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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá domácím vzděláváním žáků 1. stupně základní školy v České 

republice. Teoretická část poskytuje informace o domácím vzdělávání jako alternativě 

plnění povinné školní docházky. Z práce je možno získat informace o tom, kam až spadají 

kořeny domácího vzdělávání, jaký je jeho vývoj u nás, jak domácí vzdělávání funguje, jaké 

jsou důvody volit domácí vzdělávání, jaká jsou jeho pozitiva, negativa a rizika. Není 

opomenuta ani otázka 2. stupně základní školy nebo získaní informace o tom, jak funguje 

domácí vzdělávání ve světě. Výzkumná část se zabývá dvěma oblastmi. První oblast je 

věnována kvantitativní výzkumu -  průzkumu mezi studenty učitelství.  Druhá oblast je 

kvalitativním výzkumem – tato oblast se zaobírá případovými studiemi. Cílem výzkumné 

části diplomové práce je z průzkumu mezi studenty učitelství zjistit názor, zkušenosti a 

informovanost o dané problematice. Pomocí rozhovorů a pozorování analyzovat, jak se 

z časového hlediska mění význam, možnosti a rizika domácího vzdělávání. Na základě 

dotazníků, rozhovorů a odborné literatury identifikovat důvody, proč česká populace volí 

domácí vzdělávání jako formu povinné školní docházky. Z dosavadních poznatků lze 

vytvořit závěr, že domácí vzdělávání je v České republice považováno za plnohodnotnou 

alternativu povinné školní docházky. Díky stále většímu zájmu je na vzestupu. Jedná se o 

kvalitní, relativně dostupnou, osvědčenou a neustále se rozšiřující formu výuky. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

alternativy ve vzdělávání, domácí vzdělávání, individuální vzdělávání, individualizace, 

volba domácího vzdělávání, socializace dítěte, pozitiva, negativa a rizika 

  



ABSTRACT 

This Master's thesis deals with homeschooling in primary school students in the Czech 

Republic. The theoretical part provides information of homeschooling as an alternative to 

fulfilling compulsory school attendance. This thesis is answering questions about the 

history of homeschooling in the Czech Republic, its development in our country, the way 

home education works, what are the reasons for choosing home education, what are its 

positives, negatives and risk factors. And in the end the thesis is also concentrating on 

homeschooling in secondary school or information how home education works in the 

world. The research section deals with two areas. The first area is devoted to quantitative 

research – a survey among students of teaching. The second area is high-quality research – 

this area deals with case studies. The aim of the research part of the diploma thesis is to 

find out the opinion, experience and awareness of the given topic from the study among the 

students of the who are training to be teachers. Using interviews and observations to 

analyze how the relevance, opportunities and risks of home education are changing from a 

time perspective. Based on questionnaires, interviews, and professional literature, identify 

the reasons why the Czech population chooses homeschooling as a form of compulsory 

school attendance. From the previous knowledge it can be stated home education in the 

Czech Republic is considered as a full-fledged alternative to compulsory school 

attendance. It is a high quality, relatively accessible, proven and constantly expanding form 

of teaching. 
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Úvod 

Téma diplomové práce jsem si zvolila z důvodu, že jako budoucí učitel musím mít 

povědomí o tom, jaké jsou možné alternativní školy a inovativní programy, které české 

školy nabízejí. Dané téma mně lépe umožňuje proniknout do problematiky, která se týká 

domácího (individuálního) vzdělávání. Přiznávám se, že jsem dříve o této alternativě 

vzdělávání moc nevěděla, a tudíž jsem s ní plně nesouhlasila, ale postupem času, kdy jsem 

měla možnost se tématem více zabývat a prozkoumat ho do hloubky, jsem změnila názor. 

Jsem ráda, že žijeme v demokratickém státě, a rodiče si tak mohou vybrat mezi mnoha 

možnostmi vzdělávání, které dnešní školy nabízejí.  

Celá teoretická část na sebe navazuje. První kapitola je věnována povinné školní docházce, 

zejména jejímu vzniku, současnému stavu a způsobům, jakými lze plnit povinnou školní 

docházku v České republice. Další kapitola se zabývá alternativnímu a inovativnímu 

vzdělávání a společným rysům daných pedagogických koncepcí. Poté je práce zaměřena 

již na samotné domácí vzdělávání. V této části se můžeme dozvědět o počátcích a vývoji 

domácího vzdělávání, podmínkách, způsobu hodnocení, pozitivech, negativech a rizikách a 

tak dále. Jedna samostatná kapitola je věnována domácímu vzdělávání na 2. stupni. Není 

opomenut ani zahraniční pohled na danou problematiku.  

Výzkumná část je rozdělena do dvou částí. Jedna část se zaměřuje na studenty učitelství a 

druhá část se zaobírá případovými studiemi mezi rodinami nebo samotnými jedinci, kteří 

se věnují /věnovali domácímu vzdělávání. 

Cílem diplomové práce je zjistit názor, zkušenosti a informovanost o dané problematice. 

Dále analyzovat, jak se z časového hlediska mění význam, možnosti a rizika domácího 

vzdělávání. Identifikovat důvody, proč česká populace volí domácí vzdělávání jako formu 

povinné školní docházky. 
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1 Teoretická část 

1.1.1 Vymezení pojmů 

Daná problematiku doprovází několik termínů, a proto je žádoucí dané termíny objasnit. 

Jak už z názvu vyplývá, nejprve je důležité vysvětlit pojem domácí vzdělávání. Tento 

pojem bývá často označován jako synonymum ke slovu domácí škola. Pouze jeho rozsah je 

širší. V pedagogickém slovníku je domácí vzdělávání vymezeno takto: „vzdělávání 

probíhající doma, v rodině, kdy děti nedocházejí do školy a vyučují je jejich rodiče.” 

(Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 65) Rozumí se tím, že jedinec se vyučuje v domácím 

prostředí a učitelem mu bývá zpravidla matka. V ojedinělých případech to může být i jiná 

osoba. Většinou to může být kvůli výuce cizího jazyka, na který sama matka nestačí, 

protože nemá dostatečné znalosti.  

Mertin (2003, s. 405) považuje domácí vzdělávání za „nejběžnější formu výuky při které 

dochází k individuálnímu vyučování.“ 

Termín domácí škola, je v pedagogickém slovníku vysvětlen následovně: „alternativa vůči 

povinné školní docházce.” (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 57) 

Je nutno vysvětlit i termín individuální vzdělávání, jelikož takto je definován ve 

školském zákoně.  Zákon tedy termín individuální vzdělávání vysvětluje takto: 

“individuální vzdělávání, je takové vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti 

ve vyučování ve škole” (Zákon č. 561/2004 Sb). 

Čím dál více se v česky psané literatuře je možné setkat s pojmem homeschooling. Je 

nutno upozornit na fakt, že se u nás čím dál více objevují termíny, které se používají v 

původním znění a nepřekládají se. Daný termín je hojně používaný v zahraniční literatuře. 

Pokud by bylo žádoucí daný pojem přeložit, tak by se užil název domácí škola. 

Synonymem mu zpravidla bývá právě home education (v překladu domácí vzdělávání). 

Všechny tyto pojmy spolu úzce souvisí a jejich význam je velmi podobný. Jak bylo 

zmíněno výše, tak tato slova si jsou synonymy. V práci se zmíněné termíny objevují.  
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1.2 Povinná školní docházka 

1.2.1 Vznik 

Vznik povinné školní docházky je v českých zemích datován na 6.12.1774, kdy Marie 

Terezie vydala Všeobecný školní řád, ze kterého vyplývala pro děti povinnost – docházet 

do školy po dobu šesti let. Nařízení se týkalo jak chlapců, tak dívek od šestého do 

dvanáctého roku života. Tato povinnost byla platná především pro děti z chudších rodin, 

kteří neměli dostatek peněz na to, aby si mohli dovolit soukromého učitele, který by 

docházel k nim do rodiny.  

Na venkovech vznikaly školy triviální, které byly zaměřeny především na výuku 

náboženství a trivia, čímž se rozumí výuka orientovaná na základní potřebné znalosti tedy 

psaní, čtení počítání. Ve městech byly budovány školy, které se označovaly jako školy 

hlavní a žákům se zde dostávalo kromě výuky trivia také výuky v dalších směrech 

(oborech), tudíž objem získaných znalostí byl daleko větší. Normální školy byly pouze 

v Praze nebo v Brně a ty měly být vzorem pro ostatní školy. (Morkes 2004, s. 6-7) 

Roku 1869 byla Hasnerem povinnost žáků docházet do školních zařízení prodloužena na 

dobu osmi let. Což znamenalo, že se povinná školních docházka prodloužila o dva roky. 

Pokud se zákonný zástupce z nějakého důvodu rozhodl, že své dítě nebude do školy 

posílat, tak mu byla udělena pokuta. Změna nastala až v roce 1948, kdy došlo 

k prodloužení školní docházky o jeden rok. Od té doby se povinná školní docházka stále 

prodlužovala nebo zkracovala. (Morkes 2010) 

 

1.2.2 Současný stav 

V současné době je v České republice povinná školní docházka uzákoněna na dobu 9 let. 

Pedagogický slovník rozlišuje pojmy povinná školní docházka a povinné vzdělávání. 

Průcha, Walterová, Mareš (2003, s. 172) vymezují tyto pojmy následovně:  

„Povinná školní docházka – V ČR začíná podle zákona počátkem školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku. Povinná školní docházka trvá devět let a 

odklad nemá vliv na její zákonem stanovenou délku.“ Rodiče jsou tedy povinni v šesti 

letech dítěte, přihlásit potomka do základní školy k plnění povinné školní docházky nebo 
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požádat školu o odklad z důvodu, že dítě není ještě dostatečně vyspělé, aby mohlo školu 

navštěvovat. 

„Povinné vzdělávání: Termín se uplatňuje v některých dokumentech vzdělávací politiky 

místo termínu povinná školní docházka. Reaguje se tím na to, že v ČR je dovoleno povinné 

vzdělávání realizovat mimo školu jako domácí vzdělávání.“ 

Jak uvádí Kostelecká (2003) jsou tyto termíny často používány jako synonyma, i když 

v zásadě nevyjadřují totéž a každý vyjadřuje něco jiného.  

V České republice platí povinnost školní docházky. Toto nařízení vyplývá přímo ze 

školského zákona.  

 

1.2.3 Možnosti plnění  

Ze školského zákona vyplývá, že jsou různé způsoby, jak plnit povinnou školní docházku. 

Ve valné většině tomu je tak, že děti navštěvují denní formu studia. „Zákonný zástupce je 

povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce.“ (Zákon č.561/2004 Sb.)  

Další možností studia je individuální plán, který je poskytnut žákům, kteří nemohou 

navštěvovat školu denně. Rodiče o tento způsob musí žádat příslušnou školu. Jedná se 

například o žáky, kteří mohou mít nějaké zdravotní omezení, či rodina často cestuje kvůli 

pracovní vytíženosti jednoho z rodičů apod. V případě, že je tento způsob vzdělání rodině 

povolen, tak pro rodiče jsou pravidla, které stanoví ředitel dané školy, závazná.   

Pokud rodina působí déle než půl roku v zahraničí, tak je možnost, že dítě plní povinnou 

školní docházku v jiné zemi. V žádné základní škole v ČR se žák nemusí registrovat, ale je 

potřeba tuto skutečnost přes vyplněný formulář oznámit Ministerstvu školství mládeže a 

tělovýchovy.  

Posledním způsobem je plnění školní docházky v rámci individuálního vzdělávání. Žák se 

vzdělává v systému domácí školy a učitelem mu bývá většinou matka, nebo pověřená 

osoba. Jelikož toto téma je obsahem diplomové práce, tak mu bude věnována větší 

pozornost až v dalších kapitolách. 
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1.3 Alternativy a inovace ve vzdělávání 

Následující část práce se věnuje alternativním směrům současné vzdělávací politiky. Je 

nutno vzít v potaz, že domácí vzdělávání je určitou odchylkou neboli alternativou plnění 

povinné školní docházky v České republice. Proto se daná část práce zaměřuje na různé 

alternativní a inovativní pedagogické koncepce a na hledání společných rysů. 

 

Co pojem alternativa vyjadřuje? Alternativa je volba mezi dvěma nebo několika vzájemně 

se vylučujícími možnostmi. (Akademický slovník cizích slov 1998, s. 43) 

 

Na danou problematiku se vážou termíny alternativní škola a alternativní vzdělávání  

Pedagogický slovník (2003 s. 16) pojem alternativní škola definuje následovně: „obecný 

termín pokrývající všechny druhy škol (soukromé i státní, veřejné), které mají jeden 

podstatný rys, odlišují se se od hlavního proudu standartních škol. Odlišnost může spočívat 

ve specifičnostech obsahu vzdělávání, organizace a metod.“  

Spilková (2005, s.267) charakterizuje tyto školy takto: „za alternativní školy byly a jsou 

potom označovány ty, které pracují na základě partnerského přístupu k dětem a respektu 

k jejich individuálním potřebám. Spilková ve své publikaci mimo jiné uvádí: „všechny 

školy jsou si navzájem alternativní, protože se navzájem vždy v něčem liší – ve zřizovateli, 

programu apod.“ (Spilková 2005, s. 267) 

Podle Průchy (1994, s. 5) se tyto pojmy často používají jako synonymní ekvivalent k jiným 

pojmům jako netradiční škola, volná škola, svobodná škola… 

 

S danou problematikou souvisí i pojmy inovace ve vzdělávání a inovativní škola 

V pedagogickém slovníku (2003, s. 85) je pojem inovace ve vzdělávání definován jako 

„souhrnné označení pro nové pedagogické koncepce“ a z toho vychází termín inovativní 

škola. Zmíněný pojem „označuje typy škol, které uplatňují některé inovace ve vzdělávání.“ 

Spilková (2005, s. 265) také zmiňuje, že se jedná o nové termíny, které se užívají 

především k označení konceptu týkající se „vnitřní transformace české školy.“ 

Podle Průchy (2012, s. 28) „jde o školy, které se účelově a na základě svého vlastního 

usilování mění tím, že realizují určité inovace.“ 
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Od počátku 20. století začalo ve světe docházet k tzv. reformním hnutím, které měli za cíl 

přispět ke kvalitě vzdělávání. Díky tomu alternativní pedagogické koncepce začaly 

pronikat i k nám. I přesto, že nějaké tendence se u nás objevily již v polovině 20. století, 

tak nejvíce se jich začalo rozvíjet až po revoluci v roce 1989. U nás se začaly budovat 

školy různých alternativních a inovativních směrů. Spilková (2012) dělí tyto směry do 

třech kategorií. První skupinou jsou tzv. „Ucelené alternativní pedagogické koncepce 

vycházející z originálních filozofických a psychologických východisek.“ Mezi nejznámější 

školy tohoto typu u nás patří: Waldorfské školy, Daltonské školy a pedagogika M. 

Montessori.  Další skupinu tvoří tzv. „Inovativní projekty a programy komplexní povahy 

představující soudobé alternativy, které nemají tak vyhraněnou pedagogickou koncepci 

založenou na specifických filozifických a psychologických východiscích.“ Jedná se 

například o programy: Začít spolu, Čtením psaní ke kritickému myšlení, Zdravá škola apod.  

Poslední skupinu tvoří tzv. „Osobité, originální varianty vnitřní reformy školy vycházející 

a inspirující se různými prvky z alternativních a inovativních projektů.“ Pod které spadá 

například dramatická výchova, projektová a kooperativní výuka atd. 

(Spilková 2012, s. 59–60) 

Síť těchto škol a inovativních směrů se v současnosti neustále rozrůstá a oproti tomu 

klasické tradiční školy jsou v pozadí. I přesto, že zmíněné školy či programy vycházejí ze 

svých školních vzdělávacích programů a liší se svými specifickými prvky, tak mají 

všechny tyto školy nebo směry několik společných znaků, které je důležité zmínit. Mezi 

společné rysy patří: 

 Vzdělání se orientuje přímo na dítě a na jeho individuální stránku 

 Ve výuce se uplatňují různé učební metody a dbá se na střídání forem práce  

 Dítě se podílí na organizaci výuky a na budování pozitivního klimatu a učebního 

prostředí 

 Je zde prostor pro přirozený rozvoj jedince  

Jak již bylo zmíněno, tak dnešní doba nabízí různé možnosti vzdělání, je tedy pouze na 

rodiči, jaký typ školy si vybere, jaký je mu blízký a jaký pedagogický směr je pro jeho dítě 

ten nejlepší.  
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1.4 Domácí vzdělávání na 1. stupni v České republice  

Kapitola zkoumá, kam až spadají kořeny domácího vzdělávání v České republice. 

