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Posudek diplomové práce 

Martin Prokopius: K vybraným aspektum domácího vzdělávání 

Volba tématu teoreticko-empirické práce vychází z dlouhodobého zájmu 
autora o otázky domácího vzdělávání, který vyplynul z jeho vlastní uč itelské 
praxe. 

V úvodu teoretické části postrádám jasné vymezení cílu práce a 
zduvodnění výběru v diplomové práci zkoumaných aspektu domácího vzdělávání. 
Předpokládám, že se k této problematice M. Prokopius vyjádří v pruběhu 
obhajoby. 

Teoretická část se zaměřuje na tři základní okruhy otázek: 
a) Pojetí a realizace domácího vzdělávání (dále DV) v USA a Evropě 
b) Domácí vzdělávání v České republice 
c) Témata tvořící teoretické zázemí k empirickému výzkumu (motivace 

k volbě DV, metody a formy vyučování, hodnocení žáka). 
V uvedených okruzích lze najít jak řadu zajímavých informací, tak poměrně 
známá fakta, jejichž opakování již považuji za zbytečné (pruběh experimentu DV 
v ČR, velmi podrobný popis metod vyučování). K těm zajímavějším a u nás méně 
dostupným bych řadila výsledky americké studie (podkapitola 1.4.3) a srovnání 
legislativních podmínek realizace DV ve vybraných zemích s legislativní úpravou 
v ČR. Ostatně právě část, která se zabývá pruběhem DV po 1. lednu 2005 (tj. po 
té, co vstoupil v platnost nový školský zákon) by měla tvořit jeden ze stěžejních 
momentu práce. Tuto skuteč no st autor podtrhuje nejen popisem příslušného 
paragrafu školského zákona, ale i výzkumným šetřením, v němž zjišťoval 
zkušenosti a postoje ředitelu osmi škol, které v současné době realizují DV. 
Oceňuji i zařazení kapitolky o méně rozšířeném zpusobu hodnocení žáku formou 
portfolia. 

Empirické šetření se zaměřuje na řadu aspektu domácího vzdělávání. Autor 
využil metodu strukturovaného rozhovoru (a to jak v rámci předvýzkumu, tak 
vlastního výzkumného šetření) a kazuistiku. Otázky strukturovaného rozhovoru 
jsou vcelku dobře voleny, i když celkově výzkum občas pusobí poněkud chaoticky 
(např. na str. 6 autor uvádí "zajímá mě především to, co rodiče vedlo k tomu, že 
pro své děti zvolili zpusob vzdělávání, který představuje alternativu k výuce ve 
škole" - daným problémem se však vlastní výzkum nezabývá, tato otázka byla 
řešena v rámci samostatné práce a do diplomové práce autor zařadil jen výsledky 
šetření jako předvýzkum, úkoly výzkumu formuluje odlišně - viz str. 56). Na závěr 
výzkumu jsou shrnuty jeho výsledky. Tento souhrn má spíše charakter popisu než 
analýzy. Otázkou je, zda by tato analýza byla realizovatelná. Souhlasím 
s autorem, že v dusledku menšího výzkumného vzorku není přílišné zobecňování 



možné. Pokud jde o velikost výzkumného vzorku, počet čtyř zkoumaných rodin 
považuji pro účely diplomové práce za přiměřený, ovšem počet respondentu z řad 
učitelu mohl být dle mého názoru větší. Oceňuji zařazení kazuistiky a dukladnou 
znalost celého případu. 

Na základě prostudování předložené diplomové práce bych chtěla autorovi 
položit následující otázky: 
Domníváte se, že je v našich podmínkách oprávněný požadavek, aby bylo 
možno doma vzdělávat i žáky na druhém stupni ZŠ? Svuj názor zduvodněte. 
Pokuste se shrnout váš názor na novou legislativní úpravu DV. 
Domníváte se, že pruběh experimentu DV v ČR byl dostatečně zreflektován? 

Závěr: 

Předložený text po obsahové i formální stránce splňuje požadavky 
kladené na diplomovou práci. Za hlavní přednost považuji snahu zmapovat situaci 
v oblasti domácího vzdělávání za změněných legislativních podmínek. Oceňuji i 
zaujatost autora tématem a jeho informovanost o dění v dané oblasti, která 
vznikla především na základě vlastních zkušeností. Uvedená skutečnost je však 
dle mého názoru i hlavní příč inou některých nedostatku práce. Osobní "ponoření 
se" do problému a určité "zahlcení" informacemi vedlo k tomu, že někdy 
nedokázal jasně odlišit informace zásadní od okrajových. Také koncipování práce 
vykazuje jisté nedostatky, které zřejmě vznikly ne zcela ujasněným vymezením 
cílU práce (viz výše). 

Komentovanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 
velmi dobře až dobře dle pruběhu obhajoby. 

V Praze dne 6.9.2006 
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PhDr. Ivana Tvrzová 
(vedoucí diplomové práce) 


