 

    Vzhledem k cíli práce jsme pro výzkum zvolili tři skupiny respondentů. První skupinu 

tvořili žáci 4. - 9. ročníku výše uvedené školy. Druhou skupinou respondentů byli vybraní 

rodiče, jejichž děti navštěvují buď první, nebo druhý stupeň výše uvedené školy. Učitelé této 

školy tvořili třetí skupinu. 

 

Tabulka č.2:  Přehled 1. skupiny respondentů – žáci 

 1. stupeň 2. stupeň 

Třída 4. 5. 6. 7. 8. 9. A 9. B 

Počet žáků 25 23 26 24 19 16 17 

Chlapci/Dívky 8/17 10/13 14/12    13/11 13/6 7/9 8/9 

Celkem  48 102 
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Tabulka č.3: Přehled 2. skupiny respondentů – rodiče 

Rodiče žáků Počet 

1. stupeň 6 

2. stupeň 23 

Celkem 29 

 

Tabulka č.4: Přehled 3. skupiny respondentů – učitelé 

 Pohlaví Délka 

praxe 

Stupeň, 

kde 

vyučují 

Aprobace 

1. žena 13 let 2. stupeň Český jazyk – německý jazyk 

2. žena 23 let 1. stupeň Speciální pedagogika 

3. muž 42 let 1. stupeň Hudební výchova 

4. žena 27 let 1. stupeň Speciální pedagogika 

5. žena 28 let 1. stupeň 1. st. 

6. žena 29 let 2. stupeň Český jazyk – hudební výchova 

7. žena 15 let 2. stupeň Chemie 

8. žena 3 roky 1. a 2. st. Německý jazyk 

9. žena 22 let 1. stupeň 1. st. 

10. žena 21 let 2. stupeň Studující – pedagogika, 1. st. 

11. žena 21 let 1. a 2. st Matematika – fyzika – 3. st. 

12. žena 36 let 2. stupeň Matematika - fyzika 

13. žena 10 let 2. stupeň Studující - VýZ , ZSV 
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14. muž 29 let 1. stupeň Nš - TV 

15. žena 34 let 1. stupeň Výtvarná výchova 

16. žena 3,5 roku 1. stupeň 1. st., VýZ, Psych. – 3. st. 

 

3.6 Příprava výzkumu 

  Prvotní pro výzkum bylo sestavení dotazníků a polostrukturovaného rozhovoru s vhodně 

formulovanými otázkami. 

 

3.6.1 Dotazníky pro žáky 

     Dotazník pro žáky se skládá z devíti položek. Byly použity položky jak uzavřené, tak 

otevřené. Položky dotazníku jsou zaměřeny na postoje žáků vzhledem k cíli práce.  

    Otázka číslo 2 zjišťuje postoj k důležitosti. Zde žáci odpovídají ano/ne. Navíc mají svou 

odpověď zdůvodnit. 

   Otázka číslo 3 se zabývá postojem k dobrovolným domácím úkolům. Žáci mají napsat, zda 

by uvítali dobrovolný domácí úkol. I zde si mohou vybrat z odpovědí ano/ne. Opět je nabízen 

prostor pro zdůvodnění odpovědi. 

   Preferované formy domácích úkolů zjišťuje otázka číslo 4. Tato otázka je zadána formou 

tabulky, kde mají žáci vybrat pro ně nejvhodnější formu u třech hlavních předmětů 

(matematika, český jazyk, cizí jazyk) a dále celkově u ostatních předmětů (např. zeměpis).    

U odpovědí se nabízí forma písemná, ústní, elektronická či jiná. 

     Položka číslo 5 se zabývá nejvhodnějším typem domácího úkolu. Opět zde mají žáci 

uvedenou škálu možností – projekt, referát, skupinová práce nebo jiný typ. Odpovědi si žáci 

vybírají z nabízených variant, u poslední možnosti navíc uvádějí příklad. 

     Otázka číslo 6 zkoumá obtížnost úkolů a souvisí s otázkou následnou, číslo 7, která se 

zabývá postojem k individualizaci. Než žáci uvedou, zda by uvítali, aby učitel při zadávání 

úkolů individualizoval, mají pro sebe zhodnotit, jak jsou pro ně úkoly obtížné. Vybírají ze 

škály – ne, občas, vždy. 
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     Postoj k hodnocení obsahuje otázka číslo 8. V první části žák odpovídá ano/ne, v druhé 

části označuje nebo uvádí vhodný způsob hodnocení. 

    Poslední otázka, číslo 9, vyjadřuje postoj k nesplnění domácího úkolu. I zde jsou 

požadovány obě formy odpovědí, jak uzavřené ano/ne, tak otevřené. 

 

3.6.2 Dotazníky pro rodiče 

     U dotazníku pro rodiče byly opět použity obě formy položek, jak otevřené, tak i uzavřené. 

Tento dotazník se také skládá z devíti položek. Otázky k jednotlivým postojům jsou seřazeny 

ve stejném pořadí jako v dotazníku pro žáky. Rozdíl je ve formulaci otázek. Otázka číslo        

4 nenabízí tak podrobnou škálu odpovědí jako v dotazníku pro žáky. Na závěr dotazníku je 

poskytnut prostor pro volné vyjádření k dané problematice. 

    

3.6.3 Polostrukturované interview 

     Strukturu rozhovoru jsme připravili opět na základě pro nás důležitých osmi faktorů. 

Položky jsou řazeny jako u výzkumných otázek, to znamená – důležitost, dobrovolný domácí 

úkol, formy, typy, individualizace při domácích úkolech, hodnocení, postoj k nesplnění úkolu. 

V závěru rozhovoru se opět vracíme k faktoru „Důležitost“, kdy otázkou, zda by chtěli učitelé 

vyučovat na škole, kde se domácí úkoly nezadávají, zjišťujeme, do jaké míry jsou pro ně 

domácí úkoly důležité či ne.   

 

3.7 Vlastní šetření 

     Vlastní výzkum jsme realizovali rozdáním dotazníků v jednotlivých třídách. Pro snadnější 

orientaci učitel žákům dotazník předčítal, pokud bylo třeba, konkretizoval zadanou otázku. 

Dotazníky byly zadány celkem 150 dětem, 102 dětí z tohoto počtu bylo na druhém stupni.  

    Získání vyplněných dotazníků od rodičů se uskutečnilo převážně opět prostřednictvím 

žáků, kteří byli velice ochotni dotazník rodičům předat. Podařilo se získat 29 dotazníků. Část 

rodičů jsme oslovili osobně. V tomto případě bylo vhodné provést přímo rozhovor nad 

danými otázkami, jelikož se nám tím podařilo získat více informací – bylo možné 

problematiku zkoumat hlouběji. Rozhovor se uskutečnil s 6 rodiči žáků z různých ročníků. 
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     Třetí skupinou respondentů byli učitelé. Podařilo se uskutečnit rozhovor se všemi učiteli,  

tj. 16 učiteli školy, kteří byli velice vstřícní a ochotní rozhovor podstoupit. Většina z nich byla 

velice sdílná a bylo zřejmé, že je tato problematika zajímá a navíc jim není vůbec cizí. 

 

3.8 Výsledky šetření – interpretace jednotlivých faktorů u jednotlivých skupin 

respondentů 

      Výsledky šetření jsme rozčlenili podle jednotlivých faktorů týkajících se postojů 

k domácím úkolům u jednotlivých skupin respondentů. Výsledky postojů u žáků a rodičů 

jsme zanesli do tabulek (viz přílohy) a grafů. Všechny výsledky v grafech jsou uvedeny 

v procentech [%]. U položek, které byly i z části formulované jako otevřené, uvádíme přesné 

citace odpovědí. Odpovědi učitelů na základě polostrukturovaného rozhovoru jsou také 

citovány. U každého faktoru jsme provedli komparaci mezi žáky prvního a žáky druhého 

stupně, rodiči žáků prvního a rodiči žáků druhého stupně. Na závěr každého faktoru ještě 

provádíme srovnání mezi všemi žáky a všemi rodiči. 

 

3.8.1 Důležitost domácích úkolů   

Žáci 

Faktoru „Důležitost“ se týkala v dotazníku pro žáky otázka: „Považuješ domácí úkoly za 

důležité?“ 

Graf č. 1: Faktor „ Důležitost“ –  žáci  
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     Z výše uvedeného grafu lze vypozorovat, že ne všichni považují domácí úkoly za důležité. 