Poukazuje na to, jak se u nás vyvíjela situace a popisuje stav, který v České republice 

nastal v roce 1998 v souvislosti s pokusným ověřováním domácího vzdělávání. Dále jsou 

upřesněny podmínky, které jsou závazné pro všechny zájemce domácího vzdělávání. Není 

opomenuta ani podkapitola věnující se způsobu hodnocení žáka. V neposlední řadě jsou 

uvedeny důvody, proč se rodiče nejčastěji pro domácí školu rozhodují. Závěr této kapitoly 

se věnuje pozitivum a negativum, které s danou problematikou souvisí. 

1.4.1 Počátky a vývoj domácího vzdělávání u nás 

Domácí vyučování se u nás objevilo již v 19. století za Rakouska – Uherska. Tehdy se 

užíval název soukromé vyučování nebo soukromá škola, ale nikde nebyl uveden přesný 

význam těchto slov. 

Nejvyšší správní soud prosazoval názor, že domácí vyučování „je takové vyučování, které 

se udílí jen jednotlivým žákům nebo malým skupinám žáků podle jejich individuálních 

potřeb, a to bez zvláštních školsky zařízených místností.“ (Morkes 2004, s. 28)    

Školní řád z 1905 stanovil podmínky pro to, aby rodiče mohli své děti vyučovat doma. 

Tyto podmínky platily i v letech předmnichovské republiky. Pokud rodiče chtěli své děti 

vzdělávat doma, museli zažádat obecnou školu (toto pravidlo platilo i pro školu 

měšťanskou). 

Rodiče byli povinni respektovat školní řád. V případě jejího porušení hrozila pokuta a při 

opakovaném porušování dokonce vězení. Mimo jiné bylo zakázáno, aby se vyučovalo více 

dětí z jiných rodin společně bez svolení školského úřadu. 

Okresní školský úřad sledoval a vedl evidenci o takto vzdělávaných dětech. Úkolem úřadu 

bylo kontrolovat, že dítěti je poskytnuta kvalitní výuka a zda dítě získalo potřebné 

vědomosti. V případě nespokojenosti úřadu bylo dítě posláno na přezkoušení do školy. 

Rodiče, kteří vyučovali děti doma, měli právo své děti nechat přezkoušet, ale nebylo to 

povinné. V případě, že děti dovršily věk povinné školní docházky, byly povinni se podrobit 

tak zvané propouštěcí zkoušce. Zkouška se skládala z povinných předmětů. V případě 
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zjištění, že dítě není dostatečně připraveno, byla povinnost ředitele školy oznámit tuto 

skutečnost okresnímu školskému úřadu. 

Možnost domácího vzdělávání vycházela ze dvou zákonů. Prvním byl československý 

zákon (zákon č. 72/1936 Sb.) a druhým byl protektorátní zákon č. 308/1940 Sb. Z důvodu 

velmi malého počtu vzdělávaných dětí doma se v té době žádná evidence či statistika o 

takto vzdělávaných dětech nevedla. 

V roce 1948 byla u nás možnost vzdělávat své děti pomocí této alternativy přerušena a 

byla opět navázána až v roce 1998, kdy začalo pokusné ověřování domácího vzdělávání na 

1. stupni ZŠ.  

1.4.2 Pokusné ověřování individuálního vzdělávání 

Díky opakovaným žádostem Společnosti přátel domácí školy došlo v roce 1998 ke 

schválení žádosti Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a začalo se s pokusným 

ověřováním domácího vzdělávání na 1. stupni ZŠ. 

První škola, která se 1. 9. 1998 do tohoto experimentu zapojila, byla Církevní základní 

škola v Praze. Poté se připojila ještě další Církevní základní škola, ale v Liberci. O domácí 

vzdělávání byl velký zájem, v prvním roce se zapojilo do ověřování 31 dětí.  V dalším roce 

ověřování se připojila další základní škola z Ostravy. 

Dozor nad dětmi vzdělávaných doma odpovídal ředitel dané školy. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy stanovilo podmínky, které museli rodiče dodržovat a respektovat. 

Podmínky se týkaly například způsobu ověřování znalostí žáka a jeho hodnocení. 

V roce 2001 se podmínky domácího vzdělávání velmi změnily. Domácího vzdělávání se 

mohly zúčastnit pouze děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Přičemž žák musel 

navštěvovat školu každý měsíc v rozsahu čtyř hodin. Rodiče museli doložit od lékaře 

zdravotní způsobilost, že mohou vzdělávat své děti v domácím prostředí. Tyto změněné 

podmínky vyvolaly velké diskuze, a především nespokojenost ze strany rodičů. 

Podle nových podmínek, které vstoupily v platnost 1. 9. 2001 se do pokusného ověřování 

zapojila další základní škola, konkrétně Základní škola, Letohradská, která se nachází v 

Praze. Kmenové školy, ve kterých pokusné ověřování již probíhalo, mohly setrvat u 

původních podmínek. 
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Každým rokem počet dětí vzdělávaných doma stoupal například ve školním roce 

2000/2001 se doma vzdělávalo okolo 246 dětí a ve školním roce 2004/2005 to už bylo dětí 

341. Tedy během uplynulých čtyř let byl nárůst velmi znatelný. 

Díky nespokojenosti ze strany rodičů byla v roce 2002 založena Asociace domácího 

vzdělávání, která funguje až do teď. Jedná se o asociaci, která sdružuje všechny lidi, kteří 

se o domácí vzdělávání zajímají a chtě 

jí tento systém vzdělávání v České republice podporovat. Tato asociace mimo jiné velmi 

podpořila legalizaci individuálního vzdělávání do školského zákona. 

 

1.4.3 Podmínky domácího (individuálního) vzdělávání 

Jak bylo zmíněno výše, tak od ledna roku 2005 platí v České republice Nový školský zákon, 

který umožňuje rodičům vzdělávat své děti doma, tedy v prostředí mimo školu. Pokud 

rodiče mají zájem u tuto alternativu vzdělávání, tak musí podat žádost řediteli školy. Výběr 

kmenové školy závisí čistě na rodičích, ale každá škola má na tento typ vzdělávání jiný 

názor, tudíž je dobré si vybrat školu, která podporuje tuto alternativu vzdělání. Vše záleží 

na domluvě s ředitelem školy, který se musí řídit školským zákonem, ale také na jeho 

názorech.  

Podmínky pro domácí vzdělávání jsou uvedeny v § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  

 

Podmínky jsou citovány přímo ze školského zákona: 

(1) O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k 

plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.  

 

(2) Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat: Žádost musí 

obsahovat náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 a § 45 odst. a) jméno a příjmení, rodné číslo 

a místo trvalého pobytu žáka, b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být 

žák individuálně vzděláván, c) důvody pro individuální vzdělávání žáka, d) popis 

prostorového a materiálně technického zabezpečeni vzdělávání a podmínek ochrany zdraví 

individuálně vzdělávaného žáka, e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude 
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žáka individuálně vzdělávat, f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce 

užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v £ 27 odst. 1 g) další skutečnosti, které mají vliv 

na průběh vzdělávání žáka. h) vyjádření školského poradenského zařízení."  

 

(3) Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud 

a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání, b) jsou zajištěny dostatečné 

podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví 

žáka, c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní 

zkouškou, d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák 

vzdělávat. Pokud nastanou pochybnosti ze strany ředitele o zajištění nevyhovujících 

podmínek pro vzdělávání, může se ředitel školy osobně přesvědčit o této skutečnosti v 

místě vykonávání vzdělávání.  

 

(4) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve 

škole do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.  

Rodiče se musí řídit školním vzdělávacím programem dané školy. To, jak bude probíhat 

daná zkouška, rozhoduje sám ředitel školy. Co se týče známek na vysvědčení, ředitel 

vychází z hodnocení u zkoušek. Žák si vede portfolio, z kterého ředitel školy při hodnocení 

může také vycházet.  

 

(5) Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí 

ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno 

nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.  

V případě pochybností ze strany ředitele může ředitel požadovat po rodičích potvrzení, 

proč se žák nemohl na zkoušku dostavit. Tedy potvrzení od praktického lékaře nebo jiné 

úřední potvrzení.  

 

6) Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů 

od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím 

žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, 

nařídí komisionální přezkoušení žáka.  
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(7) Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání  

a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky 

materiální, personální a ochrany zdraví žáka, b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky 

individuálního vzdělávání stanovené tímto zákonem. Zákonný zástupce, který se podílí na 

vzdělávání žáka má povinnost plnit všechny uvedené podmínky. Mezi nejčastější porušení 

podmínek patří dosažené vzdělání. Rodiče volí externího učitele většinou pro výuku cizích 

jazyků nebo výchov. c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku 

neprospěl, d) nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 4 a 5, nebo e) na 

žádost zákonného zástupce žáka.  

 

(8) Ředitel školy rozhodne o zrušení individuálního vzdělávání žáka nejpozději do 30 dnů 

od zahájení řízení a zároveň zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. Odvolání 

proti rozhodnutí ředitele školy o zrušení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný 

účinek. Po zrušení individuálního vzdělávání ředitelem školy, žák ihned nastupuje do 

školy, kterou bude navštěvovat běžným způsobem. V případě odvolání rodičů, žák přesto 

musí začít navštěvovat školu. 

 

(9) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou 

učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a 

speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst. 7 a výdajů 

na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky.  

 

Uvedené podmínky, které vycházejí ze školského zákona se musí řídit ředitel školy, rodiče, 

ale i další činitelé, které se na výuce žáka podílejí.  
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1.4.4 Způsob hodnocení žáků 

Jak už bylo zmíněno v přechozí kapitole, tak každý žák, který je přihlášen k systému 

individuálního vzdělávání je povinen, dvakrát za rok, docházet na přezkušování do školy 

ve které je přihlášen. Náplní zkoušky je učivo, které vychází ze školního vzdělávacího 

programu dané školy. Tato povinnost vychází přímo ze školského zákona a je závazná pro 

všechny jedince, kteří plní formu povinné školní dochází pomocí individuálního 

vzdělávání.  

„Nový školský zákon nespecifikuje přesné způsoby, jakými mají být doma vzdělávané děti 

hodnoceny. Je pouze stanoveno, že dítě má být hodnoceno pravidelně dvakrát ročně 

formou zkoušky příslušného učiva.“ (Kostelecká 2005, s. 362) 

Přezkušování může mít tedy různý průběh. To, jakou podobu zkoušky mají, záleží čistě na 

řediteli dané školy, protože není dané zákonem, jak má přesně zkouška vypadat. Zkouška 

se tedy většinou skládá z ústní zkoušky, kterou může doprovázet představení portfolia, či z 

písemných testů. U přezkušování může být většinou přítomen i zákonný zástupce.  Žáci 

jsou klasifikování buď pomocí známek nebo pomocí slovního hodnocení. 

Klofátová (2009, s. 6) rodičům doporučuje, aby si vybrali takovou kmenovou školu, která 

má s domácím vzděláváním již nějakou praxi. Ještě před podáním žádosti je vhodné, aby 

se informovali o podmínkách této formy výuky na vybrané škole, jelikož v mnoha 

ohledech má ředitel školy volnou ruku, také je důležité, aby s nastavenými podmínkami a 

pravidly rodina souhlasila a tím se zamezilo vzniku zbytečných nepříjemností. Dále je 

doporučeno vybrat si takovou školu, která hodnotí žáky na základě portfolií nikoli jen na 

základě písemných testů, protože potom výsledky zkoušení nejsou směrodatné. 

 

Hodnocení žáků na základě portfolia  

Jedním z podkladů při hodnocení, je hodnocení žáka na základě vlastního vytvořeného 

portfolia. 

Portfoliem se rozumí: „soubor dokladů o žákově učení, které vznikají za určité období při 

dosahování vzdělávacích cílů. Slouží jako pomůcka při sledování, dokumentaci a 

hodnocení procesu učení komplexní povahy, kdy jde nejen o znalost, ale také o 

dovednosti“ (Košťálová, Miková, Stang 2008, s.112) 



19 

 

Podle Mareše (1998) „portfolio představuje celkový, holistický, kvalitativní přístup 

k hodnocení žáka.“ 

Žák tedy své portfolio donáší k pololetním zkouškám. Je pouze na něm (případně na 

vzdělavateli), jakou podobu bude daná složka materiálů mít. Nicméně je důležité, aby 

soubor dokumentů prezentoval to, jak se daný jedinec během pololetí vzdělával, kam se 

posunul, zda průkazné materiály vycházejí ze školního vzdělávacího programu školy a zda 

byly naplněny vzdělávací cíle. 

Jančaříková (2007, s. 120-123) za pozitivum portfoliového hodnocení považuje to, že dává 

žákovi prostor ukázat to nejlepší, co v něm je, má možnost zažít úspěch, a navíc zamezuje 

porovnávání s ostatními jedinci. Také žákovy poskytuje: „vytvořit mozkově kompatibilní 

prostředí a vytvořit prostor k upevňování zdravých studijních návyků. Portfoliové 

hodnocení hodnotí celoroční práci žáka, nejen výsledek jednoho testu.“  

Jančaříková: „Použití portfolia jako hlavního způsobu hodnocení má mnohé výhody i pro 

žáka – umožňuje každému v něčem vyniknout, takřka znemožňuje vzájemné srovnávání 

mezi žáky a vychloubání a povyšování těch úspěšných (tak zraňujících pro ty slabší).“ 

Smyslem portfolia je dokumentovat a zaznamenat dosažené pokroky dítěte v různých 

oblastech vzdělávání. Za další klad je považováno to, že žák se učí nad svými pracemi 

diskutovat, logicky uvažovat a rozvíjet dovednost sebehodnocení. Přezkušující učitel, 

kterým může být sám ředitel školy, nebo pověřená osoba, má pak možnost z portfolia 

vyvozovat určité závěry o žákově učení, zhodnotit jeho výsledky, případně navrhnout 

určitá doporučení.  

 

Další možností, jak hodnotit žáka je na základě písemných testů. 

Podle Kostelecké (2005 s. 361) tato forma zkoušení není pro děti vhodná, jelikož 

z výsledků nelze získat relevantní informace. U písemných testů není možné dostatečně 

sledovat žákův progres či nelze vyvozovat závěry, proč došlo k určitým chybám či 

pochybením. Navíc tento způsob testování může nějakým žákům dělat problém, protože se 

mohou cítit být více pod tlakem.  

Jak už bylo zmíněno výše, tak si každý ředitel může nastavit vlastní pravidla, jak bude 

přezkušování vypadat. Je tedy možné, že v jedné škole budou děti hodnoceni na základě 
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písemných testů, zatímco v druhé bude ředitel upřednostňovat jiný způsob testování, 

například v podobě ústní zkoušky, která bude propojená diskuzí nad portfoliem.  

V minulosti se u nás objevily různé tendence, které usilovaly o to, aby přezkušování mělo 

jednotný celorepublikový průběh, ale doposud nikdy nebyly dostatečně podpořeny a 

prosazeny.  

 

Způsob klasifikace 

Žáci jsou klasifikováni buď pomocí známek nebo je využito slovního hodnocení. Dětem je 

vydáno klasické vysvědčení, tak jako žákům, kteří navštěvují školu klasickým (běžným) 

způsobem. V některých případech navrhují známky sami rodiče. Opět záleží na řediteli či 

filozofii dané školy ze které vychází a jaké hodnocení upřednostňuje. Výhodou slovního 

hodnocení je to, že je žákovi poskytnuta zpětná vazba. Učitel ve slovním hodnocení 

vyzdvihuje, v čem je žák dobrý, co se mu povedlo a jakého progresu dosáhl, ale zároveň se 

mu snaží dát doporučení na čem by měl zapracovat a jakým směrem se dále ubírat. 

