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Bakalářská práce Marka Valečka s názvem „Vztahy mezi rodiči žáků a pedagogickým 
sborem základní školy“ zpracovává důležité téma. Přestože má práce řadu 
problematických míst, kterým se věnuji níže, ráda bych vyjádřila přesvědčení, že nejde 
o práci odbytou – jako pravděpodobnou příčinu většiny nedostatků vnímám spíše 
absenci jasného rozhodnutí, o čem přesně práce bude, a jaké z toho následně plynou 
důsledky pro teoretické a analytické uchopení. 

Struktura bakalářské práce je základně rozvržená standardně. Vygenerovaný obsah 
(na poslední nečíslované straně přes s. 1) ovšem odhalí, že číslem 1 je označen Obsah, 
po kterém následuje nečíslovaný Úvod a s číselným označením 2 pak Přehled stavu 
poznání a teoretická východiska. Jako čtenářka bych ocenila samostatnou podkapitolu 
věnovanou Cílům a výzkumným otázkám, která v tomto případě chybí. Při podrobnějším 
pročítání zároveň čtenář získá pocit, že není vždy úplně jasné, proč se na tom kterém 
místě věnuje autor právě tomu či onomu, práci chybí těsnější sevření. 

Cíle a výzkumné otázky jsou formulovány na s. 1 – 2: „Cílem (…) je popsat, jakým 
způsobem nahlíží učitelé a rodiče na vztahy, které mají mezi sebou. (…) (J)akým způsobem 
rodiče se školou komunikují. Dalším cílem je popsat, jakým způsobem mohou rodiče 
přispět ke změnám ve škole. Jako poslední mě zajímá, zda rodiče mají zájem o participaci 
na akcích, které škola pořádá pro rodiče a jejich děti.“ Výzkumných otázek je osm a autor 
deklaruje, že odpovídají cílům – pokud by je očísloval, resp. spároval s cíli, dodal by 
i argument, a usnadnil tak čtenáři práci. Vinou toho, že jsou cíle a výzkumné otázky 
formulovány hned v Úvodu, není u všech jasná jejich relevance (např. „Jak vidí rodiče 
obraz ideálního učitele?“, „Jak vidí učitelé obraz ideálního rodiče?“, „Je obraz ideálního 
rodiče a učitele stejný jako u Šeďové?“. Z výzkumných otázek je také patrné tematické 
rozkročení (možná až rozptyl) bakalářské práce. 

Kapitola „Přehled stavu poznání a teoretická východiska“ postupně shrnuje následující 
témata: Rodiče jako aktéry vzdělávací politiky, Předchozí studie, Vztah rodičů a školy 
pohledem práva, Kultura školy, Typy rodičů ve vztahu ke škole, Školská rada, Sdružení 
rodičů a přátel školy. Všechna tato témata považuji vzhledem k zacílení bakalářské práce 
za relevantní, jejich řazení ani zpracování ale není systematické. Např. v podkapitole 2.3 
Vztah rodičů a školy pohledem práva není výslovně zmiňován jediný právní dokument, 
v podkapitole 2.7 Sdružení rodičů a přátel školy (která má necelých pět řádek) je uvedena 
informace, že se jedná o občanské sdružení – od roku 2014 jde přitom o spolky, které 
nadto mohou mít řadu různých podob. Autor v této klíčové kapitole není precizní ani 
věcně, ani co do způsobu práce s koncepty – pevné podloží pro další části bakalářské 
práce tedy není vybudováno.  
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Kapitola věnovaná metodám opět není zcela přesná a systematická. Kvalitativní výzkum 
není výzkumný design, jak se tvrdí v kap. 3.1, u zpracování a analýzy dat není jasné, 
zda byly kódy/kategorie dány předem, a zda tedy autor postupoval induktivně, nebo 
deduktivně, obsah části 3.4.1, kde má být zachycen proces kódování, předkládá čtyři 
nepopsané tabulky, u kterých navíc není jasné, jak se propisují do následné analýzy 
v kap. 4. Relativně lépe je zpracovaná část 3.2.1, která je popsána detailněji 
a představené volby působí promyšleně. Pozitivně vnímám přiložení Informovaného 
souhlasu, naopak jako extrémně eticky problematickou hodnotím Přílohu č. 4 Přepisy 
rozhovorů. 