I přesto asi dvě třetiny žáků vidí v domácích úkolech smysl a nějaký význam. Žáci, pro které 

jsou domácí úkoly důležité, na otázku „Považuješ domácí úkoly za důležité?“ nejčastěji 

odpovídají: 

„Zopakuji si látku.“ 

„Víc se toho naučím.“ 

„Jinak bych nic neuměl.“ 

„Učím se z nich.“ 

„Rozšíříme si znalosti.“ 

„Procvičím si to, co mi zrovna ve škole nejde.“ 

„Aby učitelé věděli, že látku z hodiny chápeme.“ 

„Připravím se tím na písemnou práci.“ 

„ Jsou dobré k zapamatování učiva.“ 

„Abych se vzdělával.“ 

„Zjistím tím, co umím a co neumím.“ 

„Abych nedostal špatnou známku.“ 

„Abychom nezhloupli.“ 

     Odpovědi žáků nás utvrdily v tom, že žáci chápou podstatu, proč jim domácí úkoly učitelé 

zadávají. Z jejich postoje lze vycítit jistou zodpovědnost k sebevzdělávání. Hlavní přínos 

spatřují v procvičení a upevnění probíraného učiva.  

     U několika žáků 1. stupně se navíc objevila důležitost v souvislosti s rodiči. Tyto děti 

považují úkoly za důležité, aby jejich rodiče věděli, jakou látku zrovna ve škole probírají.  

     Z dotazovaných žáků má přibližně třetina negativní postoj k domácím úkolům, nejsou pro 

ně důležité. Nejčastěji uvádějí: 

„Namáhají mi hlavu.“  

„Zabírají mi čas.“ 

„Nebaví mě.“ 

„Je to nuda.“ 

„Je to zbytečnost.“ 

„Nemám je ráda.“ 

„Okrádají mě o čas s kamarády.“ 

„Nestačím je vypracovávat.“ 
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„Učíme se polovinu dne a pak ještě musíme dělat úkoly.“ 

„Kdo chce, připraví se na hodinu i bez úkolů.“ 

     Je pochopitelné, že ne všichni žáci budou v domácích úkolech spatřovat přínos. Pro 

pomalejší a slabší žáky jsou určitě větší zátěží než pro žáky nadané. Slabším žákům zaberou 

více času, tj. více se s nimi natrápí. Pak lze snadno porozumět tomuto negativnímu postoji.  

 

Rodiče 

Faktoru „Důležitost“ se týkala v dotazníku pro rodiče následující otázka: 

„Myslíte si, že domácí úkoly jsou pro Vaše dítě důležité? Proč?“ 

Graf č. 2: Faktor „Důležitost“ – rodiče 

 

    Všichni rodiče žáků 1. stupně a většina rodičů žáků 2. stupně považuje domácí úkoly za 

důležité. Pouze jeden rodič z dotázaných uvádí, že domácí úkoly jsou zbytečné a jejich dítě 

zatěžují. Dále uvádíme, proč považují rodiče domácí úkoly za důležité: 

„Opakování probrané látky.“ 

„Příprava do školy.“ 

„Ověření, co dítě umí a co ne.“ 

„Podpora komunikace mezi dítětem a rodičem.“ 

„Plnění povinnosti, odpovědnosti.“ 

„Informace pro učitele, co dítě umí a co ne.“ 

„Samostatné ověření společně probrané látky.“ 
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„Rozvíjení samostatnosti při práci.“ 

„Procvičení učiva.“ 

     Na základě některých studií bylo prezentováno, že zadáváním úkolů učitelé děti přetěžují. 

Odpovědi rodičů v našem výzkumu však tyto názory nepotvrdily. V domácích úkolech rodiče 

vidí smysl a přínos pro vzdělání jejich děti. 

 

Komparace žáci - rodiče 

Graf č. 3: Faktor „Důležitost“ – žáci - rodiče  

 

     97 % ze všech dotázaných rodičů přikládá domácím úkolům velkou důležitost. Víc než 

polovina žáků považuje domácí úkoly za důležité.  

 

Učitelé 

     Faktoru „Důležitost“ se týkaly v rozhovoru následující otázky: 

1. Považujete domácí úkoly za důležité? Proč? (Otázka č. 2) 

 Z 16 dotázaných učitelů odpověděli všichni kladně, domácí úkoly považují za důležité. 

Úkoly jsou pro ně důležité z těchto hledisek: 

„Procvičení, upevnění, opakování, prohloubení učiva.“  

„Informace pro rodiče o probírané látce.“ 
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„Informace pro rodiče o zvládnutí učiva.“ 

„Zpětná vazba pro učitele.“ 

„Komunikace s dítětem!“ 

„Dítě se naučí pravidelné přípravě do školy.“ 

„Součást domácí přípravy, pro některé žáky jediná.“ 

„Pochopení učiva.“ 

„Dítě se tím učí plnění povinnosti, zodpovědnosti, samostatnosti v práci.“ 

„Donucení dítěte se připravovat.“ 

„Osvojení návyků zodpovědnosti, spolehlivosti, pečlivosti.“ 

„Posílení paměti.“ 

 

2. Chtěl/a byste vyučovat na škole, kde se domácí úkoly nezadávají a škola to 

považuje za svou prioritu? (otázka č. 9) 

Z 16 dotázaných odpovědělo: 10 učitelů „NE“ 

                                                     3 učitelé „ASI NE“ 

                                                     1 učitel „NEVÍM“ 

                                                     2 učitelé „ANO i NE“ 

                                                                   ANO  - učitel nemusí opravovat, šetří čas,  

                                                                              - skladba žáků (výběrová škola) 

                                                                   NE     -  slabší žáci si neprocvičí látku 

. 

3. Souhlasíte s myšlenkou, že zadáváním úkolů se žáci přetěžují? (otázka č. 10) 

     Z 16 dotázaných odpovědělo všech 16 učitelů, že zadáváním úkolů se žáci nepřetěžují. 

Někteří ještě uvádějí: 

„Záleží na soudnosti učitele, aby volil rozumnou míru a myslel i na kolegy (ostatní 

předměty).“ 

„Pokud jsou v přiměřeném rozsahu, tak nepřetěžují.“ 

„Zvlášť dnes potřebují být děti vedeny k soustavné práci.“ 
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„Při jiném školském systému (odpolední vyučování) by zvládly vše ve škole, nebylo by 

třeba úkolů.“ 

„Záleží na míře, četnosti, rozsahu, není-li rozumná, pak může dojít i k přetížení, 

zejména u slabších žáků, nebo naopak ambicióznějších žáků, případně 

ambicióznějších rodičů.“ 

„Pokud nebudou úkolovat všichni učitelé najednou, tak nepřetíží.“ 

„Při počtu 30 žáků ve třídě není možné učivo procvičit. Úkoly dávám krátké.“ 

„Úkoly, které zadávám, zaberou 3-10 minut.“    

 

   Domácí úkoly pro učitele na této škole jsou považovány za osvědčenou formu 

výuky. Dlouhá učitelská praxe mnohých z nich ukázala, že tato forma výuky je pro žáky 

prospěšná, možná si troufneme říci i nezbytná. Dotázaní učitelé nevidí důvod, proč by měli od 

domácích úkolů odstupovat, ač by klidně mohli. Učitelé obecně nemají dáno, že musí domácí 

úkoly zadávat. Je to svobodná volba každého učitele. Pokud by zrušili tuto formu výuky, měli 

by i více volného času. Z jejich odpovědí je však patrné, že jim vyučovat tímto způsobem 

vyhovuje. 

 

3.8.2 Dobrovolné domácí úkoly 

Žáci 

Faktoru „Dobrovolné DÚ“ se týkala následující otázka:  „Uvítal bys, kdyby byl domácí úkol 

dobrovolný? Uveď proč.“ 

Graf č. 4: Faktor „Dobrovolné DÚ“  
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     Z grafu je patrné, že by žáci jak prvního, tak i druhého stupně dali přednost dobrovolným 

úkolům před povinnými.  

