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ŠKOLA DOMA JAKO MASIVNÍ TERÉNNÍ

EXPERIMENT

Škola dosud „v přítmí“  

Rodiny jako stereotypní sociologické 

kategorie

S covidem: 

 rodiče učiteli, učitelé kontrolory rodičů

Obsahy učiva, metody, socializační funkce 

– ale i podmínky nově předmětem 

diskuse

Rodičovská účast (involvement) + 

rodičovská angažovanost (engagement) –

co se ukázalo? 



CO VÍME ZE ŠETŘENÍ ČŠI 

 Velká většina (70% - 80%) škol a učitelů zvládla 

 Žáci zcela mimo vzdělávání : 10 – 11 tis. a to jak na jaře 

2020, tak na konci jara 2021 (ale učitelé: až u 25% žáků 

nelze mluvit o hodnotném  pedagogickém kontaktu)

 Mimo online výuku: 250 tis. na jaře 2020, 50 tis. na konci 

jara 2021

 Vývoj 2021 vs. 2020: kombinace online a offline výuky, 

úpravy rozsahu učiva, ne překlopení prezenční výuky, více 

formativní ZV – obtížně se opouštění orientace na nové 

učivo ve prospěch upevňování a procvičování

 Rozdíly ve znalostech žáků: průměr - tři měsíce 

zpoždění za 300 dní vzdělávání doma; 

 Velké mezery: 14 500 ž. na 1.st – 22 000 ž. na 2.st – 18 

000 ž. na SŠ (regionální disproporce kopírují předcovidové 

rozdíly)



CO VÍME ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

(PAQ RESEARCH)  - 1

 Hodnocení distanční výuky:

 Více než polovina rodičů (53%) říká,že se distanční vzdělávání jejich dětí 
od jara zlepšilo a jen 15%, že se zhoršilo.Přitom ve stejné otázce  hodnotí 
stejná skupina rodičů distanční vzdělávání v listopadu kritičtěji než v 
březnu. Kritičnost rodičů narostla.

 Obecně kritičtější k vývoji distančního vzdělávání jsou rodiče s nižším 
vzděláním, z chudších rodin a mimo Prahu. V distančním vzdělávání 
dochází k rozevírání nůžek mezi školami, které se na ně adaptují stále 
lépe a těmi, které stagnují.

 Rodiče spíše pozitivně hodnotí většinu aspektů práce učitelů, zejména 
komunikaci učitelů s dětmi, zadávání úkolů a výklad.

 Rodiče negativně hodnotí „přeplněnost“ výuky fakty, podporují 
„provzdušnění“ kurikula (pozor: hlavně rodiče s vyšším vzděláním a SES)

 Problémy:

 Ztráta motivace žáků (hlásí téměř 75% rodičů)

 Problém v malé schopnosti motivovat žáky v distanční výuce může 
souviset i s tím, že se jedná o jednu ze slabších profesních stránek českých 
učitelů. Podle výzkumů OECD si čeští učitelé  méně důvěřují v tom, že 
dokážou žáky přesvědčit, že mohou dosáhnout dobrých výsledků a 
motivovat žáky bez zájmu o učení (TALIS)   .



PAQ RESEARCH - 2 

• Technika jako bariéra:

• 8% bez vybavení a konektivity, 11% velmi špatné (jaro 2020) –

chudší, s méně vzdělanými rodiči, chodí do „horších“ škol. Souběh 

těchto faktorů: distanční výuka posílila nerovnosti v systému. 

Nutná opatření: doučování, finanční podpora znevýhodněných 

škol a posílení podpůrnými profesemi.

• Selektivita systému (nedůsledná spádovost, víceletá gymnázia, 

komunitní školy) posiluje vstupní nerovnosti na úrovni rodin   

• Pokles volnočasových aktivit a duševní (ne)pohoda dětí:

- počet kontaktů s kamarády mezi 2020 a 2021 výrazně poklesl

- pocit pohody klesl – 55% rodičů vidí zhoršení, 40% stabilní stav

- volnočasové aktivity radikálně redukovány



OBAVY RODIČŮ JAKO VÝSLEDEK INTERAKCE

PODMÍNEK RODINY A POŽADAVKŮ ŠKOLY

 „Škola doma“ jako zvětšovací sklo; specifické 
zaměření na rodiče žáků na 1.st. ZŠ

 Orientace nejen na sociologické, ale i na 
psychologické faktory

 Co tvoří příznivé a ohrožující činitele školní 
úspěšnosti? 