(Košťálová, Miková, Stang 2008, s. 20–21) 

 

„Zvolit adekvátní formu hodnocení je velmi důležité, neboť hodnocení do značné míry 

zpětně ovlivňuje kvalitu a obsah výuky.“ (Seebauerová, Helus 2000 in Kostelecká 2005, s. 

360) Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s tím, jak byl žák ohodnocen, tak má právo se 

odvolat. 

1.4.5 Důvody rozhodnutí pro domácí vzdělávání 

Následující část práce se věnuje nejčastější důvodům, proč se zákonní zástupci rozhodnou 

vzdělávat svého potomka v systému individuálního vzdělávání. Z odborných studií 

vyplývá, že motivů je mnoho.  

„Do rodičovského věku dorostla generace, která prožila polovinu života ve svobodné 

společnosti. Tito lidé si chtějí vybírat a možnosti volby jsou schopni hodně obětovat.“  

(Věra Sirůčková – bývalá ředitelka základní školy v Kněžici in Mahdalová 2007, s.4)  

Mertin (2003, s. 406) řadí děti, které se vzdělávají doma do několika skupin. Za prvé to 

jsou děti, kteří kvůli určitému zdravotnímu omezení nemohou navštěvovat školu, druhou 

skupinu tvoří jedinci, které nemohou navštěvovat klasickou českou školu běžným 
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způsobem z důvodu, že bydlí mimo Českou republiku. O těchto dětech se vyjadřuje tak, že 

navštěvují školu doma. O ostatních hovoří tak, že jsou v systému domácího vzdělávání 

především z důvodu, že škola není schopna zajistit, aby se k dítěti přistupovalo dostatečně 

individuálně nebo proto, že rodiče nechtějí svěřit svého potomka do rukou cizích učitelů, 

když tuto roli má možnost zastat sám rodič. V neposlední řadě chtějí chránit své dítě před 

negativními okolními vlivy mezi které spadá například problém s šikanou, násilím, 

drogami apod.  

Dle Němcové je důvodů, proč rodiče volí domácí vzdělávání opravdu hodně, může to být 

například kvůli vzdálenosti do školy, náboženskému přesvědčení či z důvodu, že rodina 

žije jiným způsobem života „Všemi těmi důvody ale jako tenká nitka prochází́ společný́ 

důvod: víceméně̌ špatná zkušenost s institucí školy nebo obavy z ní.“  

(Němcová, 2006, s. 21) 

Česká školní inspekce (dále ČŠI) provedla v roce 2016 inspekci, která se zaobírala 

domácím vzdělávání žáků 1. stupně základních škol. Toto šetření posuzovalo, zda 

individuální vzdělávání probíhá za správných podmínek.    

Z tematické zprávy, kterou ČŠI vydala, vyplývá, že nejčastějším motivem, proč se rodiče 

rozhodnou vzdělávat svého potomka případně potomky v domácím prostředí je to, že 

chtějí vyzkoušet nové metody a přístupy práce, se kterými se v klasické výuce běžně 

nesetkají. Dalším četným důvodem pro toto rozhodnutí sehrála roli individualizace, prostor 

pro přirozený rozvoj nebo zdravotní indispozice (stav) dítěte. Mezi dalšími důvody se 

objevilo například problém s přizpůsobením a zařazením dítěte do kolektivu nebo 

nepříznivá dostupnost do školy. 

 

1.4.6 Pozitiva domácího vzdělávání 

Většina odborníků, zastánců či rodičů se shoduje na tom, že domácí vzdělávání skrývá 

řadu pozitiv, která umocňují výběr tohoto typu vzdělávání. Následující část textu 

poukazuje právě na ty výhody, které nabízí individuální vzdělávání.  

Semín (2013) za výhodu domácího vzdělávání považuje individuální přístup k dítěti, výuka 

doma se orientuje na dítě a uzpůsobuje se jeho možnostem. Jinými slovy vychází 

především z potřeb dítěte. Pokud by bylo dítě přetěžováno velkým množstvím povinností a 

úkolů na které třeba nestačí, tak by mohlo dojít k tomu, že dítě ztratí o učení zájem, a tím 
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se změní jeho přístup a postoj k učení se novým věcem. Další klad domácí školy tkví v 

rozvržení a organizaci dne podle režimu, který si rodina nastaví, jelikož není státem ani 

kmenovou školou nařízeno, jak má výuka vypadat, a tak se nemusí řídit určitým denním 

rozvrhem, tak jako tomu je ve škole. (Semín 2013) 

Mertin (2003, s. 408) vidí přednost individuálního vzdělávání v tom, že rodič zná své dítě 

nejlépe, má k němu velmi vřelý vztah a ví tedy, jak s dítětem pracovat a jak k němu 

přistupovat. A to pomáhá při dosahování dobrých výsledků a při přípravě na přestup 

k dalšímu studiu.  

Šustek (2003) se domnívá, že díky domácí škole nevznikají problémy související s tím, že 

žák nechápe nebo nezvládá nějakou látku, z důvodu individuálního přizpůsobení se jedinci, 

je prostor na dostatečné vysvětlení a procvičení učiva. Navíc se eliminuje ztrátový čas, 

který je běžný pro školní prostředí a tím je zajištěna plynulejší a kvalitnější výuka. 

Podle Jančaříkové (2006, s. 7) nedochází v domácím vzdělávání k žádnému porovnávání. 

Nikdo nemá šanci se nad nikým povyšovat či se posmívat. Dítě tak není frustrováno 

okolním světem a vyrůstá v prostředí, které je mu blízké.  

Novotná uvádí, že pozitivem školy doma je budování dobrých vztahů v rodině, jelikož 

rodina má možnost využít společně strávený čas ve svůj prospěch. Dítě vyrůstá 

v přirozeném prostředí, a tak nepodléhá školnímu stresu či není vystaveno riziku okolních 

vlivů, které se ve škole mohou objevit. Rodič je pro dítě spíše společníkem 

(koordinátorem) než učitelem, který mu něco nařizuje, a proto má dítě prostor si vytvořit 

k učení pozitivní vztah.  

Podle Zelenkové (2005, s. 10) je plusem domácí školy, že rodina při výuce nemusí 

vycházet pouze z učebnic, které jsou doporučené školou, ale mají celou řadu dalších 

možností, jakou metodu práce zvolit, jak výuku organizovat či jaké výukové materiály 

použít, tak aby výuka byla co nejefektivnější a tím se naplnily vzdělávací cíle.  

(MF Dnes, 2005, str. 10 Klára Zelenková)  

Jančaříková (2006, str. 7) dodává, že rodiče „používají co možná nejlepší a nejpestřejší 

pedagogické metody. Využívají Montessori pomůcky, vyrábějí a vzájemně si zapůjčují 

všelijaké jiné pomůcky, vytvářejí a poskytují si vzájemně nápadité pracovní listy, 

doporučují si kvalitní učebnice, předávají si zkušenosti a doporučují osvědčené 

pedagogické metody.“ 
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Závěrem je nutno podoktnout fakt, že pozitiva, která domácí škola nabízí mohou být 

zároveň pro mnohé hlavním motivem pro rozhodnutí vzdělávat své dítě, popřípadě děti, 

v systému individuálního vzdělávání.   

1.4.7 Negativa a rizika domácího vzdělávání 

Jako každá problematika má své zastánce i odpůrce. Individuální vzdělávání se velmi často 

pojí s negativní kritikou právě ze strany odpůrců. Odpůrci domácí školy velmi často 

argumentují tím, že hlavními negativy domácí školy je, že dítě není dostatečně 

socializováno. 

Zuzana Klofátová (2005, s. 10) uvádí, že mezi odpůrci se objevují často samotní učitelé, 

kteří oponují tím, že rodiče nemají dostatečné znalosti, zkušenosti a vzdělání pro to, aby 

mohli své dítě kvalitně vzdělávat v domácím prostředí. Oproti učitelům prvního stupně, 

kteří musí mít vysokoškolské vzdělání. Je nutno podotknout, že doposud nebyly zjištěny 

žádné přímé důkazy v podobě výzkumů či studií, které by tato tvrzení potvrzovala. 

Dle Mertina (2003) škola vždy nemusí být pozitivním zdrojem socializace a ve školním 

prostředí může dojít ke střetu s tzv. negativní vrstevnickou socializaci, kterou představuje 

například šikana.  

Mertin mimo jiné uvádí následující tvrzení. „Pro hodnocení úspešnosti socializace není 

důležitá samotná cesta, ale výsledky.“ A dodává: „rodiče jsou před zahájením DV 

upozorněni na možná rizika a na základě této informace výrazněji podporují sociální 

kontakty svého dítěte.“  

Je nutno vyzdvihnout fakt, který popisuje Václav Mertin (2005): „vzdělávací výsledky 

doma vzdělávaných dětí se opakovaně jeví jako lepší nebo přinejmenším srovnatelné s 

dětmi vzdělávanými ve škole.“ Podle Feřteka (2014) spousta dětí již dospěla do věku kdy 

navštěvuje další stupeň vzdělání a je dokázáno, že se nevyskytují žádné potíže související 

se studiem. 

 

Nyní byla popsána negativa domácího vzdělávání z hlediska odpůrců. Ale jak se k této 

problematice staví podporovatelé tohoto systému? 

Podle Michala Semína (2003) se většina rodičů, kteří mají pochopitelně s domácím 

vzděláváním zkušenosti, a zastánců domácí školy se shoduje a přiklání k názoru, že i 
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přesto, že výuka probíhá v domácím prostředí, tak děti tráví volný čas se svými kamarády 

na různých kroužcích, a tak se setkávají s dětmi různých věkových kategorií a není tak 

omezen kontakt jen na jednu věkovou kategorii. A tudíž se socializací nemají žádný 

problém. Hlavním nedostatkem a možná i rizikem je, že daný systém vzdělávání i přesto, 

že je zakotven v zákoně, tak není státem dostatečně podporován a respektován jako 

plnohodnotná alternativa povinné školní docházky. Na rodiče tak spadá velké břemeno 

v podobě finanční náročnosti. Ve většině případech tomu je tak, že matka přestane chodit 

do zaměstnání a tím se rodina musí vzdát jednoho platu a finanční stránku rodiny zajišťuje 

otec. Odborníci se zároveň shodují na tom, že domácí škola nemusí být vhodnou 

alternativou pro všechny, protože je logické, že daný systém výuky nemusí sedět všem 

jedincům. 

Simonová (2010) upozorňuje na fakt, že domácí vzdělávání je náročné jak časově, tak 

psychicky. Tomanová (2015) se domnívá, že časová náročnost školy doma může mít 

negativní dopad na chod a fungování domácnosti. Ovšem největší nevýhodu shledává 

v tom: „že rodiče nesou veškerou zodpovědnost za vzdělání svého dítěte.“  

 

1.4.8 Organizace a metody výuky, přístup k dítěti  

Jak již bylo zmíněno v kapitole o pozitivech domácího vzdělávání, tak valná většina 

podporovatelů za výhodu domácí školy považuje právě volnost v organizaci vyučování. 

Jediné, co musí rodiče dodržovat, jsou pravidla, která si domluví s ředitelem školy a také 

by se měli řídit školním vzdělávacím programem, který vychází z Rámcového 

vzdělávacího programu. Neexistuje tedy žádný obecný vzorec pro to, jak by výuka doma 

měla vypadat, je tedy pouze na rodičích, jakou podobu bude mít.  

Zájemci o danou formu vzdělávání jsou povinni při vyplňování žádosti vypsat, ze kterých 

učebních materiálů budou vycházet, ovšem pouze pokud se liší od těch, které jsou 

doporučeny. Rodiče tak mají opravdu volnou ruku a nespočet možností, jak výuku 

zorganizovat, jaké učební materiály používat či jaké prostředí vybrat.  

Rodiny, které se věnují domácímu vzdělávání se liší jedním podstatným znakem, někteří 

rodiče vzdělávají své dítě, popřípadě děti tak, že výuka doma je hodně podobná výuce ve 

škole, tedy vychází z tradičního konceptu. Což znamená, že výuka většinou probíhá podle 

nastaveného denního rozvrhu. Při výuce se vychází především z učebnic, žádné další 
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pomůcky se většinou nevyužívají. Výuka probíhá v domácím prostředí. Oproti tomu jsou 

rodiny, pro které je škola doma určitým životním stylem. Samozřejmě často také k práci 

využívají učebnice, ale nejsou tím hlavním podkladem výuky. Neustále se snaží vymýšlet 

nové inovativní metody práce, vyrábějí si vlastní pomůcky nebo využívají pomůcek M. 

Montessori, vytvářejí prezentace, pracovní listy, k práci využívají různé výukové 

materiály, videa a snaží se měnit výuková prostředí, tak aby nedocházelo ke stereotypům. 

Zkrátka se rodiče snaží o to, aby výuka byla pro dítě co nejvíce účelná (podnětná) a 

zajímavá. Děti si tvoří svá portfolia, která jsou velmi oblíbená, protože děti si je tvoří samy 

a většinou je to baví, protože do nich dávají kus sebe. Do portfolií si zařazují různé 

výpisky, pracovní listy, a další důkazy o učení. Tato portfolia poté předkládají u 

přezkušování.  

Do procesu učení je často zapojena celá rodina nebo další vzdělavatelé. Matka na všechny 

předměty nemusí stačit, a tak není výjimkou, že si rodiny, například na výuku cizího 

jazyka najímají soukromého učitele.  

Rodiny často využívají možnosti scházení se s ostatními rodinami, kteří se domácímu 

vzdělávání také věnují. Učitelem bývá zpravidla jeden z rodičů. Dítě tak má možnost 

poznat jiný výukový styl, než se mu dostává doma, vyzkouší si jinou metodu práce a pozná 

nové děti.  

„Dalším místem, kde se žáci potkávají, pak může být Akademie domácích školáků 

pořádaná každoročně̌ Asociací domácího vzdělávání. Děti z domácího vzdělávání zde 

mohou prezentovat, co umí, co se naučily. Program často bývá velmi pestrý, stejně̌ tak jako 

zájmy a dovednosti dětí.“ (Pumrová 2017, s. 29) 

Franková (2015, s. 4) z Národní ústavu pro vzdělávání uvádí, že v domácí škole je velký 

pomocníkem internet, kde je nespočet materiálů, které se k výuce mohou hodit, nebo se 

využívá tzv. projektového vyučování, které spočívá v tom, že se jednotlivé obory propojují 

a pozornost není věnována jen jednomu předmětu. Výuka navíc může probíhat i v prostředí 

mimo domov. Například v různých kulturních zařízeních jako jsou muzea, galerie apod. 

Jančaříková (2006, s. 9–10) vyzdvihuje možnost výuky v podobě tzv. dramatického a 

prožitkového vyučování, které spočívá v tom, že děti mají možnost si dané téma prožít a 

díky tomu učivo lépe pochopí a uchovají si ho déle v paměti. Dalším způsobem výuky, 
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který Jančaříková zmiňuje, je tzv. narativní vyučování, které je specifické tím, že dětem 

jsou předávány informace a znalosti skrz příběhy.   