Odpovědi žáků 1. stupně, kteří by uvítali dobrovolný domácí úkol: 

„Protože bych ho nemusel dělat.“ 

„Dát si občas pauzu.“ 

„Protože nás úkoly okrádají o čas.“ 

„Protože někdo nemá občas čas.“ 

„Abych si občas odpočinul.“ 

„Protože se mi někdy nechce dělat a někdy jo.“ 

„Protože se mi ho občas nechce dělat.“ 

„Protože bych si mohla hrát.“ 

„Protože bych ho někdy mohla dělat a někdy ne.“ 

„Protože bych ho nemusela dělat pořád.“ 

„Protože si mohu vybrat úkol, který mi vyhovuje.“ 

„Jelikož by to bylo jen občas a měla bych víc času.“ 

 

Odpovědi žáků 2. stupně, kteří by uvítali dobrovolný domácí úkol: 

„Nic by se nestalo, kdybych na něj zapomněl.“ 

„Měl bych víc času na hraní s kamarády.“ 

„Někdy se mi nechce úkol dělat.“ 

„Nemusel bych žádný dělat.“ 

„Protože mě moc nebaví.“ 

„Protože bych se na učení ani nepodíval.“ 

„Když nemám čas, tak bych ho nedělala, když čas mám, je to dobrá příprava na písemku.“ 
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„Někdy nemám čas.“ 

„Někdy jsou moc těžké.“ 

„Někdy tu látku chápu, tak bych ho nepsal a někdy jo.“ 

„Každý nemá takové schopnosti dělat DÚ, je to moc náročné.“ 

„Nemusel bych na to pořád myslet.“ 

          Zajímavé byly i odpovědi žáků, kteří by uvítali dobrovolné úkoly z důvodu, že by 

z nich měli nějaký přínos. Tyto odpovědi byly označeny znaménkem plus. Uvádíme odpovědi 

žáků 1. i 2. stupně, jelikož se nelišily: 

+   „Jsou za ně většinou jedničky zadarmo.“ 

+   „Uvítala bych je, protože si mohu vylepšit známku.“ 

+   „Dobrá známka.“ 

+  „ Vidělo by se, že mám nějaký zájem o ten předmět.“ 

+  „Někdy je potřeba, abychom si procvičili tu danou látku.“ 

     Dobrovolný domácí úkol by byla pro žáky prokazatelně dobrá volba. Ač v postoji 

k důležitosti velká část uváděla, že jsou pro ně úkoly důležité a že by je nezrušili, 

dobrovolným úkolům před povinnými by dali přednost téměř všichni. Důvody už jsou 

samozřejmě různé. Někteří by se tímto úplně zbavili povinnosti a zodpovědnosti. Jiní žáci by 

si rádi někdy odpočinuli a měli více času pro sebe a na kamarády. Někteří pojali pojem 

dobrovolnosti i v nějakém úkolu navíc, čímž si mohou nějak vypomoci k lepšímu prospěchu.  

 

Rodiče 

    Dobrovolnosti ve vypracování domácích úkolů se týkala otázka „Upřednostnil byste pro 

vaše dítě a) povinné domácí úkoly nebo b) dobrovolné domácí úkoly?“ 
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Graf č. 5: Faktor „Dobrovolné DÚ“ – rodiče 

 

 

     Všichni rodiče žáků prvního stupně by pro své dítě zvolili určitě povinné domácí úkoly. 

Rodiče žáků druhého stupně by volili povinné úkoly v 83 %. Z toho lze usuzovat, že rodiče 

domácím úkolům přikládají velkou důležitost. 

Komparace žáci - rodiče 

Graf č. 6: Faktor „Dobrovolné domácí úkoly“  žáci – rodiče  

 

    Postoj k dobrovolným domácím úkolům je u žáků a rodičů naprosto opačný. 86 % rodičů je pro 

povinné úkoly oproti 10 % žáků. Naopak 90 % žáků je pro dobrovolné úkoly oproti 14 % rodičů. 
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  Učitelé 

Učitelé 1. stupně: 

„ Dobrovolné domácí úkoly zadávám přibližně jednou za měsíc.“ 

„Dobrovolné domácí úkoly nárazově také zadávám, nejčastěji jde o zjišťování informací  

z přírodovědy.“ 

„Občas. Například referát, materiál vhodný pro výuku. Rozvoj zájmu žáků, motivace. Dle 

situace.“ 

„Dle potřeby. Pro aktivní žáky.“ 

„Občas. Žáci mají možnost získat další známku do klasifikace.“ 

„Ano. Rozšíření učiva pro zájemce.  Asi jednou za měsíc.“ 

„Ne.“ 

 

Učitelé 2. stupně: 

„Nedávám. Kdysi jsem to zkoušela, ale žádní žáci dobrovolně plnit úkoly nechtěli“. 

„Zadávám. Nepravidelně. Prohlubují zájem o učivo, rozšiřují obzory. Žáci zjišťují, že např. 

internet poskytuje i jiné informace.“ 

„Jen občas, když se naskytne něco hodně zajímavého. Zkoušela jsem zadávat jen dobrovolné, 

to se neosvědčilo.“ 

„Ano. Například pro vylepšení známky nebo vyberou-li si ho místo jiné práce. Vyhledávání 

zajímavostí. U nadaných žáků pro získání poznatků, které nejsou povinné na ZŠ.“ 

„Ano, ale méně často, nepravidelně. Mohou je využít žáci, kteří se snaží vylepšit známku. 

Žáci, kteří mají hlubší zájem o předmět, nadaní žáci.“ 

„Ano. Pro udržení zájmu, pro možnost vylepšit si známku. Vždy v rámci jednoho většího 

celku, kapitoly. Jednou až dvakrát do měsíce.“ 

„Ano. Možnost získat lepší známku. Jednou až dvakrát do měsíce.“ 

„Zřídka.“ 
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„Ano. Většinou se o dobrovolný úkol přihlásí i slabší žáci, protože je téma zajímá a oni tak 

mají šanci dostat dobrou známku a ukázat spolužákům, co je baví nebo zajímá.“ 

     Z výpovědí učitelů lze usuzovat, že dobrovolné domácí úkoly považují za jakýsi 

nadstandard. Nezavrhují je. Tuto možnost poměrně často využívají, ale jak už jsme uvedli, 

pouze jako činnost navíc. Činnost, která může žákům pomoci k vylepšení prospěchu, 

k probuzení zájmu, motivace, rozšíření rozhledu. Nikdo z nich nevolí mezi povinnými nebo 

dobrovolnými. Někteří učitelé se i pokoušeli přejít jen na dobrovolné úkoly, ale tato metoda 

práce se jim neosvědčila. Postupně zájem žáků plně vyprchal a výsledek byl takový, že je žáci 

přestali plnit úplně. Nemůžeme posoudit, zda pohodlnost byla větší než motivace. 

 

3.8.3 Formy  

     Formy domácích úkolů jsme v našem výzkumu rozdělili na formu písemnou, ústní, 

elektronickou, případně jinou formu. Našim šetřením jsme došli k těmto výsledkům: 

 

Žáci 

   U této skupiny respondentů jsme se ještě podrobněji zaměřili na jednotlivé formy                 

ve   vybraných předmětech.   

Faktoru „Formy“ se týkala otázka č. 4: „Jaké formy domácích úkolů upřednostňuješ?“ 

 

Graf č. 7: Faktor „ Formy“ – žáci 1. stupně      Graf č. 8: Faktor „ Formy“ –  žáci 2. stupně 
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     U žáků 1. stupně stále převládá zájem o písemnou formu u všech vybraných předmětů. 

V kategorii „jiná forma“ žáci neuvedli, jakou jinou formu mají na mysli. U žáků druhého 

stupně lze vypozorovat pokles v písemné formě a nárůst zájmu o formu elektronickou, 

 hlavně u předmětu matematika. 

Rodiče 

    Na faktor „Formy“ jsme se rodičů dotázali otázkou: „ Jaké formy DÚ jsou pro vaše dítě 

nejvhodnější?“ 

    Většina rodičů žáků 1. stupně odpověděla, že nejvhodnější je forma písemná. I u rodičů 

žáků 2. stupně převládá forma písemná, ale již se zde začínají objevovat jako vhodné i jiné 

formy - ústní nebo elektronická, což odpovídá věku žáků, kdy už písemný úkol nemusí být 

pro žáky tak atraktivní.  

 

Učitelé 

      Odpovědi učitelů u faktoru „Formy“ jsou srovnatelné s odpověďmi rodičů. Učitelé 

prvního stupně upřednostňují klasické písemné úkoly. Učitelé druhého stupně nezavrhují 

úkoly písemné, stále tato forma převládá. Pro větší atraktivnost, motivaci a probuzení zájmu 

se pokoušejí zadávat úkoly i v elektronické podobě.   

