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K vybraným aspektům domácího vzdělávání 
84 stran textu, literatura, přílohy 

Tematika domácího vzdělávání - v našich podmínkách vcelku nová - byla na Katedře 
pedagogiky FF UK zpracována v několika diplomových pracích. Měla jsem možnost 
oponovat a vést některé předchozí práce: v posudcích jsem konstatovala důležitost výběru 
tohoto tématu nejen pro popis jevu samotného, ale zejména pro sílu vlivu, který tento jev 
může mít na pojetí vzdělávání v našich podmínkách. O to více jsem byla zvědavá na přístup 
k problematice, který si Martin Prokopius zvolí. 

Práce, která je koncipována jako teoreticko-empirická studie, začíná vymezením 
pojmu domácího vzdělávání a srovnáním domácího vzdělání u nás a v zahraničí. Autor se 
nejprve ve srovnávacím pohledu - na základě textu J.Tůmy - zaměřuje na tři vybrané klíčové 
otázky domácího vzdělávání (podmínky pro rodiče, předepsaný obsah, ověřování výsledků), 
poté prezentuje konkrétní informace týkající se jednotlivých zemí. 
Poznámky k této části: V rozporu se mi jeví být informace uváděné na s.8. 
Z postkomunistických zemí jsou uváděny dvě země, kde rodiče mohou vzdělávat své děti: 
vzápětí autor konstatuje, že kromě Německa je tento způsob legální ve všech zemích EU. Co 
tedy např. Slovinsko, Lotyšsko aj.? Nestálo by za to prověřit údaje z r.2000? 
Nesouhlasím s tvrzením, že jsou ztotožněny pojmy školní vzdělání a školní docházka (s. 9). 
Je názor na pojetí zákona o ověřování výsledků DV autorúv, nebo J. Ti/my? Z čeho vyplývají 
tyto požadavky? 
S13: Nebývají důvodem pro domácí vzděláváni i provozní záležitosti (dostupnost školy)? 
Mohl by autor uvést zdroj zprávy NHERJ? 

Informačně - než partie o zahraničí - je bohatší část o domácím vzdělání v České 
republice. Autor se orientuje bezprostředně k činnosti Společnosti přátel domácí školy: 
vynechává podle mě dúležité faktory společenských změn, které rám~!J"í pokusy o proměnu 
pohledu na povinné vzdělávání. Analýza daného problému tak mohla být hlubší - (j. 
neopírala by se pouze příslušné internetové stránky, bulletiny a prúběžné zprávy. (Nekritizuji 
tím ovšem tento cenný zdroj, pouze bych stála o širši kontext). Obdobně jsou předkládány 
informace o domácím vzděláváni od přijeti nového školského zákona, tj. popisně, bez snahy o 
hlubši intelpretaci spojenou se školsko-politickými aspekty tématu. 

Vlastní empirická část v podstatě začíná na s.36, kdy autor prezentuje anketu týkající 
se změn podmínek po přijetí nového školského zákona. Není mijasná rozvaha autora nad 
strukturou diplomové práce: proč je anketa předřazena textu, který je nazván Empirická část? 
Z jakého důvodu zařazuje autor kapitolu Vyučovací metody (v podstatě jen klas!fikace 
vyučovacich metod) a Způsoby hodnocení? V předchozím textu nejsme upozorněni, že právě 
tyto aspekty domácího vzdělání budou oněmi" vybranými ", jak signalizuje název práce (podle 
mého názoru nevhodný název pro diplomovou práci). Autor na s.56 předkládá úkoly 
výzkumu, které se týkají cílů, metod a hodnocení (ale pozor, hodnocení zkušenosti s DV, ne 
hodnocení ve výuce): tyto formulace jsou v rozporu s textem úvodu, který nás orientuje 
obecněji k rodičovské volbě. 

Jádrem teoretické části - vzhledem k zaměření empirické sondy - by měla být kapitola 
o motivaci pro volbu domácího vzdělávání. Výklad je však zde je spíše zkratkovitý a pro 
čtenáře ne vždy srozumitelný. Např.: je text na s. 54 - 55 již shrnutím empirického šetření? 
Když na s. 56 jsou teprve formulovány úkoly výzkumu? Jak jsou prezentovány výsledky 
předvýzkumu a výzkumu? 

Empirická část je uvedena formulací úkolů, které mají srovnávací charakter - domácí 
vzdělávání - škola (spíše tedy učitelé, kteří mají děti z DV na starosti). Autor popisuje 



zvolené výzkumné metody: píše o rozhovorech, současně však na s. 58 tvrdí, že rozhovory 
rozdal (f). Protože jsem obtížně orientovala v zacílení empirického šetření, přeložila jsem si 
jeho záměr jako snahu popsat případný soulad či nesoulad pojetí domácího vzdělání a školní 
vzdělávací práce. Proč je tak důležité pro autora toto srovnání učinit? 

Celá empirická část včetně prezentace výsledků by zasluhovala větší promyšlenost 
(např. Proč jsou oddělovány opakovací metody od metod? Nebylo by vhodnější metoda 
polostrukturovaného rozhovoru?). V textu jsme tak seznamování s množstvím informací, 
kterým však chybí určitý svorník: tímto svorníkem by byl pro mě vhodně zvolený v.Vzkumný 
problém. 

Předloženou diplomovou práci M.Prokopia doporučuji k obhajobě. Navrhuji 
klasifikovat dob ř e . 

Brandýs nad Labem 20.srpna 2006 Doc. PhDLHana Kasík~C. 
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