Klofátová za nejlepší variantu výuky považuje, když rodič k výuce striktně nepoužívá 

učebnice, ale vychází ze svých znalostí a zkušeností, případně využívá odborných knih, 

výletů k navštívení míst nebo institucí, které se vážou k tématu apod. V případě, že 

vzdělavatel raději využívá učebnic, tak by si měl dá opravdu záležet, aby vybral ty, které 

jsou dobře zpracovány. (Klofátová 2008, s. 18-19) 

Další metodou výuky je tzv. unschooling. Hlavní podstatou této učební metody je„že dítě 

se přirozeně chce učit, a proto se to, co potřebuje, naučí samo.“ (Rivero, 2003, s 30–31 in 

Pumrová 2017, s. 31)  

Přístup k dítěti 

Zuzana Klofátová (2008, s. 8-17) doporučuje, aby před samotným plánováním, jak bude 

výuka doma vypadat, si uvědomit, jak k dítěti přistupovat a jakým směrem ho vést. Přece 

jenom rodič ví, co na jeho potomka platí a co ne, protože ho zná nejlépe. Není dobré mít na 

dítě velké požadavky, protože by se dítě mohlo vzpouzet, mohlo by se cítit pod stresem a 

škola doma by pak postrádala smysl. Dítě by měla výuka doma především bavit a být pro 

něj zajímavá. Za důležité je považováno, aby samotný jedinec vyvíjel zájem se učit novým 

věcem. A proto by se nemělo zapomínat na pochvaly za odvedenou práci. Mělo by se dbát 

i na to, jak jsou dítěti znalosti předávány, vzdělavatel by měl být spíše koordinátorem a 

poradcem výuky. Nastavená pravidla by se měla dodržovat, aby se zamezilo tomu, že dítě 

nebude rodiče dostatečně jako učitele respektovat.   

Klofátová (2008, s. 18-19) za klíčové možná za nejdůležitější považuje: „rozvíjet u dítěte 

tvořivý přístup k výuce a tvořivé myšlení.“ 
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1.5 Domácí vzdělávání v číslech  

Další část práce sleduje, jak se vyvíjí zájem o domácí vzdělávání od roku 2005.  

Z vloženého grafu je patrné, že zájem zákonných zástupců vzdělávat svého potomka 

v systému individuálního vzdělávaní je stále větší.  

Od roku 2005, kdy bylo individuální vzdělávání na 1. stupni základních škol stvrzeno 

zákonem se počet žáků, plnící povinnou školní docházku formou domácího vzdělávání, 

výrazně zvýšil. Ke školnímu roku 2016/2017 se počet žáků zvětšil takřka o čtyřnásobek, 

navíc od tohoto roku je tato možnost alternativy rozšířená i na 2. stupeň základních škol.  

Je pozoruhodné, že ve školním roce 2005/2006, kdy bylo individuální vzdělávání 

uzákoněno se vzdělávalo doma 546 jedinců a v následujícím školním roce pouze 360. To 

byl jediný pokles zájmu, které domácí vzdělávání zaznamenalo.  Od dalšího školního roku 

2007/2008 je domácí vzdělávání stále na vzestupu. 

V letech 2007–2011 počet žáků vzdělávaných doma stagnoval, ale neklesal. Od roku 2011 

můžeme z grafu vidět, prudký nárůst o danou alternativu vzdělávání.  

V současné době se vzdělává doma více než 2000 žáků po celé České republice.  

 

 

Zdroj dat: MŠMT 
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1.6 Asociace domácího vzdělávání 

Následná část práce je věnována asociaci, která podporuje a prosazuje myšlenky související 

se vzděláváním žáků v domácím prostředí.  

12. května 2002 v Praze bylo Valnou hromadou Asociace domácího vzdělávání schváleno 

programové prohlášení. Asociace domácího vzdělávání vznikla jako dobrovolné sdružení 

rodičů, kmenových škol a dalších podporovatelů domácího vzdělávání. 

Důvodem jejího založení bylo, aby rodiče měli právo zvolit si kde, jak a jakým způsobem 

budou jejich děti vzdělávány. Asociace se snaží začlenit domácí vzdělávání do českého 

vzdělávacího systému tak, aby se jednalo o standartní formu vzdělání a aby domácí 

vzdělávání bylo jedním ze způsobů, jak děti vzdělávat. 

V současné době se pokouší prosadit individuální vzdělávání i na středním stupni 

vzdělávání. Nedílnou součástí se stala také podpora a podávání informací pro ty, kteří 

přemýšlí o tom, že budou vzdělávat své děti doma. 

Zároveň připravuje podklady pro širokou veřejnost, která zahrnuje i ředitele škol, učitele, 

rodiče, studenty, odborníky, ale i politiky. Své fungování a informace předkládá na základě 

tiskových zpráv, poskytováním rozhovorů do médií či formou odborných přednášek. 

Asociace domácího vzdělávání považuje jako jeden ze základních stavebních cihel 

společnosti rodinu. Klade důraz na obnovu tradičních hodnot, důležitost rodiny jako prvku 

a také na její místo ve společnosti. (www.domaciskola.cz)  

 Dle vytyčených stanov této společnosti vyplývají následující cíle:  

 - prosazovat zájmy domácího vzdělávání v legislativní oblasti; 

 - být partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Výboru pro 

vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky, Výboru petičního, pro lidská práva, výchovu a vzdělávání, mládež, tělovýchovu 

a kulturu Senátu Parlamentu České republiky Národní rady pro vzdělávání a dalších 

subjektů v otázkách domácího vzdělávání; 

 - informovat širokou veřejnost o možnostech a výhodách domácího vzdělávání; 

http://www.domaciskola.cz/
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 - poskytovat a zprostředkovávat rodičům doma vzdělávaných dětí poradenskou a 

metodickou pomoc; 

 - pro všechny výše uvedené aktivity a cíle, jakož i pro zachování vlastní existence, vytvářet 

potřebné finanční zdroje zajišťující nutnou ekonomickou samostatnost; 

 - spolupracovat s jinými organizacemi, občanskými sdruženími, vládními i nevládními 

institucemi v České republice i v zahraničí. 

Závěrem je nutno podotknout skutečnost, že tato asociace je velkým podporovatelem 

domácího vzdělávání a nese velký podíl na tom, že individuální vzdělávání je součástí 

školského zákona podporující tuto formu vzdělávání, a to jak na prvním, tak na druhé stupni 

všech základních škol České republiky. 
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1.7 Domácí vzdělávání a 2. stupeň základní školy 

Následující kapitola se zabývá otázkou domácího vzdělávání na druhém stupni základní 

školy. 

1.7.1 Pokusné́ ověřování na 2. stupni základních škol 

Asociace pro domácí vzdělávání vznesla v roce 2003 návrh na zahájení pokusného 

ověřování domácího vzdělávání na 2. stupni základní školy, tento návrh byl bohužel 

zamítnut. Další podnět byl avizován opět v roce 2007, kdy byl Ministerstvem školství 

mládeže a tělovýchovy úspěšně přijat. 

Dne 1. září 2007 vstoupila v platnost vyhláška, která se týkala pokusného ověřování 

individuálního vzdělávání žáků na 2. stupni základní školy podle § 171 odst. 1 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon). 

Do tohoto experimentu se zapojilo pět základních škol v celé České republice. Jedná se o 

tyto školy: Základní škola a mateřská školy Středokluky z okresu Praha – západ, Základní 

škola Letohradská, která se nachází v Praze 7 v Holešovicích, dále Základní škola ve 

Vraném nad Vltavou, Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola v Praze 2 a poslední 

školou je Základní škola a mateřská škola, která působí v Ostravě – Výškovicích . 

Zmíněná vyhláška měla trvat pět let, tedy do roku 2011, ale docházelo k neustálému 

prodlužování platnosti vyhlášky. Nakonec v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy rozhodlo pokusné ověřování znovu prodloužit, ale tentokrát na dobu 

neurčitou, probíhající za stejných podmínek jako tomu bylo doposud. 

Z odborných studií vyplývá, že žáci plnící docházku touto formou, mají srovnatelné 

vědomosti jako žáci, kteří navštěvují školu denně.  Z celkového počtu přihlášených, více 

jak polovina dětí prospěla s vyznamenáním. Pro tento typ vzdělávání se rozhodovali 

nejvíce rodiče, kteří již s touto formou vyučování mají zkušenosti a chtěli pokračovat, 

hodnotili to jako velmi přínosné, jak pro dítě, které má například určitý handicap, tak pro 

samotné rodiče, aby své dítě mohli dále vzdělávat dle svých představ. 
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Od 1. září 2015 bylo do pokusného ověřování zapojeno již 19 pilotních škol napříč všemi 

kraji České republiky. Systém byl vytvořený tak, aby v každém kraji byla jedna kmenová 

škola, která tento alternativní způsob výuky podporuje. 

K 31.8.2016 bylo pokusné ověřování ukončeno z důvodu vydání novely školského zákona. 

Daná novela umožňuje individuální vzdělávání i žákům druhého stupně základních škol. 

Zmíněná novela je platná od školního roku 2016/2017. 

1.7.2 Podmínky individuálního vzdělávání na 2. stupni základní školy 

Podmínky pro domácí vzdělávání na druhém stupni základní školy vycházejí ze školského 

zákona (§ 41 zákona č. 561/2004 Sb.), tak jako tomu je u individuálního vzdělávání žáků 

na prvním stupni. 

Rodiče si tedy musejí vybrat základní školu a podat v ní žádost, ve které nesmí chybět ani 

vyjádření́ školského poradenského zařízení, čímž se rozumí pedagogicko – psychologické 

poradny nebo speciálně pedagogická centra.  

O tom, zda zákonní zástupci dostanou povolení vzdělávat své dítě v systému 

individuálního vzdělávání rozhoduje opět ředitel školy. (Tichá in Štefflová 2007, s.10–11) 

Vzdělavatel se při výuce musí řídit školním vzdělávacím programem školy, u které je dítě 

k domácímu vzdělávání přihlášenia "musí naplnit očekávané výstupy a pěstovat klíčové 

kompetence stejně jako učitelé ve škole. (Tichá in Štefflová 2007, s.10–11) 

Oproti prvnímu stupni je kladen větší důraz na dosažené vzdělání rodičů. Nestačí pouhá 

maturita, ale musejí mít alespoň bakalářský titul z vysoké školy. Žák je povinen docházet 

na komisionální zkoušky dvakrát za rok. 

V současné době je na území České republiky povoleno plnit povinnou školní docházku v 

rámci domácího vzdělávání, a to na všech základních školách. 
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1.8 Domácí vzdělávání ve světě 

Tato kapitola se věnuje domácímu vzdělávání ze zahraničního pohledu. Česká republika 

patří k těm zemím, kde je uzákoněna povinná školní docházka. Ale jak je to například ve 

Velké Británii? To se dozvíme v následující kapitole.  

Terminologické rozdíly pojmů povinná školní docházka a povinné vzdělání jsou uvedeny v 

první kapitole této práce, ale jak říká Kostelecká (2005) je nutné tyto pojmy nezaměňovat, 

protože každý znamená něco jiného i přesto, že spousta lidí si myslí, že význam těchto slov 

je podobný, a tak je používají jako synonyma.  

Je pochopitelné, že každá země má nastavené své vnitřní podmínky a legislativní uchopení, 

které vyplývá ze zákonů daných zemí. Kostelecká (2005, s. 355-356) však rozděluje země 

do dvou kategorií. Na státy s uzákoněným povinným vzděláváním a státy s uzákoněnou 

povinnou školní docházkou. 

První skupina představuje státy, ve kterých byla volba domácího vzdělávání vždy 

povolenou a zákonnou možností vzdělání. Byla a je přístupná všem zájemcům, a to bez 

udání důvodu. Je tedy pouze na rodičích, jak se rozhodnou, protože domácí vzdělávání je 

považováno za plnohodnotný druh vzdělání. Do této kategorie spadá například Velká 

Británie, Finsko, Belgie, Dánsko apod.  

Na rozdíl od zemí s uzákoněnou povinnou školní docházkou, do této skupiny patří Nový 

Zéland, Kanada, USA apod. V těchto zemích přidali tuto možnost, vzdělávat děti doma, 

později a je přístupná většině zájemcům. Přičemž do této skupiny spadají i státy ve kterých 

domácí vzdělávání není dostupné všem, ale je povoleno jen určité skupině jedinců. 

Například dětem, které mají určité zdravotní znevýhodnění nebo jsou zdravotně 

indisponovaní, a tak třeba do školy nemohou docházet. Sem spadá například Itálie, Řecko, 

Rumunsko a Španělsko. V těchto zemích je tedy posuzováno, zda uvedené důvody, 

případně doložené lékařské zprávy jsou dostačující pro to, aby se mohlo dítě vzdělávat v 

domácích podmínkách. 

Jediný stát v Evropě, který doposud nepovoluje a nepodporuje daný systém vzdělání je 

Německo.  (Kostelecká, 2005, s. 355-356) 
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Velká Británie 

Velká Británie je jednou z evropských zemí, kde je domácí vzdělávání nejrozšířenější, a 

proto ji bude věnováno větší pozornosti. 

Jak již bylo zmíněno výše, tak Velká Británie patří mezi země̌ s uzákoněným povinným 

vzděláváním. Ve Velké Británii vyplývá pro rodiče ze zákona povinnost „zajistit každému 

dítěti ve věku povinného vzdělávání účinné vzdělání podle jeho věku, schopností a nadání – 

buď pravidelnou docházkou do školy, nebo jinak.“ (Nitschová 2000, s. 12). Rodiče jsou 

tedy povinni dítě vzdělávat, ale potomek přitom nemusí navštěvovat školu.  

Než budou nastíněny samotné podmínky domácího vzdělávání ve Velké Británii je nutné 

nejprve stručně vysvětlit podmínky školní docházky obecně. V Anglii a ve Walesu je 

povinné vzdělávání uzákoněno na dobu 11 let a na státních školách se za vzdělání nemusí 

platit. Výjimku tvoří tzv. boarding school. Jedná se o školy soukromé internátního 

charakteru, ve kterých děti mimo výuky i bydlí. Pokud mají rodiče o tento typ školy zájem, 

tak již platí školné. Od 5. roku života děti navštěvují tzv. primary school a od 11 let tzv. 

secondary school. Spousta žáků po ukončení povinného vzdělávání pokračuje ve studiu na 

univerzitách. Roku 1988 byl ve Velké Británii vydán zákon, ze kterého vyplývá tzv. 

national curriculum, které bylo vydáno z důvodu, aby se všem jedincům dostalo stejného, 

a rovnoměrného vzdělání. Dané kurikulum uvádí povinné předměty, které se musí 

vyučovat ve všech zemích Spojeného království, Jedná se například o angličtinu, 

matematiku, vědu apod. Mimo jiné ze zákona vyplývá povinnost, která se vztahuje na 

povinné přezkušování žáků z předmětů, které jsou uvedeny v zákoně. Dané přezkušování 

má podobu písemných testů a je závazné pro všechny školy.  

Domácí vzdělávání je zde považováno za plnohodnotnou alternativu vzdělávání. V roce 

1944 bylo legálně̌ ukotveno do vzdělávacího systému, ale až o 37 let později (1981) bylo 

domácí vzdělávání jasně̌ definováno. Bylo charakterizováno připraveností dětí na život v 

moderní civilizované společnosti a umožnění plného dosažení jejich potenciálu.  

V roce 1996 vstoupil v platnost nový zákon. Všichni, kdo mají o tento způsob vzdělání 

zájem, tak musí tuto skutečnosti ohlásit jednak v dané škole a také na úřadě Local 

Education Authorities - LEA).  Každé rodině, která se takto rozhodne je přidělen státní 
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úředník LEA. Ten je povinen rodinu minimálně̌ jedenkrát za půl roku navštívit. Rodiče 

jsou povinni úředníkovi ukázat různé učební materiály, zkrátka důkazy o učení, které 

souvisí se vzděláváním dítěte. Úředník má za úkol posoudit a vyhodnotit, zda je dítě 

přiměřeně vzděláváno a vedeno správným směrem. Pokud v rodině nastanou nějaké 

problémy související se vzděláváním nebo výchovou dítěte, tak může rodina svého 

úředníka kdykoliv během roku kontaktovat. V jeho kompetenci je však také podání návrhu 

na zrušení domácího vzdělávání. V jednotlivých zemích spojeného království platí jiné 

legislativní předpisy ohledně̌ domácího vzdělávání, liší se však pouze v detailech. Celkově̌ 

lze říci, že ve Spojeném království je domácí vzdělávání až na drobné výjimky totožné.  

(Kolář 2000, s. 10) 
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1.9 Závěr teoretické části 

V teoretické části diplomové práce bylo vysvětleno, jak je nastaven systém domácího 

vzdělávání pro žáky prvního stupně v České republice. Práce shrnuje, jaké jsou podmínky 

domácí školy, jaké jsou důvody rodičů volit danou formu výuky, jakým způsobem je žák 

hodnocen, jaké přednosti daný typ vzdělávání nabízí a zároveň jaké nedostatky představuje 

a v neposlední řadě, jak vypadá organizace vyučování.  