V empirické části se již naplno projevují nedostatky předchozích částí bakalářské práce 
(nepřesná práce s teoretickými východisky a ne zcela jasný postup analýzy dat). Kapitola 
4 Analýza výzkumných rozhovorů se dělí na pět podkapitol: Vztahy mezi rodiči a učiteli, 
Komunikace mezi rodinou a školou, Ideál učitele a rodiče, Rodiče a prosazení změn, 
Zapojení rodičů do aktivit školy. Jak jsem napsala výše, není jasný vztah mezi kódováním, 
generováním kategorií a tímto členěním, obecně zde převládá popisnost a analyticky se 
autor soustředí víc na jednotlivé osoby než na kategorie, jež se v jejich promluvách 
vyjevují. 

Práce s odbornou literaturou je na extrémně špatné úrovni. Jednak čítá seznam použité 
literatury pouze 10 (!) položek, jednak autor často odkazuje velmi ledabyle. Přímá citace 
není v textu snad ani jedna (přestože např. u definice Egera a Jakubíkové na s. 7 by 
pravděpodobně by být měla, a to i s přesným odkazem na číslo stránky), čísla stránek 
u parafrází se vpodstatě nevyskytují, často absentuje i jen vročení díla (např. na s. 6 – 
„Dále bych chtěl ověřit, zda se mi vyskytnou obdobné typy rodičů, které popisuje 
Rabušicová a Štěch s Viktorovou.“ nebo na stejné straně „(Česká školní inspekce)“, 
případně „(Rudolfová, Mouralová, Pavlovská)“ na s. 4). Úplným extrémem je jev na s. 7, 
kde se dočteme, že „Kultura školy je inspirována i dalšími vědními disciplínami jako 
antropologií a sociologií. (Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotný, Eva Václavíková, Jiří 
Zounek)“ – co dokládají jména v závorce, lze jen hádat.  

Co do jazykové úrovně je text v normě až na shodu podmětu s přísudkem, která autorovi 
opravdu nejde. Z hlediska formální úpravy je text v pořádku. 

Marek Valečko si vybral zajímavé a aktuální téma, ke kterému zároveň dokázal 
shromáždit příslušné teoretické koncepty a relativně adekvátně sesbírat a částečně 
i analyzovat data. Zároveň bohužel nedokázal přesvědčivě vystavět teoreticko-analytický 
rámec (specifikovat, které jednotlivé teoretické opory hodlá využít, jak se tyto opory mají 
k sobě navzájem a co to znamená jak pro vedení, tak pro analýzu rozhovorů) a precizně 
provést analýzu dat (vazba mezi kategoriemi a kódy je nejasná). Při jejich interpretaci se 
zároveň nesoustředil právě na kategorie a kódy, jak by bylo záhodno, ale sklouzával 
k popisu postojů konkrétních respondentů/ek. Jako velký nedostatek vnímám autorovu 
práci se zdroji (je jich relativně málo a je na ně špatně odkazováno). Z těchto důvodů 
doporučuji bakalářskou práci k obhajobě, a to s hodnocením D nebo E podle průběhu 
obhajoby.  
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Možné otázky k obhajobě: 

a) Jaká byla Vaše motivace ke zveřejnění přepisů rozhovorů v plném znění? Ve vysvětlení 

prosím zohledněte svůj způsob rekrutace respondentů-rodičů a příslib anonymity 

v informovaném souhlasu. 

b) V teoretické části představujete několik typologií rodičů ve vztahu ke škole – bylo by možné 

jednotlivé typologie kriticky srovnat, identifikovat jejich případné překryvy či perspektivy 

z jakých jsou formulovány? 

V Praze dne 12. ledna 2020 

Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D. 