 

3.8.4 Typy domácích úkolů 

    Domácí úkoly jsme podle typu rozdělili na: projekt, referát, ve skupině a jiný typ. 

Nejpreferovanější typy úkolů jsme opět sledovali u všech třech skupin respondentů. 

 

Žáci 

   Na tento faktor jsme se žáků dotázali otázkou „Jaký typ DÚ ti nejvíce vyhovuje?“ 
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   Graf č. 9: Faktor „TYPY“ – žáci 

 

     Zájem o projektové práce se u žáků na 2. stupni značně snížil. Ve srovnání s prvním 

stupněm naopak vzrostl zájem o referáty. 

Rodiče 

Faktoru „Typy“ se týkala otázka „Jaké typy domácích úkolů jsou pro vaše dítě 

zajímavé?“. 

Graf č. 10: Faktor „TYPY“ – rodiče 

     

   Rodiče žáků prvního stupně považují za nejzajímavější typ projekt. Rodiče žáků druhého 

stupně shledávají pro své děti referát jako atraktivnější formu domácího úkolu. Za povšimnutí 

též stojí skupinový domácí úkol, který vzbudil zájem   u rodičů  dětí na druhém stupni.     
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Komparace žáci – rodiče 

      Z níže uvedeného grafu vyplývá, že pro žáky je nejzajímavějším typem úkolu referát. Typ 

projekt a referát jsou téměř na stejné příčce oblíbenosti. Rodiče by pro své děti preferovali 

projekt. 

Graf č. 11: Faktor „TYPY“ –  žáci - rodiče 

   

 

Učitelé 

   Učitelé prvního stupně z uvedených typů nejčastěji zadávají projekty, a to v angličtině          

a  přírodovědě. Učitelé v 1. a 2. třídě projekty zadávají minimálně. Učitelé druhého stupně 

využívají všech těchto typů, záleží na předmětu, který vyučují. Ve vyšších ročnících jsou také 

žákům zadávány prezentace.  

3.8.5 Individualizace 

    Faktor individualizace jsme sledovali u všech tří skupin respondentů. Před samotnou 

otázkou, zda individualizovat při zadávání úkolů či ne, jsme se dvou skupin respondentů 

(žáci, rodiče) dotázali na obtížnost zadávaných úkolů. Obtížnost jsme sledovali otázkou číslo 

šest. 

 

Žáci 

„Považuješ domácí úkoly za obtížné?“    Žáci vybírali z odpovědí – ne, občas, vždy. 



47 

 

Graf č. 12: Faktor „Individualizace“ –  obtížnost - žáci  

.  

     Minimální počet žáků jak na prvním, tak i na druhém stupni se vyjádřil, že považuje 

domácí úkol za obtížný. Za snadné považují domácí úkoly ve větší části žáci na prvním 

stupni. 82% žáků druhého stupně a 63 % žáků prvního stupně uvádí, že úkoly pro ně občas 

obtížné jsou. Obtížnost souvisí s předmětem, ze kterého je úkol zadán. Výsledky uvádíme 

v grafu níže. 

 

Rodiče 

Otázka na obtížnost: „ Myslíte si, že zadané úkoly jsou pro vaše dítě obtížné?“ 

Graf č. 13: Faktor „Individualizace“ –  obtížnost – rodiče 
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    87 % rodičů žáků druhého stupně uvádí, že občas jejich děti mají s úkolem problém, jsou 

pro ně obtížné. U žáků prvního stupně takto odpovědělo 66,5 % rodičů.  

 

Komparace žáci – rodiče 

Graf č. 14: Faktor „Individualizace“ –  obtížnost –  žáci - rodiče 

  

    Občasná obtížnost domácích úkolů hodnocená očima rodičů je ještě o sedm procent vyšší 

oproti názoru jejich dětí.  

 

   Po srovnání výsledků postojů k náročnosti přejdeme k samotnému faktoru individualizace. 

U tohoto faktoru nás zajímalo, jaký mají žáci pocit při vypracovávání domácích úkolů a jak 

nahlíží na tuto situaci jejich rodiče. 

 

Žáci 

Otázka k individualizaci: „ Přivítal bys, kdybys dostával domácí úkoly: 

                                           a) snadnější než ostatní   

                                           b) obtížnost mi vyhovuje 

                                           c) náročnější než ostatní spolužáci?“  
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Graf č. 15: Faktor „INDIVIDUALIZACE“ – žáci 

 

 

    U žáků jsme zkoumali, zda by uvítali individualizování při zadávání úkolů. Necelá 

polovina žáků na prvním stupni uvádí, že by ráda dostávala úkoly lehčí než druhá polovina 

třídy. I někteří žáci druhého stupně by raději dostávali jednodušší úkoly, ale počet těchto žáků 

už se snížil na polovinu oproti žákům prvního stupně.  

 

 

Rodiče 

Faktoru individualizace se v dotazníku pro rodiče týkala otázka č. 7:  

„ Uvítali byste, kdyby učitel vašemu dítěti zadával úkol  

                                                         a) lehčí než většině žáků ve třídě 

                                                         b) náročnější než většině žáků ve třídě 

                                                         c) náročnost je vyhovující.“ 
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Graf  č. 16: Faktor „INDIVIDUALIZACE“ – rodiče 

 

    Plný počet dotázaných rodičů žáků 2. stupně uvádí, že náročnost domácích úkolů je 

odpovídající schopnostem jejich dětí. Lehčí zadání by uvítalo 17 % rodičů žáků  1. stupně, 

zbývající většina je s náročností spokojena.  

 

Komparace žák – rodič 

     96 % rodičů uvádí, že domácí úkoly jsou pro jejich děti náročností odpovídající. Oproti 

tomu žákům náročnost vyhovuje jen z 67,5 %, 31 % žáků má pocit, že by potřebovalo úkol 

snazší, dle svých schopností. Výsledky uvádíme v následujícím grafu: 

Graf  č. 17: Faktor „INDIVIDUALIZACE“ – žáci - rodiče 
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Učitelé 

     Učitelů jsme se v rozhovoru dotázali, zda individualizují při zadávání domácích úkolů. 

 Nejčastější odpovědi učitelů 1. stupně: 

„Ano, dle IVP – zkrácené úkoly.“ 

„Dle IVP – zkracování, doplňovací cvičení.“ 

„Základní forma pro všechny žáky, pro nadané rozšiřující úlohy.“ 

„Ani ne, jen občas. Krátím úkoly, zadávám dle aktuálních potřeb učivo, které je třeba více 

procvičit.“ 

„Ne.“ 

 

Odpovědi učitelů 2. stupně: 

„Ano – ne vždy, podle zájmu, IVP.“ 

„Ne, úroveň zadávám takovou, aby odpovídala i slabším žákům. Náročnější příklady 

probírám v hodině. Pokud si žák neví rady, může napsat do DÚ- nechápu.“ 

„U povinných úkolů ne, u dobrovolných ano (povzbuzení).“ 

„Méně často.“ 

„Nepříliš.“ 

„Pouze u dobrovolných domácích úkolů.“ 

„Občas, dle IVP, kratší cvičení.“ 

„V mých předmětech (Výz, ZSV) to zatím nebylo třeba. DÚ jsou pro žáky pochopitelné           

a splní je bez větších problémů. Při zadání nabízím konzultaci.“ 

„Žáci s vážnou poruchou psaní píší zkrácené úkoly.“ 

     Velmi malá část učitelů uvedla, že při zadávání úkolů pravidelně individualizuje. Přitom 

téměř třetina žáků uvádí, že má s domácím úkolem problém, že by uvítali lehčí zadání než 

ostatní žáci ve třídě. Stálo by za zvážení, zda se nepokusit zadávat domácí úkoly odpovídající 
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nadání žáků. Možná by individuálně zadávané úkoly byly pro žáky větší motivací. Většina 

žáků by pak mohla zažít pocit úspěchu, dobrý pocit ze správně vykonané domácí práce. 

 

 3.8.6 Hodnocení domácích úkolů 

Žáci 

        Faktoru „Hodnocení“ se týkala otázka číslo 8: „Myslíte si, že by měl učitel žáka za 

domácí úkol nějak ohodnotit?“ 

Graf  č. 18: Faktor „HODNOCENÍ“ – žáci  

.  