Mezi hlavní podmínky individuálního vzdělávání patří: žák musí dvakrát ročně docházet 

na pololetní přezkušování, vzdělavatel musí mít minimálně středoškolské vzdělání, je 

potřeba mít vyjádření ze strany pedagogicko-psychologické poradny, musí se uvést důvod, 

proč má rodina o domácí vzdělávání zájem a také je potřeba do žádosti zahrnout 

posouzení, jak je rodina materiálně zajištěna. 

Jelikož bylo individuální vzdělávání uzákoněno i pro druhý stupeň základních škol, tak se 

nabízí otázka, v čem se liší podmínky mezi prvním a druhým stupněm? Lze konstatovat, že 

požadavky si jsou velmi podobné, pouze se po vzdělavateli vyžaduje vyšší stupeň vzdělání. 

Už nestačí pouhá maturita, ale domácí učitel musí mít vysokoškolské vzdělání, minimálně 

s bakalářským titulem. Z odborných studií vyplývá, že důvodů, proč rodiče volí domácí 

vzdělávání je mnoho. Je dokázáno, že rodiče tento způsob vzdělání volí nejčastěji 

z důvodu, že mají jiné představy o vzdělávání svého dítěte. Mezi další důvody patří: složitá 

dopravní vzdálenost do školy, zdravotní indispozici dítěte nebo časté zahraniční pracovní 

cest jednoho z rodičů a s tím související časté stěhování. Důvodem může být i náboženské 

přesvědčení. Hlavním pozitivem školy doma je, že se rodič většinou orientuje především 

na své dítě a vychází z jeho potřeb, v rodině je prostor k budování pozitivního vztahu mezi 

matkou a dítětem, v domácí škole si rodina může zvolit vlastní metody práce, podle toho, 

jaké ji jsou příjemné. Za hlavní negativum domácího vzdělávání se považuje nulová 

finanční podpora rodin. Odpůrci domácího vzdělávání vidí největší zápor v tom, že dítě je 

odtrženo od školního kolektivu a není dostatečně socializováno.  

Ze statistik vyplývá, že o domácí vzdělávání je stále větší zájem. Od roku 2006 se neustále 

zvyšuje počet žáků vzdělávajících se doma. Z dosavadních získaných poznatků lze vytvořit 

závěr. Domácí vzdělávání je na vzestupu a je považováno za kvalitní, relativně dostupnou, 

osvědčenou a neustále se rozšiřující formou výuky.  
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2 Výzkumná část 

2.1 Cíle a předpoklady výzkumné části 

Výzkumná část je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na kvantitativně 

kvalitativní výzkum, ve kterém probíhá šetření mezi studenty učitelství s cílem zjistit jaký 

názor a jaké vědomosti mají na danou problematiku.Druhá část výzkumu je věnována 

kvalitativnímu výzkumu, a to případovým studiím mezi rodinami nebo samotnými jedinci, 

kteří se věnují /věnovali domácímu vzdělávání. Tato oblast si klade za cíl analyzovat, jak se 

z časového hlediska mění podoba domácího vzdělávání a identifikovat důvody, proč česká 

populace volí domácí vzdělávání jako formu povinné školní docházky. Hlavní výzkumná 

otázka zní: Jaký význam, možnosti a rizika má domácí vzdělávání v České republice? 

Předpokládám, že alespoň 90 % studentů učitelství o této alternativě vzdělávání již slyšela, 

ale nebude znát její podrobnosti, a proto si myslím, že pro mnohé nebude mít domácí 

vzdělávání moc velký význam. Nicméně předpokládám, že si každý dokáže na tuto 

alternativu vytvořit vlastní názor. Mezi pozitiva domácího vzdělávání budou studenti řadit 

přirozený rozvoj dítěte, individualizace nebo budování dobrých vztahů v rodině. Jako rizika 

domácího vzdělávání budou studenti zajisté uvádět problém se socializací dítěte a s jeho 

začleňováním do kolektivu. Očekávám, že jako hlavním důvod, proč lidé volí právě tuto 

alternativu vzdělávání, budou studenti mluvit o nespokojenosti se současnou školní 

legislativou nebo o zdravotním omezení jedinců. 
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2.2 Metodologie prvního výzkumného šetření 

2.2.1 Charakteristika cílové skupiny výzkumu 

První část šetření se věnuje kvantitativního výzkumu, který oslovuje studenty vysokých 

škol pedagogických s cílem zjistit, jak tato část populace je s problematikou týkající se 

domácího vzdělávání ztotožněná a jak je informovaná. Zaměřila jsem se na tři vysoké 

školy pedagogické. První z nich byla Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, poté 

Pedagogická fakulta v Hradci Králové a dalším výzkumným vzorkem byla Ústecká 

pedagogická fakulta. Výběr zvolených vysokých škol byl náhodný, ale zároveň prostý, 

nechtěla jsem, aby studenti učitelství byli pouze z Prahy, ale také z jiných krajů a měst 

České republiky, jelikož tito studenti mohou mít na danou problematiku jiné názory a 

zaujímat jiná stanoviska. 

2.2.2 Výzkumné metody a způsob vyhodnocení 

Online dotazník, který byl předložen studentům učitelství obsahoval 13 otázek. Jedná se o 

polostrukturovaný dotazník, který se skládá jak z otevřených, tak z uzavřených otázek. 

Tento typ výběru metody byl zvolen z důvodu, že umožňuje oslovit větší počet 

respondentů, který je pro daný výzkum nezbytný. Sběr dat proběhl v akademickém roce 

2017/2018. Dotazník byl anonymního charakteru a odpovědělo na něj 162 respondentů. 

Data jsou statisticky vyhodnocená v přehledných grafech, ve kterých jsou data vyjádřena 

jak procentuálně, tak počtem. Grafy jsou doplněné o náležité komentáře. Vzor dotazníku je 

přiložen na konci práce pod přílohou č. 1. 
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2.3  Realizace prvního výzkumné šetření 

První otázka byla pouze informačního charakteru, týkala se toho, z jaké pedagogické 

fakulty daný respondent pochází. Skoro polovina odpovědí pocházela z Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy a další odpovědi byly rozděleny mezi Pedagogickou fakultu v 

Hradci Králové a v Ústí nad Labem.  

Otázka č. 2 - Víš, co znamená termín DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ?  

Většina respondentů odpověděla, že daný pojem zná, pouze dvě procenta, přesněji 3 

respondenti z celkového počtu 162 odpovídajících odpovědělo, že daný termín nezná. 

 

Graf č. 1  

Otázka č. 3 - Jak bys tento termín vysvětlil/a?  

Neobjevila se ani jedna odpověď, která by vybočovala z normy. Většina odpovědí byla 

podobného charakteru pouze jinak zformulována. Z výzkumu vyplývá, že každý 

respondent dokáže zformulovat odpověď tak, aby vystihovala termín domácí vzdělávání. 

Jako příklad je uvedeno pár odpovědí, které jasně vymezují zmíněný pojem.  
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• „Děti, které nenavštěvují školu, ale jsou vyučováni doma. Po určitém období ale musejí 

vykonat zkoušky ve škole.” 

• „Jedna z možností, jak naplnit povinné základní vzdělávání žáků. Děti nemusí docházet 

denně do školy, ale jsou vzdělávány doma např. rodiči.  Rodiče mohou u spádové školy 

zažádat o domácí vzdělávání, žáci poté dochází jednou za čas do spádové ZŠ k 

přezkušování, donáší si svá portfolia (např. s obrázky).” 

• „Vzdělávání v režii rodičů či opatrovníků, kteří si organizaci vyučování řídí sami, ale 

musí plnit požadavky a nároky dané vyššími instancemi. Žáci pak v jednotlivých úsecích 

školního roku musí prokázat znalosti přezkoušením před komisí, či pověřenými učiteli.” 

• „Typ vzdělávání, kdy žák nedochází do školy, ale je vzděláván doma, většinou jedním z 

rodičů. Rodiče komunikují se školou, kde žák po určitém období dělá rozdílové zkoušky, 

které by měly určit, zda je žák na požadované úrovni znalostí a dovedností.” 

• „Alternativa vůči povinné školní docházce.“ 

• „Výuka studenta učitelem v "domácím prostředí"...tedy jde o individuální výuku mimo 

školu. Poskytuje srovnatelné vzdělání jako na "normální" škole.” 

• „Rodiče přebírají zodpovědnost za vzdělávání svých dětí v domácím prostředí. Dítě 

navštěvuje instituci školy jen na přezkoušení.” 

 

Otázka č. 4 - Jaký je podle tebe hlavní důvod, proč se rodiče rozhodnou pro domácí 

vzdělávání? 

Respondenti měli na výběr z několika odpovědí, ale pokud shledávali, že ten hlavní důvod 

je jiný, tak zde byl prostor pro to, aby se vyjádřili. Na výběr měli z pěti hlavních možností 

– pracovní vytíženost jednoho z rodičů (zahraniční cesty, stěhování), nespokojenost se 

současnou podobou vzdělávání, ochrana dítěte před negativními vlivy, zdravotní omezení 

dítěte a individualizaci. Důvody, které jsou respondentům v dotazníku nabídnuty se dle 

prostudovaných materiálů jeví jako nejčastější.  

Z následujícího grafu je vidět, že 63 % přesněji 103 odpovídajících si myslí, že hlavním 

důvodem, proč se rodiče rozhodnou vzdělávat své dítě v domácím prostředí, je kvůli 

nespokojenosti se současnou podobou vzdělávání, osmina tázaných se přiklání k odpovědi, 

že tím hlavní důvodem je zdravotní omezení dítěte, 15 respondentů, tedy 10 % 

respondentů se přiklání k odpovědi – ochrana dítěte před negativními vlivy, 7% studentů 
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za hlavní důvod považuje individualizaci, 2 % odpovědí se váže na odpověď související s 

pracovní vytížeností jednoho z rodičů, zbylých 5 %  respondentů zaujímá jiné stanovisko. 

Těchto 5 % odpovídajících za hlavní důvod považuje například: „dítě ve škole nestíhá“ 

nebo „rodiče nechtějí pustit dítě mezi vrstevníky z důvodu porovnávání“ apod. 

 

 

Graf č. 2 

 

Otázka č. 5 - Jaké dosažené vzdělání musí mít rodič, aby mohl své dítě vzdělávat 

doma? (Pozn. Jedná se o rodiče, kteří mají dítě na 1.stupni ZŠ).   

Odpověď na danou otázku již vyžadovala určité znalosti k tématu. Na výběr bylo ze tří 

možnosti – středoškolské vzdělání, středoškolské vzdělání s maturitou, ale pedagogického 

směru a poslední možností bylo vysokoškolské vzdělání. Z následujícího grafu vyplývá, že 

takto odpovědělo 80 % přesněji 129 dotázaných, 16 % odpovídajících, tedy 27 jedinců se 

domnívalo, že vzdělavatel musí mít vysokoškolské vzdělání, to však platí pouze u žáků 

druhého stupně, kteří se vzdělávají doma, zbývající 4 % respondentů odpovědělo, že rodič 

musí mít pedagogickou střední školu. 
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Graf č. 3 

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání uvádí, že osoba, která vzdělává žáka doma musí mít minimálně středoškolské 

vzdělání s maturitou. 

 

Otázka č. 6 - Od kterého roku umožňuje zákon vzdělávat žáka 1. stupně ZŠ doma? 

(pozn. zákon, který umožňuje tuto alternativu všem základním školám na území ČR).   

Tato otázka se opět zaměřuje na určité znalosti tématu. Dotazník nabízel tři možnosti 

odpovědi – rok 2002, rok 2005, nebo rok 2011. 

Graf ukazuje, že více než dvě třetiny respondentů, což si přesně myslí 118 odpovídajících, 

se domnívá, že domácí vzdělávání je v České republice umožněno pouhých 7 let, 29 

odpovídajících, tedy 18 % tázaných odpovědělo na otázku správně a zaškrtlo rok 2005. 

Zbylých 9 % nesprávně zvolilo rok 2002.  
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Graf č. 4 

 

Správnou odpovědí byl rok 2005. Od 1. ledna roku 2005 platí v České republice Nový 

školský zákon, který rodičům umožňuje vzdělávat své děti doma, a to na všech základních 

školách po celé České republice. Již třináctým rokem je u nás tato alternativa plnění školní 

docházky povolena. 

 

Otázka č. 7 - Jaký orgán schvaluje rodičům vzdělávat svého potomka doma? 

Téměř polovina, přesně 78 z celkových 162 respondentů se domnívá, že Ministerstvo 

školství mládeže a tělovýchovy je ten orgán, který přijímá a schvaluje žádosti týkající se 

povolení individuálního vzdělávání, více jak třetina odpovědí – konkrétně 37 % 

odpovídajících mělo pravdu, že o povolení rozhoduje ředitel kmenové školy, zbylých 15 % 

tedy 24 odpovídajících si myslí, že o vzdělávání žáka rozhoduje krajský úřad. 
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Graf č. 5 

 

Ze školského zákona vyplývá podmínka, která určuje, kdo schvaluje žádosti.  

„O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k 

plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.” 

 

Otázka č. 8 - Co považuješ za největší pozitivum domácího vzdělávání?  

Následující tři otázky se zaměřují na osobní postoj a názor respondenta.  

Více jak polovina odpovídajících považuje za největší klad domácího vzdělávání 

individualizaci a individuální přístup k dítěti. Další četnou odpovědí je časová 

flexibilita, a to zejména rozvržení času na učení, doba samotné výuky (dostatek času a 

prostoru na výuku) a větší míra procvičení probírané látky. Mezi dalšími odpověďmi 

zaznělo například:  

• „Prohlubující vztah dítě – rodič.” 

• „Efektivnější a zajímavější výuka, minimum stresu.” 

• „Žádné negativní vlivy, možnost se s dětmi učit různými formami (projektové dny, 

problémové učení, konstruktivisticky pojímané hodiny.” 
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• „Možnost přizpůsobit tempo jednotlivci, věnovat mu plnou pozornost – typicky se pak 

látka probere rychleji a dá se jít více do hloubky v tématech, o která se dítě zajímá.” 

• „Klid a bezpečí.“ 

• „Posílení sebedůvěry, zápalu po vědění, vnitřní motivace.” 

 

Otázka č. 9 - Co považuješ za největší negativum domácího vzdělávání? 

Více jak 90 % dotázaných jednoznačně za největší nevýhodu domácího vzdělávání 

považuje absenci socializace.  

Zde je uvedeno pár výpovědí:  

• „Izolace od okolního světa.” 

• „Dítě je odtrženo od kolektivu.” 

• „Sociální odloučení” 

• „Absence sociálního kontaktu či práci v kolektivu.” 

• „Žák není součástí školního kolektivu a nepřichází tedy do sociálního kontaktu s mnoha 

dětmi.” 

• „Menší míra interakce s vrstevníky, která je v tomto věku důležitá. Dítě si nemusí 

později přivyknout k řádu a rytmu výuky (na druhém stupni nebo na střední škole).” 

 

Zbylá procenta odpovědí, poukazují například na to, že „rodič není vystudovaný odborník, 

dítě nemá dostatek pomůcek na výuku, má minimum pozitivního stresu, rodiče snižují 

nároky na dítě, velká  finanční náročnost vzdělávání, neschopnost dítěte komunikovat s 

cizími lidmi.” 

 

Otázka č. 10–V čem shledáváš rizika domácího vzdělávání? 

Tato otázka nabídla velké množství rozdílných názorů. Velmi často se objevovala 

odpověď, kterou respondenti považují mimo jiné za hlavní nevýhodu domácího 

vzdělávání. Jedná se o problém se socializací dítěte, s jeho začleňováním do kolektivu a s 

tím související problém s navazováním vztahů, s komunikací, s nezkušeností v řešení 

krizových situací apod. 
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Další rizika, která často respondenti uváděli souvisí s problémy se zapojením žáka do 

vzdělávacího procesu po skončení domácího vzdělávání a nezvyknutí si na klasickou 

výuku ve školním prostředí. 