 Na straně rodiny: socioekonomický status 
(SES) + „psychologické“ proměnné rodiny + co 
konkrétně rodiče s dítětem dělají

 Na straně školy: komunikace s žákem/žáky + 
komunikace s rodiči + množství a druh učiva

 Kdo vydělal, kdo je na tom stejně a kdo zůstal 
na okraji zájmu?



SLOŽENÍ VZORKU: SES RODINY, STUPEŇ

ŠKOLY DÍTĚTE A JEHO PŘÍPADNÉ SVP 

 Dotazník 80 položek: 

 Celkem 5 164 rodičů (soubor vznikl 

samovýběrem) 2 528 rodičů žáků na 1. stupni ZŠ 

(49 %), 

1504 rodičů žáků na 2. stupni ZŠ (29 %), 

438 rodičů žáků na víceletých gymnáziích (9 %), 

546 rodičů žáků na středních školách (11 %). 

 SES rodiny: čtyři proměnné – vzdělání rodičů, 

zaměstnání rodičů, kulturní aktivity, podmínky 

bydlení. 4 kvartily rodin: 19% s nejnižším SES, 

20% s nejvyšším a dva střední kvartily 61% 

rodičů.

 Rodičů žáků s nějakou SVP na ZŠ bylo 506 

(12,5%)



STRUKTURNÍ CHARAKTERISTIKY RODINY: 

RODINNÝ KONTEXT

 (1) Zaměstnání rodičů: 27% chodilo do práce, 28% kombinovalo home office a chození 
do práce, 19% jen home office a 26% zůstávalo doma (mateřská + nezaměstnaní)  - cca jen 
50% bylo trvale doma. Mírná většina rodičů zkrátka nebyla doma, aby se mohla věnovat 
dětem

 Statisticky významné byly totiž rozdíly mezi formou zaměstnání rodičů  podle SES:

Nízký SES: chodili do práce, ztratili práci, žili z ošetřovného – méně času na děti + 
materiální nejistota

Vysoký SES: flexibilita a materiální zajištění

 (2) Bytové podmínky: V průměru v domácnosti žilo 4,23 osob (sd=1,62). V případě 52 % rodin byl 
počet lidí v domácnosti vyšší než počet pokojů a dalších prostor. Nízký SES: horší podmínky z hlediska klidu 
a soukromí (signifikantní rozdíl oproti rodičům s vysokým SES).

 (3) Připojení k internetu: jen 8% rodin s nízkým SES uvedlo špatné nebo žádné 
připojení oproti 2% rodin s vysokým SES – rozdíl je však statisticky významný

 (4) Čas věnovaný učení dítěte: Nebyly nalezeny žádné rozdíly mezi rodiči s různým SES. 
Nadpoloviční většina rodičů (56 %) věnovala v průměru 1-3 hodiny učení a přípravě dítěte 
do školy. Více času věnovalo 13 % rodičů a naopak méně 31 %, z čehož 24 % rodičů věnovalo 
30-60 minut a 7 % rodičů do 30 minut. Avšak pro rodiče s nízkým SES to znamenalo 
násobně vyšší vypětí, protože z menší proporce času tráveného  doma museli „ukrojit“ větší 
díl pro děti.



„PSYCHOLOGICKÉ“ 

CHARAKTERISTIKY RODIN

Jak vidí své dítě jako 

žáka?

Jaké s ním mají plány 

(ambice, touhy)?

Jaké jsou subjektivně 

pociťované kompetence 

rodičů



PŘEDSTAVA RODIČŮ O ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOSTI

DÍTĚTE A AMBICE NA JEHO VZDĚLÁNÍ

Nejnižší SES Nejvyšší SES

Pojetí dítěte jako žáka

Výborný žák

Dobrý žák

Průměrný nebo slabý 

žák

Vzdělávací ambice 

(očekávání)

Základní nebo vyučení

Maturita

VOŠ nebo VŠ

Žádné

28%

36%

36%

11%

40%

21%

28%

51%

39%

10%

0,6%

9%

66%

24%



SUBJEKTIVNĚ POCIŤOVANÉ

KOMPETENCE

Nejnižší SES Nejvyšší SES p

Český jazyk 80% 90% .001

Matematika 80% 89% .001

Cizí jazyk 45% 82% .001

Jak se učit 76% 85% .034

Motivace, 

soustředění 

pozornosti

Digitální 

kompetence

66%

78%

74%

97%

.129

.001



CO A JAK KONKRÉTNĚ DĚLAJÍ?