  

     98 % z dotázaných žáků prvního stupně si myslí, že by měli být za splnění domácího úkolu 

nějak ohodnoceni. Jen jeden žák si myslí, že by za splnění úkolu měl dostat pochvalu, ostatní 

uvádí známku.  

     Pro hodnocení domácích úkolů na druhém stupni už je jen 76 % z dotázaných, 24 % si 

myslí, že by domácí úkoly neměly být vůbec hodnoceny. Jako nejčastější hodnocení se 

objevila známka, ale zde už by žáci ocenili i jiný druh odměny. Kromě razítek a pochvaly se 

také objevily sladkosti, čokolády, peníze. 
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Rodiče  

Otázka pro rodiče: „ Myslíte si, že by měl učitel žáka za DÚ nějak ohodnotit?“ 

 

Graf  č. 19: Faktor „HODNOCENÍ“ – rodiče  

 

 

     Pro hodnocení domácích úkolů je 83 % rodičů žáků prvního stupně a 74 % rodičů žáků 

druhého stupně. Jako nejčastější formu hodnocení uvádí: 

 Rodiče žáků 1. stupně: 

„ Ano. Stačí razítka, hvězdička.“ 

„Pochvalou, nemusí to být známka.“ 

„Ano. Známkou.“ 

„Známkou, sladkou odměnou. Příště kratším úkolem.“ 

 

Rodiče žáků 2. stupně: 

„ Odpovídající známkou ve škále 1- 5.“ 

„Každá práce, námaha by měla být ohodnocena. Známkou.“ 
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„Známkou nebo slovním hodnocením.“ 

„ Jakkoliv: známkou i slovně.“ 

„ Za určitý počet úkolů souhrnnou známkou.“ 

„Sbírat plus body a moci si tak zlepšit známku z předmětu.“ 

„Pochvala.“ 

„Známkou a asi hodnotit i úpravu.“ 

„Je jedno jak, ale ohodnotit.“ 

„Někdy by bylo možná lepší slovní hodnocení.“ 

     Každá práce si zaslouží odměnu, tak i splněný úkol by měl být odměněn. Rodiče uvádějí 

všechny možné způsoby a jeden rodič se dokonce přikláněl i k  hodnocení úpravy, což je jistě 

zajímavý názor. Důležité je, aby žák věděl, že za splněný úkol patřičnou odměnu dostane a to 

bude motivací k jeho splnění. 

   

Komparace žáci – rodiče 

Graf  č. 20: Faktor „HODNOCENÍ“ –  žáci - rodiče  

 

     Pro hodnocení domácích úkolů je 83 % všech žáků a 76 % všech dotázaných rodičů. 
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Učitelé 

    Učitelů jsme se dotázali, zda hodnotí domácí úkoly a jakým způsobem. 

Odpovědi učitelů 1. stupně: 

„Většinou hodnotím. Nejčastěji známkou nebo pochvalou.“ 

„Ano, ale ne vždy. Známou nebo pochvalou, pokud je to zasloužené.“ 

„Vždy známkou.“ 

„Ano. Známkou, pochvalou.“ 

„Hodnotím známku, případně bodováním.“ 

„Ano, téměř vždy (tak v 95 %). Hodnotím známkou nebo pochvalou.“ 

„Ano. Známkou nebo razítkem.“ 

 

 

Odpovědi učitelů 2. stupně: 

„Ano. Vždy známkou.“ 

„Ano, téměř vždy. Známkou, bodovým systémem, slovním hodnocením, razítkem.“ 

„Ano. Razítkem, známkou. Ale jen dobrou známkou, jinak neznámkuji.“ 

„Téměř vždy známkou. U zvlášť pěkných úkolů kromě známky i slovní komentář.“ 

„Ano, téměř vždy známkou.“ 

„Hodnotím znaménky + nebo -. Někdy známkou.“ 

„Někdy je hodnotím, použiji známku.“ 

„Hodnotím známkou. Jedničku může dostat žák pouze, když kromě správného řešení je úkol 

podepsaný od rodičů.“ 

   Dotázaní učitelé uvedli, že domácí úkoly téměř vždy hodnotí. Nejčastějším způsobem 

hodnocení je známka, ale objevují se i jiné formy hodnocení, např. razítka, pochvaly, 
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bodování nebo slovní hodnocení. Zajímavě zní kladné hodnocení pouze v případě dobré 

známky, což může být pro žáky povzbudivé a nestresující. Motivační je i hodnocení slovním 

komentářem u zvláště zdařilých domácích úkolů. 

 

3.8.7 Nesplnění domácího úkolu 

 

Žáci 

Otázka: „Měl by podle tebe učitel nějak řešit nesplněný domácí úkol? Jak?“  

 

 

Graf  č. 21: Faktor „NESPNĚNÍ DÚ“ - žáci 

 

     Většina žáků uvádí, že by měl učitel řešit nesplněný domácí úkol. Jako nejčastější řešení 

žáci navrhují: dopracování úkolu po vyučování ve škole, dalším pokusem, přinést do druhého 

dne, trestem na doma a dopsáním úkolu, poznámka. Výsledky na obou stupních ZŠ jsou 

srovnatelné. 

 

Rodiče 

Otázka: „ Myslíte si, že by měl učitel za nesplněný úkol žáka nějak potrestat?“ 
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Graf  č. 22: Faktor „NESPNĚNÍ DÚ“ - rodiče 

 

      Převažuje kladná odpověď. Rodiče žáků prvního stupně jsou pro potrestání ze dvou třetin, 

rodiče žáků druhého stupně jsou pro potrestání dokonce v 78 %.  Jako nečastější trest uvádějí:  

„Zadat úkol navíc.“ 

„Při opakovaném zapomenutí poznámka do žákovské knížky.“ 

„Nechat dítě vypracovat úkol po vyučování a ještě úkol navíc.“ 

„První zapomenutí odpustit, při dalším zapomenutí cvičení navíc.“ 

„Dožadovat se jeho splnění.“ 

„Pokud se to opakuje často, pak potrestat.“ 

„Poznámkou.“ 

„Žádat řádné odůvodnění, vypracovat DÚ co nejdříve.“ 

„Za trest úkol navíc.“ 

    Pokud má být žák za řádně splněný úkol odměněn, je pochopitelné, že za nesplněný úkol 

by měl být potrestán. Názory rodičů to jen potvrzují. Nejdůležitější je, aby byl učitel v tomto 

ohledu důsledný a opravdu žákům nesplněný úkol neodpustil. Jakým způsobem žáka potrestat 

už by mohlo být jen na domluvě mezi učitelem, žákem a rodičem. V každém případě by měl 

učitel hned na začátku stanovit jasná pravidla pro všechny žáky a tato pravidla 

bezpodmínečně dodržovat. 
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Komparace žáci – učitelé 

Graf  č.23: Faktor „NESPNĚNÍ DÚ“ – žáci - rodiče 

 

     86 % z celkově dotázaných žáků si myslí, že by měl učitel žáka za nesplněný domácí úkol 

potrestat. Rodiče jsou pro potrestání jen ze 76 %. 

 

Učitelé 

   Taktéž učitelů jsme se dotázali, zda řeší nesplněný domácí úkol a případně jak. Zde 

uvádíme nejčastější odpovědi. 

Učitelé 1. stupně: 

„Ano, nesplněný úkol musí doplnit a poznamenám si nesplnění.“ 

„Úkol dopíše, druhý den přinese.“ 

„Napíše ve škole po vyučování.“ 

„Žádám doplnění.“ 

„Doplnění nesplněného úkolu nutné!“ 

„Ano, musí ho vždy ten den dodělat.“ 

„Do druhého dne doplnit, pak dopsání po škole.“ 
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Učitelé 2. stupně: 

„Ano. Musí úkol dodělat.“ 

„Za nesplněný domácí úkol má žák zápis do žákovské knížky.“ 

„Žák, který úkoly pravidelně nosí, má možnost splnění do druhého dne. Žák, který 

permanentně nenosí, zápis do žákovské knížky“. 

„Při opakovaném neplnění poznámka do žákovské knížky plus dodatečné vypracování doma“. 

„Ano. Dělám si záznam, pokud žák nepřinese DÚ podruhé, má zápis do žákovské knížky. Vždy 

musí nesplněný úkol doplnit.“ 

„Záznamem do zapomínacího sešitu, možnost přinést do druhého dne. Pokud nevypracuje do 

druhého dne, zápis do žákovské knížky“. 