Nebyla opomenuta ani velká finanční zátěž pro rodinu, jelikož jeden z rodičů, zpravidla 

matka nechodí do práce a vzdělává svého potomka v domácím prostředí a nedostává za to 

zaplaceno.  

Dalším riziko, které z odpovědí vyplývá, je to, že rodič přebírá za dítě veškerou 

zodpovědnost za vzdělávání a většinou nemá odborné (pedagogické) vzdělání, a proto 

může dítěti vysvětlovat látku nesprávným způsobem.  

Následující názor se také objevoval velmi často, souvisí s tím, že si dítě vytvoří velmi silné 

pouto k matce a nebude umět jednat s dospělými bez ní a také nebude schopen uznávat jiné 

autority než jsou rodiče. 

 

Otázka č. 11 - Je umožněna tato alternativa plnění povinné školní docházky i žákům 

2. stupně ZŠ? 

Jak můžeme vidět z následujícího grafu, tak téměř polovina odpovídajících (49%) neví, 

zda je tento způsob výuky povolen na 2. stupni základní školy. Skoro osmina respondentů 

se nesprávně domnívá, že domácí vzdělávání není umožněno žákům druhého stupně. 

Zbylých 41 % konkrétně 66 respondentů odpovědělo správně, že tato forma výuky je 

umožněna i na 2. stupni. 
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Graf č. 6 

 

Od školního roku 2016/2017 je umožněno plnit povinnou školní docházku v rámci 

domácího vzdělávání i na 2. stupni ZŠ. Toto povolení vychází z novely školského zákona z 

31.8.2016. 

 

Otázka č. 12 -  Souhlasíš s domácím vzděláváním? 

Následující graf ukazuje, že 91 % odpovídajících zaujímá určité stanovisko vůči dané 

problematice. Skoro 40 % konkrétně 64 jedinců s domácím vzděláváním souhlasí, 35 

respondentů zaujímá jasné stanovisko, že nesouhlasí s touto formou výuky. Skoro čtvrtina 

studentů s domácím vzděláváním nesouhlasí z důvodu, že nemají k dané problematice 

dostatek informací.  
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Graf č. 7 

 

Otázka č. 13 - Jaký je tvůj názor na tuto alternativu vzdělávání? 

Tato otázka se zaměřuje na ucelený názor a postoj respondenta. Jak vyplynulo z předchozí 

otázky, tak přesně 64 (39%) odpovídajících souhlasí s domácím vzděláváním. 

Následující odpovědi jsou rozděleny do třech kategorií. Do první kategorie patří kladné 

odpovědi těch, kteří s domácím vzděláváním sympatizují, druhá kategorie nabízí neutrální 

postoj odpovídajících a poslední kategorie poukazuje na argumenty těch, kteří s domácím 

vzděláváním nesouhlasí. 

 

1. kategorie – zastánci domácího vzdělávání 

•  „Jelikož žijeme v demokratickém státě, tak podporuji tento systém vzdělávání, protože 

je žádoucí, aby si rodiče mohli vybrat způsob vzdělání, jaký jim bude vyhovovat.” 

• „Myslím si, že pokud se někdo k němu uchýlí z dostatečně závažných důvodů, je si 

vědom rizik a nastudoval si k tomu dostatek informací, je to dobrý typ vzdělání, které 

může některým dětem pomoci.” 

• „Pokud jsou rodiče důslední a dítě spolupracuje, domácí vzdělávání je z mého pohledu 

o hodně lepší než klasické.” 
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• „Kvituji ho, ale jen pro úroveň základní školy, poté už jsou další vzdělávací stupně příliš 

specifické a odborné. Sama bych jednou chtěla své dítě vzdělávat doma, jelikož to 

umožňuje plné rozvinutí jeho dovedností, a hlavně individuální přístup (např. v rychlosti 

učení jednotlivých témat).” 

• „Rozhodně budu své děti tímto způsobem vzdělávat.” 

 

2. kategorie – neutrální postoj respondentů 

• „Myslím, že by neměli být testováni pouze žáci, zda se látku naučili, ale i rodiče 

(domácí učitelé) v oblasti jejich vyučovacího stylu.” 

• „Akceptuji to v případě, že to vyžaduje např. zdravotní stav nebo psychická vyspělost 

dítěte, ne pokud je to výmysl rodiče.” 

• „Potřebovala bych více informací. Více také informovat širokou veřejnost. Osobně 

nemám s touto alternativou problém, někdy se naopak nedivím, že se k tomu rodiče 

uchýlí.” 

• „Rozporuplný. Děti mají sice individuální přistup rodiče, ale nesetkají se s kolektivem a 

nenaučí se, jak to v něm chodí.” 

• „Je to pro mě krajní řešení pro vzdělávání, ale chápu, že někdo je v situaci, kdy je tato 

alternativa jediná možná a vhodná.” 

• „Z důvodu nedostatku informací nedokážu posoudit. Nicméně svoje děti bych rozhodně 

dala do školy, mezi kolektiv.” 

•  

3. kategorie – odpůrci domácího vzdělávání 

•  „Myslím, že to jen dítěti škodí. Neumí jednat se stejně starými dětmi, nespolupracuje ve 

skupině, není průbojné. Většina z nich neuznává autoritu učitele a nevydrží režim školní 

docházky. Neumí napsat testy ve stresu a pod tlakem. Za mě určitě tento systém ne!” 

• „Jsou zde výhody i nevýhody, avšak si myslím, že domácí vzdělávání nepřináší moc 

pozitiv, pokud dítě není vysoce nadprůměrně inteligentní (geniální) a nemá osobního 

učitele, který se mu intenzivně věnuje stejně jako učitelé žákům ve škole. Nesouhlasím a 

nebudu podporovat tento způsob výuky!” 
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• „Nejsem jejím příznivcem, proč dítě takto kazit?! Domácí vzdělání zásadně 

nepodporuji, avšak, jako u všeho, lze jistě najít výhody. Pro určité děti vyhovující, 

kterých, je, myslím, jen minimum.” 

• „Nevidím důvod pro takovou izolaci dítěte, pokud nemá zvláštní potřeby.” 

• „Stavím se k domácímu vzdělávání negativně. Vzdělávání by dle mého názoru mělo vždy 

probíhat v prostředí tomu určeném. Škola také pomáhá rozvíjet sociální a dítě 

vzdělávané doma je potom izolované od svých vrstevníků.” 

• „Považuji to za jakýsi výstřelek rodičů – pokud není dítě zdravotně omezeno jsem 

proti.” 

 

 Zajisté se v každé problematice najdou jak odpůrci, tak podporovatelé. Je tedy logické, že 

i studenti učitelství zaujímají určitá stanoviska vůči dané problematice, a tedy ani dle slov 

odborníků neexistuje jednotný názor. 

 

2.4 Vyhodnocení prvního výzkumného šetření  

Zrealizované první výzkumné šetření mělo za úkol jednak zjistit, jak studenti (různých 

vysokých škol pedagogických) nad danou problematikou přemýšlí, jaké mají názory a jaká 

zaujímají stanoviska vůči domácímu vzdělávání. Za druhé výzkum směřoval ke znalostem, 

které se k individuálnímu vzdělávání vážou. Proto je žádoucí, aby vyhodnocení prvního 

výzkumného šetření bylo rozděleno do dvou částí. 

První část šetření je podložena názory a postoji respondentů. Z výzkumu vyplývá, že  

každý z tázaných dokázal smysluplně vyjádřit jaké přednosti, nedostatky a rizika domácí 

škola představuje. Hlavním důvodem, proč rodiče volí domácí vzdělávání je podle 

respondentů kvůli nespokojenosti se současnou podobou vzdělávání, na druhém místě je to 

z důvodu zdravotního omezení dítěte a dále kvůli tomu, že rodiče chtějí chránit potomka 

před negativními vlivy. Z odborných studií vyplývá, že motivů, proč volit právě domácí 

školu, je opravdu hodně a každý odborník zaujímá k dané problematice trochu jiný postoj. 

Nejčastějším motivem, proč rodiče volí domácí školu, je z důvodu, že chtějí s dítětem 

pracovat jinak, protože nesouhlasí s přístupem a systémem výuky, který je nastaven na 

klasické škole. 
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Druhá část tohoto šetření vychází z vědomostí a informovanosti odpovídajících.  

Valná většina dotazovaných, konkrétně 159 respondentů z celkových 162 ví, co znamená 

termín domácí vzdělávání a dokáže ho smysluplně a logicky vysvětlit. Následující otázka 

se věnovala potřebnému vzdělání rodičů, 80 % respondentů což představuje 129 

odpovídajících správně ví, že vzdělavatel dítěte musí mít minimálně středoškolské 

vzdělání s maturitou. Odpovědi na otázku směřující k tomu, jak dlouho je v České 

republice schváleno vzdělávat své dítě v systému individuálního vzdělávání, dopadly velmi 

překvapivě. 118 respondentů, což je více než 70 % si myslí, že domácí vzdělávání je u nás 

povoleno až od roku 2011. Pouhých 29 jedinců z celkových 162 správně zvolilo rok 2005.  

Další otázka zněla: Jaký orgán rodičům schvaluje vzdělávat svého potomka doma? Téměř 

polovina respondentů zaškrtla odpověď Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, 

dalších 15 % tázaných vybrala odpověď krajský úřad. Což vypovídá o tom, že dvě třetiny 

odpovídajících neví, že žádosti schvaluje ředitel kmenové školy. Poslední otázka, se 

orientovala na to, zda je individuální vzdělávání povoleno i na 2. stupni základní školy. 

Výzkumné šetření ukázalo, že více jak polovina odpovídajících (59 %) neví, jak je to s 

domácí vzděláváním na 2. stupni základní školy. Výsledky výzkumu jsou velmi podobné 

předpokladům, které byly očekávány. Předpokládala jsem, že alespoň 90 % odpovídajících 

bude daný systém vzdělání znát, což se naplnilo. A všechny další vyřčené teze se 

potvrdily.  

Z výsledků vyhodnocení tohoto výzkumného šetření lze konstatovat, že většina 

respondentů dokáže smysluplně a logicky nad daným tématem přemýšlet, ale míra znalostí 

a informovanosti není nikterak velká. Valná většina odpovídajících sice ví, co si pod 

pojmem domácí vzdělávání představit nebo jaké vzdělání musí rodič případně domácí 

učitel mít, aby mohl učit žáka v domácím prostředí, ale další znalosti vážící s k dané 

problematice se jeví jako podprůměrné. Příčin, proč výsledky šetření takto dopadly může 

být několik. Prvním důvodem může být, že oslovená skupina se o danou problematiku 

nezajímá, i když předpoklad byl jiný. Nebo se o daném tématu obecně málo mluví, a tak 

nemá šanci se dostat do podvědomí ostatních.  
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2.5 Metodologie druhého výzkumného šetření 

2.5.1 Charakteristika cílové skupiny výzkumu 

Druhá část šetření je kvalitativním výzkumem a zaobírá se případovými studiemi. Tato část 

výzkumné práce oslovuje rodiny a jedince, kteří domácím vzděláváním již prošli nebo se 

mu stále věnují. Klade si za podstatné zjistit, jak se v průběhu let změnila podoba, přístup, 

možnosti a další specifika této alternativy vzdělávání. Tato část mimo jiné analyzuje důvody, 

proč dochází k výběru dané alternativy vzdělávání. 

Výzkumnými vzorky jsou: 8letý Matyáš, 9letá Laura, poté rodina Hubených, ve které se 

individuálně vzdělávají tři děti 10letý Honza, 13letý Marek a 15letý David, dalším 

respondentem je slečna Kateřina, která je ve druhém ročníku na střední škole, předposledním 

subjektem je dívka Patricie, která prvním rokem studuje na Pedagogické fakultě v Praze a 

posledním respondetem je Evelína, která má již vystudováno a nyní se naplno věnuje své 

učitelské profesi. Z důvodu ochrany osobních údajů jsou všechna data anonymní. Všichni 

respondenti byli ujištěni o anonymitě získaných dat a způsobu, jakým s nimi bude 

nakládáno. Výběr výzkumných vzorků byl vybrán z důvodu pestrosti a odlišnosti 

jednotlivých subjektů 

 

2.5.2 Výzkumné metody  

Se všemi respondenty byl proveden rozhovor. Na základě výzkumného problému byl 

stanoven okruh otázek, který byl položen všem respondentům a směřoval k vytyčeným 

cílům. Všichni respondenti neměli problém o domácím vzdělávání mluvit a odpovídat na 

kladené otázky. Okruh otázek v rozhovorech směřoval například k důvodům, proč si 

respondenti zvolili danou alternativu povinné školní docházky, k příležitostem, které domácí 

vzdělávání nabízí, k přednostem a nedostatkům domácího vzdělávání apod. 
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2.6 Realizace druhého výzkumného šetření 

 

Matyáš  

Prvními odpovídajícími je rodina z Prahy, která se domácímu vzdělávání začala věnovat 

minulý rok v září. Tedy v domácím vzdělávání působí teprve prvním rokem. Matyášovi je 

8 let a je jedináček. V první třídě základní školy mu byly diagnostikovány specifické 

poruchy učení, a to konkrétně dyslexie a dysgrafie. Díky tomu se Matyáš stal slabším 

článkem a nestíhal tempo, které bylo ve třídě nastavené. Situace se vyvíjela v Matyášův 

neprospěch i v komunikaci se spolužáky. Stával se terčem posměchu, protože mu třídní 

učitelka věnovala zvýšenou pozornost a tím na jeho nedostatky více upozorňovala 

(například při čtení nahlas před spolužáky). Rodiče se proto rozhodli pro formu domácího 

vzdělávání, zejména kvůli tomu, že měli pocit, že se třídní nedostatečně věnuje 

Matyášovým problémům. Zároveň však matka uvedla, že při počtu 21 žáků ve třídě chápe, 

že učitelka nemůže věnovat veškerou pozornost jen Matyášovi. Především z tohoto důvodu 

se rodina rozhodla pro domácí vzdělávání. Matka si myslí, že domácí vzdělávání je pro 

Matyáše tou nejlepší volbou, protože především ona ví, co na jejího syna platí, takže se řídí 

jeho tempem a tím jí je umožněno, co nejlépe sledovat jeho pokrok. Doufá, že dokáže 

eliminovat Matyášovi problémy – dyslexii a dysgrafii. Matyáš se rozhovoru účastnil také, 

ale matka mu prostor k vyjádření názoru moc nedala, působil velmi stydlivě a neprůbojně. 

Z pozorování bylo vidět, že matku má rád, respektuje ji. Matyáš říkal, že do školy nechce, 

že ho to s maminkou hodně baví, protože je na něj hodná.  

Matyášova matka je velmi organizovaná, má ráda strukturu a řád, a tak je všední den plně 

zorganizován a naplánován. Matyáše vzdělává matka sama doma, včetně angličtiny. 

Rodina má sestaven rozvrh hodin, velmi podobně jako tomu je ve škole, jen s rozdílem, že 

matka je na Matyáše sama a věnuje mu veškerou svou pozornost. Rodina nejvíce pracuje s 

učebnicemi, občas s pracovními listy a s vlastním portfoliem, jinak moc nevyužívají jiných 

pomůcek. Vyučování není příliš interaktivní a velmi připomíná vzor, který si 

pravděpodobně pamatuje Matyášova matka ze svých školních let.  

Matyáš má za sebou již první přezkoušení ve škole, kde nedošlo k žádnému problému či 

pochybení. 
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Za výhodu domácího vzdělávání rodina považuje jednoznačně individualizaci, 

přizpůsobení tempa dítěti, minimum ztrátového času a v neposlední řadě budování 

pozitivního vztahu s matkou. Jelikož Matyáš dochází na basketbalový kroužek, dle slov 

matky nestrádá po stránce socializace a nedostatkem kontaktu s dětmi jeho věku.  

