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1. Jaká jsou negativa domácího vzdělávání podle autorky práce?
2. Rodiče v případových studiích často zmiňovali důležitost tzv. metodiček. Kdo jsou tyto 

metodičky a jak rodinám pomáhají?
3. Nemohou rozdílné názory Mertina a Štecha na domácí vzdělávání vyplývat také z odlišného 

chápání pojmu „socializace“?

Předkládanou práci s názvem Škola doma – výchova a vzdělávání dítěte na 1. stupni 
v rodinném prostředí považuji za kvalitně zpracovanou bakalářskou práci.

V teoretické části se autorka zabývá historií, důvody pro vstup do domácího vzdělávání, 
socializací dítěte v domácím vzdělávání a efektivitou takového vzdělávání, přičemž zde 
předkládá názory zastánců, ale také odpůrců domácího vzdělávání.

Praktickou část práce tvoří 5 případových studií rodin, kde probíhá domácí vzdělávání. 
Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký vliv má domácí vzdělávání na rodinu – autorka zjišťovala, jaké 
byly důvody rodičů pro vstup do domácího vzdělávání, jak rodiče zvládají výuku a přípravu na ni 
a konečně jaké výhody a nevýhody má podle rodičů domácí vzdělávání.  

Na práci oceňuji především:
 volbu aktuálního tématu
 snahu o předložení názorů zastánců i odpůrců domácího vzdělávání 
 relevantní a aktuální zdroje (včetně platné legislativy i zmínění postojů současného

ministra školství k domácímu vzdělávání) 
 případové studie v praktické části, které čtenáři umožňují hlubší vhled do celé 

problematiky

Za nedostatky práce považuji:
 není explicitně uveden cíl celé práce
 častější výskyt gramatických chyb, místy méně obratná stylistika – práce by si 

zasloužila ještě pečlivější jazykovou korekturu
 diskusní část práce – bylo by vhodné diskusní část ještě více propracovat (např. 

porovnat zjištěné výsledky s tím, co uvádí literatura, a ačkoli rodiny příliš neuváděly 
negativa domácího vzdělávání, tato negativa zde zmínit)