„Nesplněný úkol musí dopsat.“ 

„Musí vypracovat do dalšího dne, jinak poznámka“. 

„Možnost odevzdat úkol do druhého dne“. 

 

     Z odpovědí učitelů je patrné, že si pevně stojí za svým stanoviskem a žáci musí úkol split. 

Používají různých metod, ale všechny směřují k jednomu cíli - naučit žáka odpovědnosti. 
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4 Shrnutí výzkumu 

     V průběhu této práce byly předloženy postoje žáků, rodičů a učitelů k domácím úkolům na 

základní škole s počtem necelých 250 žáků. Dále byla provedena komparace mezi žáky 

prvního a druhého stupně, mezi rodiči žáků prvního a druhého stupně a nakonec i srovnání 

mezi celou skupinou žáků a celou skupinou rodičů. U každého postoje byla uvedena taktéž 

stanoviska učitelů. 

 

Výsledky zjištěné výzkumnými otázkami 

Výzkumná otázka č. 1: 

 Jaká je domácím úkolům přikládaná důležitost? 

      Dvě skupiny respondentů - rodiče a učitelé - jednoznačně považují domácí úkoly za 

důležité. Postoj žáků k důležitosti už není tak jednoznačný. Třetina z dotázaných respondentů 

domácí úkol za důležitý nepovažuje. 

 

  Výzkumná otázka č. 2:  

 Jak se staví respondenti k dobrovolným domácím úkolům? 

     Výsledky u respondentů  - žáci a rodiče - jsou naprosto opačné. Většina žáků jak prvního, 

tak i druhého stupně uvádí, že by dobrovolné domácí úkoly uvítala. Hlavním důvodem je více 

volného času, méně povinností a zodpovědnosti. Přesně opačný názor na dobrovolné úkoly 

mají rodiče, kteří jsou pro povinné domácí úkoly. Učitelé dobrovolné úkoly zadávají, ale 

pouze jako činnost navíc. Nevolí formu jenom dobrovolných domácích úkolů. 

 

Výzkumná otázka č. 3: 

Které formy domácích úkolů jsou u vybraných předmětů nejvhodnější? 

     U žáků prvního stupně stále převládá zájem o písemnou formu u všech vybraných 

předmětů.  U žáků druhého stupně lze vypozorovat pokles upřednostnění písemné formy         

a nárůst zájmu o formu elektronickou,  hlavně u předmětu matematika. 
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    Většina rodičů žáků prvního stupně uvádí, že nejvhodnější je forma písemná. I u rodičů 

žáků druhého stupně převládá oblíbenost formy písemné, ale již se zde začínají objevovat 

jako vhodné formy také ústní a elektronická, což odpovídá věku žáků, kdy už písemný úkol 

nemusí být pro žáky tak atraktivní.     

       Odpovědi učitelů u faktoru „Formy“ jsou srovnatelné s názory rodičů. Učitelé prvního 

stupně upřednostňují klasické písemné úkoly. Učitelé druhého stupně nezavrhují úkoly 

písemné, stále tato forma převládá. Pro větší atraktivnost, motivaci a vzbuzení zájmu se 

pokoušejí zadávat úkoly i v elektronické podobě. 

 

Výzkumná otázka č. 4: 

Které typy domácích úkolů jsou u vybraných předmětů nejvhodnější? 

     Tato otázka byla položena jen žákům. Žáci prvního stupně upřednostňují projekty, dále 

pak skupinové úkoly, až na třetím místě referáty. U žáků druhého stupně je referát 

nejoblíbenějším typem, projekty a skupinové úkoly jsou již méně oblíbené. 

 

Výzkumná otázka č. 5: 

Jaký zaujímají respondenti postoj k individualizaci? 

     U respondentů - žáci a rodiče - s individualizací souvisely dvě otázky. První zjišťovala 

obtížnost zadávaných domácích úkolů, druhá se týkala přímo individualizace v zadávání 

úkolů dle náročnosti. Většina žáků obou stupňů uvádí, že pro ně domácí úkoly občas obtížné 

jsou. Záleží na předmětu, ze kterého je úkol zadán. Dokonce i téměř polovina žáků prvního 

stupně by uvítala lehčí zadání úkolu než druhá polovina třídy. Stejně tak i někteří žáci 

druhého stupně. Žáci druhého stupně jsou s náročností spíše spokojeni. 

     Nadpoloviční většina rodičů žáků jak prvního, tak i druhého stupně uvádí, že jejich děti 

mají občas s domácím úkolem problém, že je pro ně obtížný. O lehčí variantu pro své děti ale 

zájem neprojevují, uvádějí, že úkoly jsou pro jejich děti vyhovující. U rodičů žáků druhého 

stupně takto odpověděli dokonce všichni dotázaní. 

    Velmi malá část učitelů uvedla, že při zadávání úkolů pravidelně individualizuje dle potřeb 

žáka. 
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Výzkumná otázka č. 6: 

Jaký zaujímají respondenti postoj k hodnocení? 

     Většina žáků prvního stupně uvádí, že by měla být za domácí úkol ohodnocena. U žáků 

druhého stupně tento názor sdílí dvě třetiny respondentů. Známka se objevila jako nejčastější 

odměna, ale žáci by ocenili i jiný druh odměny. 

    Většina rodičů si myslí, že by jejich děti měly být za splnění domácího úkolu ohodnoceny. 

Rodiče žáků prvního stupně jako nejčastější formu odměny uvádějí známku. U rodičů žáků 

druhého stupně se ještě navíc objevilo slovní hodnocení. 

     Dotázaní učitelé uvádějí, že téměř vždy úkoly hodnotí. Nejčastěji používají známku, ale         

i razítka, pochvalu nebo slovní hodnocení. Zajímavý je i názor úkol hodnotit pouze v případě 

dobré známky, což může být pro žáky povzbudivé a nestresující. Motivační je jistě                   

i hodnocení slovním komentářem u zvláště zdařilých domácích úkolů. 

 

Výzkumná otázka č. 7: 

Jak řešit nesplněný úkol? 

     Většina z dotázaných žáků uvádí, že učitel by měl řešit nesplněný domácí úkol. Jako 

nejčastější řešení žáci doporučují: dodělání úkolu po vyučování ve škole, dalším pokusem, 

přinesením vypracovaného úkolu do druhého dne, trestem na doma a dopsáním úkolu, 

poznámkou. Výsledky na obou stupních ZŠ jsou srovnatelné. 

    Převážná většina z dotázaných rodičů žáků obou stupňů je pro potrestání za neslněný úkol. 

Způsob potrestání je totožný s výše uvedenými odpověďmi u žáků. 

    Všichni dotázaní učitelé trvají na vypracování nesplněného úkolu a samozřejmě i na 

adekvátním trestu za nesplnění povinnosti. Nejčastější formou postihu je poznámka při 

opakovaném neplnění domácího úkolu. 
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5 Závěr 

     Cílem naší práce bylo zjistit, jaký zaujímají postoj k domácím úkolům žáci, učitelé             

a rodiče. Postoje jsme sledovali v následujících faktorech: důležitost, dobrovolné domácí 

úkoly, formy, typy, individualizace, hodnocení a nesplnění domácího úkolu. Dále nás 

zajímalo, mění-li se postoj k domácím úkolům s přechodem žáků na druhý stupeň. 

     Pro výzkum jsme použili jednak dotazníkovou metodu pro výzkum u žáků a rodičů, a dále 

pak polostrukturované interview pro zjištění postojů učitelů. 

     Bylo zjištěno, že u některých faktorů jsou postoje všech tří respondentů podobné. Toto 

zjištění se týkalo faktorů hodnocení, nesplnění domácích úkolů a ve velké míře i faktoru 

důležitost. Naprosto odlišné postoje se ukázaly u faktoru dobrovolné domácí úkoly, 

individualizace - a to u všech tří skupin respondentů.   

    Z výzkumu jsou i patrné rozdíly mezi postoji respondentů vzhledem ke stupni ZŠ. Největší 

rozdíly byly zaznamenány u žáků ve faktorech formy a typy, což je vzhledem k věku žáků 

pochopitelné. Rozdílný postoj byl dále zjištěn také u faktoru obtížnost. Žáci druhého stupně 

ve větší míře považují domácí úkoly za obtížné oproti žákům prvního stupně. Tuto změnu 

postoje můžeme vysvětlit přibývajícím objemem učiva na druhém stupni. 