Za nevýhodu matka považuje finanční stránku věci. Dle jejího názoru by měly mít rodiny, 

které se pro domácí vzdělávání rozhodnou, možnost získat finanční příspěvek. Na otázku, 

která zjišťovala, jaká rizika tkví z domácího vzdělávání, bylo odpovězeno, že maximálně 

riziko vidí v tom, že dítěti nemůže poskytnout takový luxus, jako kdyby docházela do 

zaměstnání na plný úvazek. Ať se jedná o materiální stránku věci, značkové oblečení či 

více zájmových kroužků. Matyáš může navštěvovat kroužek basketbalu jen dvakrát týdně, 

bohužel na jiný nemá rodina dostatek financí.  

Matka je velmi šťastná, že domácí vzdělávání je v České republice umožněno a myslí si, že 

díky škole doma bude Matyáš lépe připraven buď na přestup na druhý stupeň nebo na 

střední školu. Podle výsledků Matyáše, rodina uvidí, jak dlouho bude v domácím 

vzdělávání setrvávat.  

 

Laura 

Další skupinou odpovídajících je rodina, která žije dlouhodobě v Londýně. Z důvodu 

pracovní vytíženosti otce se rodina rozhodla věnovat domácímu vzdělávání. Do České 

republiky, konkrétně do Prahy jezdí dvakrát ročně na přezkušování a případně za rodinou. 

Tato rodina má dvě děti ve věku 4 a 9 let. Lauru vzdělává především její matka, která ji učí 

všechny předměty a sama má pedagogické vzdělání, ale navíc k nim dvakrát týdně kvůli 

angličtině dochází rodilý mluvčí. Dle slov matky se Laura na výuku angličtiny vždy velmi 

těší.  

Devítiletá Laura je veselá, pozitivně naladěná dívka, při rozhovoru byla i ona sama velmi 

aktivní a nebála se nic říct. V rodině celkově panovala velmi příjemná, přátelská atmosféra.  

Na výuku je vyhrazena místnost, velmi útulný bleděmodrý pokoj, který je upraven tak, aby 

se v něm hezky pracovalo. Pokoji dominuje velký pracovní stůl se čtyřmi židlemi, v rohu 

je umístěna sedačka a velká knihovna. nechybí ani barevné sedací vaky. Stěny lemují 

mapy, obrázková abeceda, velké hodiny, nástěnka, ale nechybí ani tabule.  
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Matka si myslí, že výběr příjemného pracovního prostředí je jedna z nejdůležitějších věcí, 

která ovlivňuje efektivitu práce. Každý výukový den se matka snaží dělat trochu jiný, aby 

nespadli do určitých stereotypů. Nerespektují vyučovací hodiny, tak jako v běžné škole, ale 

věnují se tomu, na co mají právě chuť nebo také, co zrovna Lauře jde pomaleji a co je 

potřeba více procvičit. Když je hezké počasí, tak se jdou učit ven na zahradu nebo do 

parku, kde mohou načerpat čerstvého vzduchu. Pokud chtějí odjet pryč, nemusí se bát, že 

by je škola nepustila a přirozeně berou učení s sebou. Matka se snaží Lauru vzdělávat 

různými metodami práce, kromě učebnic využívají hodně internet, hledá pracovní listy 

nebo různé prezentace. Sama Laura si oblíbila dokumentární filmy nebo vyhledávání 

informací v encyklopediích. Samozřejmě si Laura vede portfolio, které překládá při 

přezkušování. Mimo jiné si Laura píše svůj čtenářský deník, který se skládá jak z anglické, 

tak z české literatury. Jelikož je matka velmi kreativním člověkem, tak se snaží uchopit vše 

tak, aby výuka byla pro Lauru co nejvíce pochopitelná. Jednoznačně se snaží o to, aby 

výuka Lauru co možná nejvíce bavila, byla pro ni zajímavá, a hlavně co nejvíce efektivní. 

Samozřejmě dodržují i výtvarnou výchovu, na kterou se obě dvě vždy těší, protože 

vyrábějí věci, kterými si vyzdobí místnost nebo dům. Mimo jiné má Laura pětkrát týdně 

nějakou odpolední aktivitu. Třikrát týdně tancování a dvakrát týdně klavír. Dle slov matky 

nemá Laura problém s tím si najít kamarády, protože je velmi komunikativním člověkem.  

V domácím vzdělávání vidí jen samá pozitiva – plně využitá efektivita práce, přizpůsobení 

se tempu dítěti, dítě přirozeně vyrůstá v domácím prostředí, nepodléhá školnímu stresu, 

nebojí se, že nemá úkol nebo, že zapomnělo pomůcky. Riziko matka vidí v tom, že domácí 

vzdělávání není pro každého a nemusí sedět všem dětem. Dle slov matky velmi záleží na 

tom, jak ke vzdělávání přistupují rodiče. Je důležité, aby zájem vycházel především z toho, 

co chtějí samotné děti, a ne z toho, že mají rodiče vše striktně nastaveno.  

Důvod, proč se tato rodina rozhodla pro domácí vzdělávání byl již řečen, ale matka přiznává, 

že pokud by rodina působila v České republice, tak by s největší pravděpodobností také své 

dítě vzdělávala dle tohoto systému. Matka plně souhlasí se školou doma, je i v kontaktu s 

jinými rodinami, které zastávají systém domácího vzdělávání a získává od nich různé 

inspirace a rady do výuky. S domácím vzděláváním bude následně pokračovat i u druhého 

dítěte.  
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Rodina Hubených – David, Marek, Honza  

Následujícím účastníkem rozhovoru, je rodina Hubených, skládajících se z šesti členů. 

Z toho tři děti působí již třetím rokem v systému individuálního vzdělávání. Nejstarší syn 

patnáctiletý David příští rok nastoupí na střední školu. V sedmi letech mu byla 

diagnostikována dyslexie, dysgrafie a dysortografie, a navíc měl problémy s pozorností. 

Měl ve škole velké problémy, jak se známkami, tak s kázní. První stupeň nějak přežil, 

protože na něj byl brán velký ohled, ale s přechodem na druhý stupeň se situace opravdu 

zhoršila, protože učitelům bylo jedno, že má David nějaké problémy. Třináctiletý Marek a 

jedenáctiletý Honza ve škole problémy neměli, ale veškerý volný čas jim zabrala škola, 

protože po odpoledních se učili nebo dělali úkoly, nejmladšího syna Martina domácí 

vzdělávání teprve čeká. S přezkušováním problém nemají, všichni v pololetí prospěli 

s vyznamenáním.  

Rodina se pro tuto formu výuky rozhodla z důvodu, že nebyla spokojena se současnou 

podobou vzdělávání, především s přístupem, jakým učitelé přistupují k dětem. Z počátku 

se rodina rozhodla řešit nespokojenost, přestěhováním z Prahy na venkov a vyměnit tak 

klasickou sídlištní školu za malou vesnickou školu. Matka svým dětem dala dokonce 

možnost, ať se samy za sebe rozhodnou, zda chtějí setrvat ve škole nebo zda chtějí opustit 

klasickou výuku. Nakonec domácí vzdělávání zvítězilo a myslí si, že to bylo to nejlepší 

rozhodnutí, které mohly udělat. Hlavní vzdělavatelkou je matka, která je učí vše kromě 

chemie a fyziky, tu zajišťuje otec, babička občas vypomáhá s matematikou. Kluci každý 

den docházejí na tréninky juda, o víkendech mají občas zápasy. Judo je moc baví a chodí 

tam rádi. Setkávají se s dětmi různého věku, takže se socializací problém nemají.  

Mezi výhody domácího vzdělávání matka řadí: „vlastní organizace času, práce je efektivní 

s minimem ztrátového času, individualizace, možnost se učit na různých místech, více 

volného času…“ 

Nevýhodu školy doma, vidí matka v tom, že rodina spolu tráví opravdu hodně času a občas 

může přijít ponorková nemoc, se kterou je třeba se naučit pracovat. Jiné nedostatky si 

neuvědomuje 

Na domácím vzdělávání se rodině líbí, že nabízí opravdu hodně možností, jak k této formě 

výuky přistupovat. Výuka může probíhat opravdu na jakémkoliv místě, velmi si oblíbili 

chodit se učit do přírody, mohou učivo pojmout tak, aby pro děti bylo zajímavé a co 
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nejvíce přínosné, v dnešní době si mohou najít nespočet pomůcek, pracovních listů na 

internetu. Velká volnost je v organizaci času, když chtějí jet ve všední den na výlet, tak to 

není problém, a učivo si nahradí třeba o víkendu. Když vidí, že jsou děti přetažené, tak je 

do učení nenutí a klidně si udělají den volna. Rodina se snaží především o to, aby všechny 

potřeby a chtíče vycházely především z dětí, matka jim nechce stále něco nařizovat, ale 

chce je učit samostatnému rozhodování, respektu a demokracii.  

Domácí škola pomohla nejvíce Davidovi, který se díky domácímu vzdělávání uklidnil, 

učivo ho tolik nestresovalo a postupem času se naučil dávat při výuce větší pozor. Děti 

vypadají spokojeně a šťastně. Díky škole doma si rodina mezi sebou vytvořila velmi silné 

pouto. Váží si jeden druhého, a i když občas se dostanou do složitějších situací, tak nikdy 

svého rozhodnutí nelitují.  

 

Kateřina 

Dalším respondentem byla slečna Kateřina, která je ve druhém ročníku na střední škole v 

Kladně. Kateřina je dívka, pocházející z tříčlenné rodiny. Katka prošla systémem  

domácího vzdělávání na prvním stupni, ale dle jejích slov se školou doma moc nesouhlasí 

a nezastává ji. Brala to pouze jako povinnost, kterou ji nastavili rodiče, ale určitě by takto 

vzdělávat své děti nechtěla, protože si myslí, že jsou ochuzeni o prožitky a situace, které 

mohou ve škole nastat a jsou k životu potřeba. Rodiče Kateřiny se pro domácí vzdělávání 

rozhodli z důvodu, že se jim nelíbilo, jak je české školství nastaveno, jakým způsobem se 

přistupuje k dětem. Neexistuje individualizace, prostor pro seberealizaci a přirozený vývoj. 

Rodiče zároveň také chtěli Kateřinu chránit před negativními vlivy, jako je šikana, drogy 

apod. Kateřinu vyučovali oba rodiče, jednotlivé předměty měli mezi sebou rozděleny. 

Tento systém si mohli dovolit, jelikož oba pracovali z domova. 

Všední den probíhal skoro vždy stejně, každý den Katka vstala okolo 8–9 hodiny ranní, po 

snídani a ranní hygieně začala výuka, která s krátkými přestávkami trvala cca do 13 h–14 

h, podle toho, co bylo potřeba stihnout.  Odpoledne byl čas na kroužky nebo na trávení 

času s kamarády. Katka přiznává, že ji učení doma moc nebavilo, protože byl každý den 

více méně stejný, hodně času trávila s rodiči, především s matkou. Jednou týdně k nim 

docházel někdo na výuku angličtiny, tutoři se střídali a nejednalo se pokaždé o stejnou 

osobu. V tomto stylu vyučování vidí Katka největší problém, protože podle ní výuka 
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jazyka nebyla konzistentní, nebavila ji a v současné době jí přijde, že v angličtině zaostává, 

přestože Katky matka je překladatelka, a tak ovládá angličtinu velmi dobře.  

Jednou měsíčně jezdila s rodiči na výlety. Kateřina vzpomíná, že se na tento den vždy 

těšila, jezdili například do divadel nebo někam do přírody. S přezkušováním nikdy neměla 

problém, ale z dnešního pohledu považuje kontrolu za nedostatečnou. Škola by měla žáka 

přezkušovat každé čtvrtletí, nebo docházet domů na kontroly.  

Za přednosti domácího vzdělávání považuje časovou nezávislost, úsporu času a to, že 

rodina si může uspořádat a naplánovat pracovní den úplně podle svého, pouze se musí řídit 

školním vzdělávacím programem dané školy. Je si vědoma toho, že v dnešní době, mají 

rodiny, které vzdělávají své děti doma o hodně více možností a způsobů, jak výuku dítěti 

zefektivnit a zpříjemnit Mezi další plusy řadí osobní přístup, přizpůsobení se tempu a 

schopnostem dítěte, dostatek času na látku, kterou žák nechápe. K nevýhodám řadí to, že 

dítě je často pouze se svými rodiči a nerespektuje matku tak, jako by respektoval učitele ve 

škole, když rodič je hodnější a dítěti nějaké věci promine, dále separace od školního 

kolektivu. Katka si nemyslí, že by nějak strádala po stránce socializační, ale přece jenom ji 

kamarádi chyběli. Co vnímá Katka za další velký nedostatek jsou finance, dle slov Katky 

se rodina musí opravdu uskromnit, protože rodina nepobírá žádnou podporu a v její rodině 

tomu bylo tak, že museli pracovat oba rodiče.  

Co považuje Katka za rizikové je to, že dítě si vytvoří velmi silné pouto s rodiči a nebude 

schopno jednat samo v určitých situacích. Kateřina vzpomíná, že ji dělalo velký problém, 

když jednou odjela na společný výlet s dětmi, které se vzdělávají doma a neměla tam 

rodiče.  

S přestupem na druhý stupeň a na střední školu neměla Katka problém. Obávala se, že 

s novým kolektivem bude mít ze začátku problém, jelikož přijde do třídy, která se již 

vzájemně zná a ona se bude cítit odstrčená. Její obavy se nepotvrdily a do kolektivu dobře 

zapadla a našla si rychle nové kamarády. Ani učivo ji nedělalo problém, protože je 

přesvědčena, že byla z domácí školy dobře připravena.  

I když Kateřina nemá na domácí vzdělávání negativní vzpomínky, tak by ho rodinám 

nedoporučila. Pouze v případě, že dítě trpí určitým handicapem, nebo má rodina pro tuto 

alternativu vážné důvody.  
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Patricie 

Předposledním účastníkem rozhovoru je Patricie. Jednadvacetiletá dívka, která prošla 

systémem domácího vzdělávání jak na prvním, tak na druhém stupni základní školy. Po 

absolvování gymnázia, prvním rokem studuje na pedagogické fakultě. Obor chemie – 

matematika. 

Patricie do domácího vzdělávání nastoupila v roce 2004, tedy v době, kdy bylo 

individuální vzdělávání 1. stupně stále v pokusném ověřování. Otec Patricie o domácím 

vzdělávání slyšel v rádiu a zalíbilo se mu to, protože upřednostňuje alternativní směry před 

klasickou výukou, a navíc si myslí, že není dobré, když je dítě vzděláváno v třídě, kde je 

dalších třicet žáků, protože se jim učitel nemůže naplno věnovat, a tak se rodina Patricie 

pro tuto alternativu vzdělávání rozhodla.  

Matka Patricie je navíc vystudovaná učitelka s aprobací matematika – fyzika, takže byl 

předpoklad, že výuka doma bude kvalitně zajištěna. Největší pozornost byla pochopitelně 

věnována matematice, ale s tím Patricie neměla problém, protože ji matematika bavila a 

velmi si ji oblíbila. Na angličtinu docházela Patricie třikrát týdně do jiné rodiny, protože 

rodiče anglicky neumí. Zeměpis nebo dějepis se často vyučoval v blocích s ostatními 

rodinami. Projektové dny měla Patricie moc ráda, jeden rodič si vždy pro děti připravil 

celodenní program, který se zaobíral určitým tématem. Otec Patricii vyučoval klavíru a 

informatice i přesto, že je slepý. Velký rozdíl Patricie pociťuje v prvním a druhém stupni, 

zejména při přezkušování. Zatímco na prvním stupni ji stačilo ukázat portfolia a 

maximálně odpovědět na pár otázek, tak na druhém stupni musela psát různé testy a 

zkoušející jí dávali otázky, které byly občas hodně záludné. Kvůli přezkušování z tělesné 

výchovy byla nucena, začít chodit cvičit do Sokola.  

Po vyučování měla dostatek času na své aktivity. Chodila například na keramiku, zpěv, do 

dramatického kroužku, kde měla možnost se setkat s různými dětmi. 

