
  

 

HLEDÁME RODINY PRO DLOUHODOBOU SPOLUPRÁCI  
ve výzkumu 

v rámci projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR  

Výhody a nevýhody domácího vzdělávání: co nám říká česká zkušenost? 

 
Co je cílem? 

• Hlavním cílem projektu je identifikovat výhody domácího vzdělávání a potenciální 
limity tohoto způsobu vzdělávání.  
 

Co nás zejména zajímá? 

• Jakým způsobem se rodiče zapojují do vzdělávání svých dětí? 

• Přizpůsobují rodiče vzdělávání svým dětem tzv. "na míru"? 

• Jakým způsobem rodiče podporují socializaci dítěte? 
 

Koho hledáme?  

• Rodiny, jejichž dítě se v rámci 1. nebo 2. stupně ZŠ vzdělává podle § 41 školského 
zákona v individuálním vzdělávání, a které by byly ochotné dlouhodobě 
spolupracovat (říjen 2021 až prosinec 2022 s přestávkou během letních prázdnin) 
s výzkumným týmem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, katedry pedagogiky. 

 
Co dlouhodobá spolupráce obnáší? 

1. Dva rozhovory s jedním z rodičů – úvodní a závěrečný (jeden rozhovor by měl 
proběhnout na podzim 2021, druhý rozhovor na podzim 2022 (rozhovory mohou 
probíhat online, nebo na předem domluveném místě a nepřesáhnou 60 minut); 

2. Jeden rozhovor s dítětem metodou photovoice, tj. vyjádření pohledu dítěte na dané 
téma pomocí několika fotografií, které samo vytvoří (rozhovor může probíhat online, 
nebo na předem domluveném místě); 

3. Pozorování dítěte během výuky výzkumným pracovníkem (doba pozorování jedním 
pracovníkem projektu by neměla překročit 60 minut, pozorování by mělo proběhnout 
na podzim 2021 nebo na jaře 2022); 

4. Udělení souhlasu s účastí výzkumného pracovníka při přezkoušení dítěte kmenovou 
školou a možnost nahlédnout do portfolia dítěte (leden 2022 nebo červen 2022); 

5. Vedení strukturovaného deníku připraveného výzkumnými pracovníky (podzim 2021- 
prosinec 2022). 

 
Proč se zapojit? 

• Výstupy z tohoto výzkumu pomohou hlubšímu porozumění problematice 
individuálního vzdělávání  v České republice. 



• Výstupy z tohoto výzkumu budou publikovány v předních českých i zahraničních 
odborných časopisech a prezentovány na mezinárodních konferencích. 

• Každé spolupracující rodině můžeme nabídnout za tuto spolupráci 500 Kč/měsíc 
spolupráce bude celkově v rozsahu 13 měsíců (říjen 2021  –  prosinec 2022 – mimo 
letní prázdniny), tj. celkem 6 500 Kč. 

 
 

V případě zájmu o účast Vaší rodiny ve výzkumu či o bližší informace nás neváhejte 
kontaktovat: 

 
Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D. – yvona.kostelecka@ff.cuni.cz  

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D. – tereza.komarkova@ff.cuni.cz 
Mgr. Veronika Novotná – veronika.novotna@ff.cuni.cz 
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