     Srovnáme-li náš výzkum s výsledky již dříve provedených výzkumů, můžeme konstatovat, 

že jsme dospěli k podobným závěrům. Například ve studii Maňáka (1992) se ukázaly postoje 

rodičů k domácím úkolům vesměs kladné, stejně tak i v naší práci. Výsledky výzkumu 

Jursové (2011), kdy žáci chápou úkoly jako důležité, naše práce opět potvrdila. I negativní 

postoj žáků k povinným domácím úkolům ve studii Čapka (2014) náš výzkum potvrzuje, 

jelikož naši žáci by také upřednostnili dobrovolné úkoly před povinnými. 

     Tato práce si kladla za cíl posloužit všem, kteří se zabývají vzděláváním žáků                     

a každodenně se potýkají s problémy souvisejícími s domácími úkoly. Určitou mírou by 

mohla posloužit i odborníkům, kteří se touto problematikou chtějí dále zabývat podrobněji ve 

svých studiích. 

    Jako možné rozšíření informací v oblasti problematiky domácích úkolů bychom navrhovali 

provedení identické studie (využití stávajících dotazníků a polostrukturovaného rozhovoru) na 

jiné škole, nebo na školách s významně rozdílným počtem žáků. Jiným směrem výzkumu by 

mohlo také být rozšíření dotazníků o další, v naší práci nezkoumané, postoje. 
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Příloha I   -   Dotazník - domácí úkoly – žáci 

 

Dotazník - domácí úkoly 

Tento dotazník se zabývá postoji žáků k domácím úkolům. Děkuji za laskavé vyplnění 

dotazníku zakroužkováním  odpovídající odpovědi nebo vepsáním pravdivých informací. 

1. Jsem žákem / žákyní ...................třídy. 

 

2. Považuješ domácí úkoly za důležité?  

       a) ano                                              b) ne 

Proč?.............................................................................................................................................

. 

3. Uvítal bys, kdyby byl domácí úkol dobrovolný?  

        a) ano                                             b) ne                                           

Proč?.............................................................................................................................................

. 

4.  Jaké formy domácích úkolů upřednostňuješ? 

Předmět písemná ústní na 

počítači 

jiná 

forma 

(jaká?) 

Matematika     

Český jazyk     

Cizí jazyk     

Další 

předměty   

    

 

5. Jaký typ DÚ ti nejvíce vyhovuje: 

    a) projekt                                           b) referát 

    c) ve skupině                                     d) jiný         Uveď jaký: .................................................. 

 



 

 

6. Považuješ domácí úkoly za obtížné? 

a) ne                                             b) občas                                       c) vždy  

 

7. Přivítal/a bys, kdybys dostával/a  domácí úkoly: 

a) snadnější než ostatní spolužáci 

b) obtížnost mi vyhovuje 

c) náročnější než ostatní spolužáci 

 

8.  Měl by učitel žáka za splnění úkolu nějak ohodnotit?     

     a) ano                                   b) ne 

      Pokud ano, jakým způsobem? 

      a) známkou                          b)  pochvalou                         c)  neznámkovat 

d) jiným způsobem........................................................................................... 

 

9. Měl by podle tebe učitel řešit nesplněný domácí úkol ? 

     a) ano                         b) ne 

     Pokud ano, jakým způsobem? 

    ................................................................................................................................ 

 

DĚKUJI TI ZA VYPLNĚNÍ. 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha II  -   Dotazník - domácí úkoly – rodiče 

 

Vážená paní, vážený pane, 

tento dotazník zkoumá postoje rodičů k domácím úkolům. Chci Vás tímto 

požádat o pomoc a spolupráci na tomto výzkumu. 

 

1. Můj syn/ dcera navštěvuje  ......................třídu základní školy. 

 

2. Myslíte si, že domácí úkoly jsou pro vaše dítě důležité?  

    a) ano                            b) ne 

    Proč? .................................................................................................................................... 

 

3. Jaký DÚ byste upřednostnil pro vaše dítě?  

    a) povinný                        b) dobrovolný 

 

4. Jaké formy DÚ si myslíte, že jsou pro vaše dítě nejvhodnější: 

    a) písemný                                      b) ústní                          

    c) v elektronické podobě                d) jiný   ........................................................................... 

 

5. Jaké typy DÚ jsou pro vaše dítě zajímavé: 

    a) projekt                                         b) referát                  

   c) skupinový                                    d) jiný .......................................................................... 

 

 

6. Myslíte si, že zadané úkoly jsou pro vaše dítě obtížné? 

      a) ne, jsou lehké                        b) občas                                            c) ano, jsou obtížné 

 



 

7. Uvítali byste, kdyby učitel vašemu dítěti zadával úkol: 

    a) lehčí než většině žáků ve třídě    

    b) stejný jako většině žáků ve třídě 

    c) náročnější než většině žáků ve třídě 

 

8. Myslíte si, že by měl učitel žáka za DÚ nějak ohodnotit? 

 a) ano                     b) ne  

Pokud ano, jak? 

....................................................................................................................................................... 

Proč? 

...................................................................................................................................................... 

9. Myslíte si, že by měl učitel za nesplněný DÚ žáka nějak potrestat?  

 a) ano                     b) ne 

Pokud ano, jak? 

....................................................................................................................................................... 

Proč? 

...................................................................................................................................................... 

Pokud Vás během vyplňování napadla ještě nějaká myšlenka v souvislosti s DÚ, 

případně něco důležitého v dotazníku postrádáte, zde můžete doplnit: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Děkuji za laskavé vyplnění. 

 

 

 



 

Příloha III -   Otázky pro polostrukturovaný rozhovor pro učitele 

 

Výzkum se zabývá postoji učitelů k domácím úkolům. Chci Vás tímto požádat  

o pomoc a spolupráci na tomto výzkumu. 

 

 

1. Jak dlouhá je vaše učitelská praxe a jaká je vaše aprobace? 

2. Považujete DÚ za důležité? Proč?  

3. Zadáváte dobrovolné DÚ? Proč? Jak často? 

4. Jaké formy DÚ upřednostňujete? (písemné, ústní, v elektronické podobě, jiné formy..) 

5. Zadáváte také některé z těchto typů: projekt, referát, skupinový DÚ, případně jiný typ? 

6. Individualizujete při zadávání úkolů (např. podle IVP, podle nadání)? 

7. Hodnotíte domácí úkoly?  Vždycky?  Jakým způsobem? (známka, pochvala, razítko, ....) 

8. Řešíte nějak nesplněný úkol u žáka? Jak?   

9. Chtěl/a byste vyučovat na ZŠ, kde se domácí úkoly nezadávají a škola to považuje za   

svou prioritu? 

 10. Myslíte si, že zadáváním DÚ se žáci přetěžují?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha IV – Tabulky – prvotní výsledky dotazníkového šetření 

 

Tabulka č. 1: Výsledky faktoru důležitost – žáci 

  ANO NE 

žáci I. 32 16 

žáci II. 67 35 

 

Tabulka č. 2: Výsledky faktoru důležitost – žáci v procentech 

údaje v 
% 

    ANO NE 

žáci I. 67 33 

žáci II. 66 34 

 

Tabulka č. 3: Výsledky faktoru důležitost – rodiče 

  ANO NE 

rodiče I. 6 0 

rodiče II. 22 1 

 

Tabulka č. 4: Výsledky faktoru důležitost – rodiče v procentech 

údaje v 
% 

    ANO NE 

rodiče I. 100 0 

rodiče II. 96 4 

 

Tabulka č. 5: Výsledky faktoru důležitost – žáci  - rodiče  

  ANO NE 

žáci 99 51 

rodiče 28 1 

 

Tabulka č. 5: Výsledky faktoru důležitost – žáci  - rodiče v procentech 

údaje v 
% 

    ANO NE 

žáci 66 44 

rodiče 97 3 

 



 

Dobrovolné DÚ 

Tabulka č. 6: Výsledky faktoru dobrovolné DÚ – žáci 

  POVINNÝ DOBROV. 

žáci I. 4 15 

žáci II. 11 49 

 

Tabulka č. 7: Výsledky faktoru dobrovolné DÚ – žáci v procentech 

údaje v 
% 

    POVINNÝ DOBROV. 