S přestupem na gymnázium Patricie problém neměla. Snadno si našla kamarády a ani 

učivo ji nedělalo potíž. Patricie vzpomíná, že ze znalostí domácí školy čerpala celou 

střední. Velkým pomocníkem ji byla portfolia, protože znalosti získala zažitím, a tak se ji 

vědomosti uložily do dlouhodobé paměti. 
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Mezi pozitiva domácího vzdělávání Patricie řadí – individualizaci, dostatek času na 

probírané učivo, nikdo nikoho nehoní, vše se probíhá v klidu, bez zbytečného stresu. 

Eliminuje se ztrátový čas.  

Negativum a zároveň riziko domácí školy Patricie vidí v tom, že dítě tráví hodně času 

s rodiči, a ne vždy to musí mít pozitivní dopad. V některých případech dítě nevnímá matku 

jako učitelku, ale především jako člověka, který ho vychovává a má ho rád. Nemusí mít 

k ní, tak velký respekt, protože mu hodně povolí nebo poskytne v učení určité úlevy. Velmi 

záleží na rodičích, jak jsou ve výuce důslední.  

Na domácí vzdělávání má většinu vzpomínek pozitivních. Myslí si, že je dobře, že je 

domácí vzdělávání v České republice povolené a každý rodič se může dobrovolně 

rozhodnout, jak bude své dítě vzdělávat. Je toho názoru, že domácí vzdělávání je rychlejší 

a lepší způsob, jak dítě vzdělat a připravit na život. Patricie je rozhodnuta, že až bude mít 

své děti, tak je bude vzdělávat v domácím prostředí.  

 

Evelína 

Posledním respondentem je Evelína, která minulý rok úspěšně dokončila vysokou školu 

pedagogickou a nyní již působí jako třídní učitelka na 1. stupni základní školy. Evelína do 

systému domácího vzdělávání vstoupila v roce 1998, kdy bylo domácí vzdělávání prvním 

rokem ve stádiu pokusného ověřování. V domácí škole setrvala prvních pět let a poté 

pokračovala na osmileté gymnázium. S přestupem neměla Evelína problém. Má o tři roky 

mladšího sourozence, který v domácím vzdělávání působil také. Rodiče Evelíny se pro 

tento typ výuky rozhodli z důvodu, že nemohli najít pro Evelínu vhodnou základní školu, 

která by pro ni byla tou pravou. Evelína pochází z pražského sídliště, kde v okolí byly 

pouze velké, klasické základní školy. Jedinou školou, která by přicházela v úvahu, byla 

základní škola, která byla od nich hodinu cesty, a navíc s několika přestupy, a to by bylo 

pro rodinu velmi náročné.  

Evelína byla neprůrazné, bojácné, naivní a snadno ovlivnitelné děvče, takže se ji rodiče 

báli dát do základní školy s klasickou výukou, a proto hledali různé možnosti a řešení 

vzdělávání. Poté, co se otec Evelíny dozvěděl o této alternativě, tak rodiče neváhali a 

začali Evelínu vzdělávat tímto způsobem, i přesto, že o tomto způsobu nic moc nevěděli a 

domácí vzdělávání bylo v České republice nově, prvním rokem, a ještě v neuzákoněné 
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formě. Hlavní vzdělavatelkou byla matka, ale také rodina využívala možnosti scházet se 

s dalšími rodinami. Tři rodiny spolu měli různé předměty (například angličtinu, zeměpis, 

vlastivědu apod.), každý předmět učil vždy někdo jiný, podnikali společně výlety a různé 

akce. Evelína vzpomíná, že ji tento typ výuky o hodně více naplňoval, než když byla sama 

s matkou a s bratrem. Způsob výuky a organizace práce se každým rokem měnil, 

pochopitelně protože byla Evelína starší a také proto, že první rok, jak bylo všechno nové, 

probíhal první rok experimentu, tak byli všichni napjatí a rodiče se snažili dávat pozor, aby 

vše bylo v pořádku a nic nezanedbali.  

Evelína vzpomíná, že se její maminka snažila, aby výuka doma byla hodně podobná 

školnímu prostředí, aby vyučování mělo určitý režim a řád. Postupem času se výuka hodně 

proměnila, ustoupilo se z nějakých pravidel a výuka byla více uvolněná. Ze začátku matka 

Evelíny všechny předměty vyučovala odděleně, ale později se snažila o co největší 

propojení předmětů, pokud to samozřejmě bylo možné. Hodně pracovali s učebnicemi. 

Matka hodně dbala na čtení, protože Evelína měla se čtením ze začátku velké problémy, 

ale díky domácí škole se Evelína necítila nijak špatně, protože se ji nikdo neposmíval. 

Když se domácího vzdělávání zapojil i bratr, tak Evelíně bylo 10 let a vzpomíná, že již při 

výuce tolik nepotřebovala matku a byla více samostatnější, stačilo ji, když ji matka zadala 

nějaký úkol, a Evelína pracovala sama, a matka se mohla více věnovat bratrovi Evelíny. 

Při přezkušování nikdy žádný problém neměla. Vždy si sebou nosila svoji ručně dělané 

učebnice (portfolia), která ji moc bavila tvořit a díky nim si učivo lépe pamatovala. Což 

dokazují ukázkové fotografie, které jsou k dispozici k nahlédnutí na konci práce v příloze 

č. 4.  

Za výhody domácí školy Evelína bezpochyby řadí – dostatek času na učivo, které ji nešlo, 

neměla trauma ze srovnávání mezi žáky ve škole, nemusela ráno vstávat, také Evelína 

měla více času věnovat se svým zájmům a koníčkům a v neposlední řadě – rodina měla 

dostatek času trávit čas společně. 

Za nevýhodu určitě považuje finanční stránku, v minulosti si dokonce museli za své 

finance pořizovat učebnice. Rodina se sice musela více uskromnit, ale zase si Evelína 

myslí, že v současnosti vnímá jinak hodnotu peněz a více si jich váží.  

Ze svého pohledu riziko vidí v tom, že děti mohou vyrůstat v určité „bublině„ vůči svému 

okolí a dítě je více opečovávané, a to může mít na dítě v budoucnosti určitý negativní 
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dopad. A mimo jiné děti v domácí škole se nesetkají s tak velkým sociálním kontaktem 

jako jiné děti.   

Až bude mít Evelína vlastní děti, tak není rozhodnuta, zda je s manželem budou vzdělávat 

v systému domácí školy, myslí si, že je důležité pro konkrétní dítě hledat to nejlepší možné 

řešení a rozhodně si nemyslí, že domácí vzdělávání je ta nejlepší varianta pro všechny. 

S odstupem času si je Evelína vědoma, že se proměňuje postoj k domácímu vzdělávání, 

hlavně kvůli tomu, že se o něm více mluví, společnost má více informací, je uzákoněné a 

má konkrétnější rámec. Je velmi ráda za zkušenost, kterou ji darovali rodiče, protože díky 

nim a díky domácí škole získala sebevědomí.  

2.7 Vyhodnocení druhého výzkumného šetření 

Z výzkumu vyplývá, že v průběhu let se proměňuje postoj k domácímu vzdělávání. Jednak 

je to způsobeno tím, že v současné době je individuální vzdělávání ukotveno v zákoně, a 

tak umožněno vzdělávat žáka od šesti do patnácti let v domácím prostředí. Dříve pro to 

rodiče museli mít opravdový důvod, protože individuální vzdělávání bylo ve stádiu 

pokusného ověřování, a to jen na čtyřech vybraných kmenových školách. A na druhé 

straně také proměna souvisí s tím, s jakou filosofií do toho lidé v dnešní době jdou. 

Zatímco dříve tomu bylo tak, že si rodiče, vybrali domácí vzdělávání především z důvodu, 

že se chtěli naplno věnovat svým dětem, tak v dnešní době tomu je spíše tak, že rodiny 

chtějí vyzkoušet něco nového, jinou alternativu. Bez ohledu, zda dítě je nebo není v 

klasické škole spokojené nebo zda má nějaké dílčí problémy.  

Možnosti, které domácí vzdělávání nabízí je spousta. Z výzkumu je patrné, že rodiny od 

počátku využívali možnosti, vzdělávat své děti a spolupracovat s jinými rodinami buď 

v rámci určitého předmětu, blokové výuky, případně projektových dní.  Společná práce 

(výuka) je dle nich efektivnější, dítě se naučí pracovat jiným způsobem práce a setká se 

s jinou socializační skupinou. Hlavním vzdělavatelem bývá zpravidla matka, ale dost často 

se objevuje další pověřená osoba, která vyučuje například cizí jazyk, kterým rodič 

nedisponuje. Dříve se určitě více pracovalo s encyklopediemi, slovníky a naučnou 

literaturou. V dnešní době toto nahradil internet a je patrné, že je jednodušší dostat se 

k informacím. Na internetu se dá najít spoustu užitečných materiálů, které pomohou ve 

výuce – například různé prezentace, pracovní listy, výuková videa, pomůcky apod. Stále se 
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hodně pracuje s učebnicemi a děti si tvoří portfolia, která předkládají při přezkušování, a 

navíc jsou mezi dětmi velmi oblíbená, protože je to jejich vlastní práce a díky portfoliím si 

učivo lépe zapamatují a udrží v paměti. Mezi rodiči i dětmi je oblíbená výuka venku – na 

zahradě, v parku, v lese. Je to zase jiná metoda práce, která je účinná, protože žák změní 

prostředí a lépe se soustředí. Velmi záleží na rodiči, jak k výuce přistupuje, jaké metody 

práce volí, co mu vyhovuje a jak využívá různých možností. Výuka je také hodně 

ovlivněna ředitelem dané školy, jaké individuální požadavky pro daného žáka má a 

s jakým přesvědčením k domácímu vzdělávání přistupuje. 

Z výzkumu vyplývá, že důvodů, proč se rodiče rozhodnou své děti vzdělávat v systému 

domácího vzdělávání je několik, ale jsou velmi podobného charakteru. V největší míře 

převažují důvody související s nespokojeností současné podoby vzdělávání nebo se 

zdravotním omezením dítěte. Respondentům se nelíbí, jak se k žákům přistupuje plošně a 

je potlačen jejich osobní rozvoj a celkový přístup k dítěti. Ve dvou případech z oslovených 

respondentů bylo rozhodnutí domácího vzdělávaní z důvodu pracovní vytíženosti otce 

nebo ochrany dítěte před negativními vlivy klasické školy. 

Z šetření je patrné, že většina respondentů vidí v domácím vzdělávání především pozitiva, 

často se opakovaly výpovědi typu – individuální přístup, efektivita práce s minimem 

ztrátového času, přizpůsobení se tempu dítěte, dítě v domácím prostředí nepodléhá stresu, 

buduje si pozitivní vztah s rodiči a v neposlední řadě, dítě má více času a prostoru na své 

zájmy. Mezi negativa a rizika domácího vzdělávání respondenti ve valné většině řadí 

finanční stránku, stát tyto rodiny nijak nepodporuje, na žádný finanční příspěvek nemají 

rodiny nárok a absence jednoho platu je většinou znát. Další nevýhoda a zároveň riziko 

individuálního vzdělávání spočívá v tom, že rodina, především matka – dítě, tráví velmi 

času spolu, tudíž může vzniknout ponorková nemoc, se kterou je třeba se naučit pracovat 

nebo ze strany dítěte může vzniknout určitá závislost na matce a dítě není schopno samo 

komunikovat, samo se rozhodovat, samo jednat. Dále je velmi důležité, aby rodič byl ve 

výuce důsledný a vybudoval si s dítětem vztah, který je založen na vzájemném respektu a 

úctě. Dle slov respondentů rodič nesmí být příliš hodný a poskytovat dítěti úlevy, jinak 

může dojít k tomu, že pro dítě nebude rodič dostatečnou autoritou a nebude ho po stránce 

osobní ani učební respektovat.  
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2.8 Závěr výzkumné části 

Je nutné podotknout, že respondenti z první části výzkumu i případové studie dokazují, že 

v mnoha případech se výpovědi shodují, nebo jsou podobné, ale dochází i k určitým 

rozporům. Jak z prvního, tak z druhého výzkumného šetření vychází, že nejčastějším 

motivem, proč se rodiny pro domácí vzdělávání rozhodují, je kvůli tomu, že mají zákonní 

zástupci jiné představy o tom, jak své dítě vzdělávat. Nejsou spokojení s tím, jakou podobu 

má současné školství, chtějí k dítěti přistupovat jinak, učit ho jiným způsobem, než jaký se 

mu dostává ve škole.  

Obě skupiny respondentů se shodují a jednoznačně za největší přednost domácí školy 

považují – prostor pro individuální přístup k dítěti nebo časová flexibilita a volnost 

v organizaci výuky. Dalším velkým pozitivem školy doma je budování pozitivního vztahu 

mezi matkou a dítětem, jelikož spolu tráví opravdu hodně času.   

Oblast, která se věnuje negativům a rizikům domácího vzdělávání už tolik shodných 

odpovědí nemá, jelikož studenti vysokých škol pedagogických, považují za největší 

nedostatek nebo riziko školy doma nedostatek sociálních kontaktů s vrstevníky, což je 

v rozporu s názory rodin či jedinců, kteří se věnují nebo věnovali domácímu vzdělávání. 

Děti jsou sice odloučeny od školního kolektivu, ale tyto kontakty si nahrazují jinak. A to 

různými zájmovými kroužky nebo společným učením či podnikáním výletů s dalšími 

rodinami, které se tomuto způsobu výuky věnují. Respondenti druhého šetření za 

nevýhodu považují především finanční stránku kvůli absenci jednoho platu v rodině, což si 

uvědomují i účastníci prvního šetření. 
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3 Závěr 

V České republice je domácí vzdělávání stále považováno za nový trend i přesto, že 

kořeny domácího vyučování spadají až do dob Rakouska – Uherska, tedy do 19. století. 

Daný systém vzdělávání je u nás povolen od ledna roku 2005 pro 1. stupeň a od školního 

roku 2016/2017 tato možnost platí i pro 2. stupeň.  O domácí vzdělávání je stále větší 

zájem, což dokazují statistiky, které předkládají, že počet žáků, vzdělávaných doma se 

každým rokem zvyšuje. Jak odborné studie či výzkumná šetření dokazují, tak motivů, proč 

volit domácí vzdělávání jako způsob naplnění povinné školní docházky je opravdu mnoho. 

Většinou všechny důvody doprovází jeden hlavní znak. Rodičům se především nelíbí 

způsob, jak se s dětmi jedná, jak se k nim přistupuje, jak jsou hodnoceny či jakým 

způsobem jsou dětem předávány znalosti.  

Podporovatelé a sympatizanti vidí v domácím vzdělávání především pozitiva, která jsou 

především orientována na dítě. Většina rodičů vidí také velkou přednost domácí školy v 

tom, že mají nespočet možností, jak výuku pojmout, aby byla co nejefektivnější.  

Za největší nedostatek školy doma je považována absence jednoho platu a žádná finanční 

podpora od státu. Nejdiskutovanějším tématem, je otázka týkající se absence socializace, 

která je především odpůrci označována jako největší negativum a riziko. Z dosavadních 

studií vyplývá, že dosud nebyly shledány žádné velké nedostatky, ze kterých by se 

zmíněný problém potvrdil. I přesto, že se najdou odpůrci, kteří daným systémem opovrhují 

a nepovažují ho za vhodný, tak z odborných studií vyplývá, že děti vzdělávající se doma 

dosahují srovnatelných někdy i lepších výsledků, než žáci navštěvují klasickou školu. 

Většina odborníků se shoduje a za důležité považuje, že je domácí vzdělávání zákonem 

povoleno, protože je to další metoda výuky a způsobu, jak s dětmi pracovat. I přesto, že 

daný systém nemusí být vhodný pro všechny, tak je podstatné, že lidé mají možnost si 

zvolit takový způsob výuky, který je pro dítě ten nejlepší. 

Důležité je, aby se o dané problematice více psalo a mluvilo, a tím se dostala do 

podvědomí širší veřejnosti. V současné době tomu je tak, že se o daný systém často 

zajímají pouze podporovatelé, zájemci či odpůrci dané formu výuky. Domácí 

(individuální) vzdělávání je v České republice považováno za plnohodnotnou alternativu 

povinné školní docházky.   
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Asociace domácího vzdělávání [online]. Dostupné z: http://www.domaciskola.cz 
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22, 2007 
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