(1) Přímý dohled a kontrola: „sedím u něj celou dobu a 

pomáhám mu“; „ověřuji si, že se skutečně věnuje učení a jak 

dlouho“

statisticky významně převažuje u rodičů s nízkým SES

(2) Podpora a podněcování ke zvládnutí nejen 

předepsaného učiva: „chci, aby mi vyprávěl/a, co a jak 

dělal, co se učil“; „ dávám mu/jí různá cvičení a úkoly 

navíc“; „zadávám mu/jí složitější úkoly, které vyžadují 

propojování poznatků z různých předmětů“

(3) Kontrola „na dálku“: „mrknu na úkoly, které musí 

udělat samostatně“; „kontroluji jenom, jestli si udělal/a 

úkoly a poslal/a je včas do školy“

Postupy ad (2) a (3) statisticky významně převažují 

u rodin s vysokým SES



JAK VNÍMALI ŠKOLU A UČITELE

 Velká většina je hodnotí pozitivně 70% (jako v 

jiných šetřeních)

 Třetina je nespokojená (spokojenost v čase oproti 

prvnímu lockdownu klesla), kritická a má velké 

obavy o další vzdělávací vývoj svých dětí – proč a 

kteří to jsou?

 (1) komunikace s žákem

 (2) komunikace s rodiči

 (3) množství, náročnost a srozumitelnost úkolů a 

učiva



VYUČUJÍCÍCH

S DĚTMI A RODIČI PODLE SES 

RODIČŮ

Nejnižší SES Nejvyšší SES

Individuální komunikace s 

dítětem

Každý den či několikrát týdně 31% 21%

Jednou týdně či 1x-2x měsíčně 26,5% 24,5%

Téměř vůbec či nikdy 42,6% 54%

Hromadná komunikace 

Každý den či několikrát týdně

Jednou týdně či 1x-2x měsíčně

40,6%

17,6%

54,6%

22,1%

Téměř vůbec či nikdy 41,8% 23,3%

Komunikace s rodiči

Každý den či několikrát týdně 30,1% 21,1%

Jednou týdně či 1x-2x měsíčně 54,5% 58,6%

Téměř vůbec či nikdy 15,4% 20,3%



SHRNUTÍ HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ

 Spokojenost se zvládáním distanční výuky klesala - i přesto, že cca dvě 

třetiny spokojených

 Komunikace učitelů s žáky hodnocena kritičtěji na konci období –

hromadná výuka probíhala naopak častěji x avšak cca 20% rodičů uvádí, 

že neměli v podstatě hodnotný pedagogický kontakt

 Naopak, komunikace učitelů s rodiči se zintenzivnila (60% ji deklaruje 

aspoň jednou týdně)

 Paradoxně, i přes více komunikace s rodiči, narostla jejich kritičnost:

 U rodičů s nízkým SES: vyčerpaní, necítí se kompetentní, nerozumí 

požadavkům školy, kritizují přetížení – a zvýšená komunikace s učiteli 

vede k sebeobviňování a rezignaci – nespokojenost a obavy

 U rodičů s vysokým SES: škola nepodněcuje, staví na faktech, ne na 

tvořivých činnostech, dětem chybí vrstevníci 

 Nejkritičtější kategorií není ono 1% zcela mimo jakoukoli kontrolu (není 

věc jen školství, ale více sektorových opatření), ale rodiny s nízkým SES, 

které pracují dlouho mimo domov, své dítě vidí jako dobrého či potenciálně 

výborného žáka, mají s ním vzdělávací ambice, věnují mu hodně času, ale 

škole nerozumí a nevědí, jak na to.



CO VYPOVĚDĚLA ŠKOLA DOMA O

VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU

 Systém je neřiditelný – decentralizace, 

nerovnosti stále rostou 

 Výzvy k aktivizaci a větší péči rodičů se u 20% -

30% rodin zcela míjejí účinkem a jsou možná i 

kontraproduktivní – vedou k sebeobviňování a 

rezignaci

 Školy/učitelé potřebují pomocné profese (asistent, 

školní specped či psycholog na většinu škol -

problém)

 Kurikulum nelze upravovat podle přání rodičů, 

„provzdušňování“ je nepodložený, „intuitivní“ 

nápad selského rozumu
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DOPADY ŠKOLY DOMA

 Děkuji za pozornost!