žáci I. 10 31 

žáci II. 11 48 

 

Tabulka č. 8: Výsledky faktoru dobrovolné DÚ – rodiče 

  POVINNÝ DOBROV. 

rodiče I. 6 0 

rodiče II. 19 4 

 

Tabulka č. 9: Výsledky faktoru dobrovolné DÚ – rodiče v procentech 

údaje v 
% 

    POVINNÝ DOBROV. 

rodiče I. 100 0 

rodiče II. 83 17 

 

Tabulka č. 10: Výsledky faktoru dobrovolné DÚ – žáci - rodiče  

  POVINNÝ DOBROV. 

žáci 15 64 

rodiče 25 4 

 

Tabulka č. 11: Výsledky faktoru dobrovolné DÚ – žáci - rodiče v procentech 

údaje v 
% 

    POVINNÝ DOBROV. 

žáci  10 90 

rodiče 86 14 

 

 



 

Formy - jen žáci 

Tabulka č. 12: Výsledky faktoru formy DÚ – žáci 1. stupeň 

žáci písemná ústní elektronická jiná 

matematika 40 4 4 0 

český jazyk 27 14 7 0 

cizí jazyk 26 12 8 2 

ostatní 27 7 9 5 

 

 

Tabulka č. 13: Výsledky faktoru formy DÚ – žáci 1. stupeň v procentech 

údaje v % 
    žáci písemná ústní elektronická jiná 

matematika 83 8,5 8,5 0 

český jazyk 56 29 15 0 

cizí jazyk 54 25 17 4 

ostatní 56 15 19 10 

 

Tabulka č. 14: Výsledky faktoru formy DÚ – žáci 2. stupeň 

 

žáci písemná ústní elektronická jiná 

matematika 80 4 18 0 

český jazyk 64 27 10 1 

cizí jazyk 43 41 16 2 

ostatní 36 26 39 1 

 

 

Tabulka č. 15: Výsledky faktoru formy DÚ – žáci 2. stupeň v procentech 

údaje v % 
    žáci písemná ústní elektronická jiná 

matematika 78 4 18 0 

český jazyk 63 26 10 1 

cizí jazyk 42 40 16 2 

ostatní 35 26 38 1 

 

 

 



 

Typy 

Tabulka č. 16: Výsledky faktoru formy DÚ – žáci  

 

  projekt referát skupin. jiný 

žáci I. 20 9 13 6 

žáci II. 20 52 24 6 

 

Tabulka č. 17: Výsledky faktoru formy DÚ – žáci v procentech 

údaje v 
% 

      projekt referát skupin. jiný 

žáci I. 42 19 27 12 

žáci II. 20 51 23 6 

 

Tabulka č. 18: Výsledky faktoru formy DÚ – rodiče 

  projekt referát skupin. jiný 

rodiče I. 4 1 0 1 

rodiče II. 15 11 6 2 

 

Tabulka č. 19: Výsledky faktoru formy DÚ – rodiče v procentech 

údaje v 
% 

      projekt referát skupin. jiný 

rodiče I. 67 16,5 0 16,5 

rodiče II. 44 32 18 6 

 

Tabulka č. 20: Výsledky faktoru formy DÚ – žáci - rodiče  

  projekt referát skupin. jiný 

žáci 40 61 37 12 

rodiče 19 12 6 3 

 

Tabulka č. 21: Výsledky faktoru formy DÚ – žáci - rodiče v procentech 

údaje v 
% 

      projekt referát skupin. jiný 

žáci 26,5 40,5 25 8 

rodiče 47,5 30 15 7,5 

 



 

Individualizace - obtížnost 

Tabulka č. 22: Výsledky faktoru individualizace obtížnost – žáci  

  NE OBČAS ANO 

žáci I. 17 30 1 

žáci II. 14 84 4 

 

Tabulka č. 23: Výsledky faktoru individualizace obtížnost – žáci v procentech 

údaje v 
% 

     NE OBČAS ANO 

žáci I.  35 63 2 

žáci II. 14 82 4 

 

Tabulka č. 24: Výsledky faktoru individualizace obtížnost – rodiče  

  NE OBČAS ANO 

rodiče I. 2 4 0 

rodiče II. 3 20 0 

 

Tabulka č. 25: Výsledky faktoru individualizace obtížnost – rodiče v procentech 

údaje v 
% 

     NE OBČAS ANO 

rodiče I.  33,5 66,5 0 

rodiče II. 13 87 0 

 

Tabulka č. 26: Výsledky faktoru individualizace obtížnost – žáci / rodiče  

  NE OBČAS ANO 

žáci 31 114 5 

rodiče 5 24 0 

 

Tabulka č. 27: Výsledky faktoru individualizace obtížnost – žáci / rodiče v procentech 

údaje v 
% 

     NE OBČAS ANO 

žáci  21 76 3 

rodiče 17 83 0 

 

 



 

Individualizace -  zadávání 

 

Tabulka č. 28: Výsledky faktoru individualizace – žáci  

  LEHČÍ VYHOV. NÁROČ. 

žáci I. 22 25 1 

žáci II. 25 76 1 

 

Tabulka č. 29: Výsledky faktoru individualizace – žáci v procentech 

údaje v 
% 

     LEHČÍ VYHOV. NÁROČ. 

žáci I. 46 52 2 

žáci II. 24 75 1 

 

Tabulka č. 30: Výsledky faktoru individualizace – rodiče  

  LEHČÍ VYHOV. NÁROČ. 

rodiče I. 1 5 0 

rodiče II. 0 23 0 

 

Tabulka č. 31: Výsledky faktoru individualizace – rodiče v procentech 

údaje v 
% 

     LEHČÍ VYHOV. NÁROČ. 

rodiče I. 17 83 0 

rodiče II. 0 100 0 

 

Tabulka č. 32: Výsledky faktoru individualizace – žáci / rodiče  

  LEHČÍ VYHOV. NÁROČ. 

žáci 47 101 2 

rodiče 1 28 0 

 

Tabulka č. 33: Výsledky faktoru individualizace – žáci / rodiče v procentech 

údaje v 
% 

     LEHČÍ VYHOV. NÁROČ. 

žáci  31 67,5 1,5 

rodiče 3,5 96,5 0 

 



 

Hodnocení 

Tabulka č. 34: Výsledky faktoru hodnocení – žáci  

  ANO NE 

žáci I. 47 1 

žáci II. 78 24 

 

Tabulka č. 35: Výsledky faktoru hodnocení – žáci v procentech 

údaje v 
% 

    ANO NE 

žáci I. 98 2 

žáci II. 76 24 

 

Tabulka č. 36: Výsledky faktoru hodnocení – rodiče  

  ANO NE 

rodiče I. 5 1 

rodiče II. 17 6 

 

Tabulka č. 37: Výsledky faktoru hodnocení – rodiče v procentech 

údaje v 
% 

    ANO NE 

rodiče I. 83 17 

rodiče II. 74 26 

 

Tabulka č. 38: Výsledky faktoru hodnocení – žáci / rodiče  

  ANO NE 

žáci 125 25 

rodiče 22 7 

 

Tabulka č. 39: Výsledky faktoru hodnocení – žáci / rodiče v procentech 

údaje v 
% 

    ANO NE 

žáci 83 17 

rodiče 76 24 

 

 



 

Nesplnění 

Tabulka č. 40: Výsledky faktoru nesplnění – žáci  

  ANO NE 

žáci I. 42 6 

žáci II. 87 15 

 

Tabulka č. 41: Výsledky faktoru nesplnění – žáci v procentech 

údaje v % 

  ANO NE 

žáci I. 42 6 

žáci II. 87 15 

 
 

Tabulka č. 42: Výsledky faktoru nesplnění – rodiče  

  ANO NE 

rodiče I. 4 2 

rodiče II. 18 5 
 

   

Tabulka č. 43: Výsledky faktoru nesplnění – rodiče v procentech 

údaje v 
% 

    ANO NE 

rodiče I. 67 33 

rodiče II. 78 22 

 

Tabulka č. 44: Výsledky faktoru nesplnění – žáci / rodiče  

  ANO NE 

žáci 129 21 

rodiče 22 7 

 

Tabulka č. 45: Výsledky faktoru nesplnění – žáci / rodiče v procentech 

údaje v 
% 

    ANO NE 

žáci 86 14 

rodiče 76 24 

 


