
 

 

ABSTRAKT 

Tato práce si klade za cíl podívat se na nový fenomén dnešní doby – distanční výuku, kterou 

byla nahrazena běžná prezenční forma vzdělávání v rámci protiepidemických opatření, z 

pohledu jedné vybrané rodiny.  

V teoretické části se věnuje dvěma tématům. Prvním je distanční výuka, uvedení do 

problematiky, její legislativní zakotvení a její formy. Zpracovává téma rodiče a jeho významné 

postavení v distanční výuce a také celkový přístup rodičů ke škole, který se dále promítá i do 

postoje dítěte vůči škole a vzdělávání. V této části jsou také popsány dopady distanční výuky 

na žáky a studenty a také výhody a nevýhody distanční výuky v porovnaní s běžnou výukou 

prezenční. Druhé téma teoretické části je pak pohled na přístupy užívané k práci s rodinou a 

jejich principy. Jedná se konkrétně o systemický přístup a narativní přístup. Je zde popsáno 

konstruování reality v narativním pojetí a škola a její místo v příběhu rodiny. Tyto kapitoly jsou 

zařazeny pro lepší pochopení interpretace v empirické části práce, která z těchto přístupů přímo 

vychází. 

V samotné empirické části jsou pak zpracovány a interpretovány informace poskytnuté v rámci 

rozhovorů vybranou rodinou. Rozhovory byly vedeny formou polostrukturovaných interview. 

Z rozhovorů vyplynulo celkem šest základních témat, která jsou popisována a dokládána 

pomocí citací ze zaznamenaných rozhovorů a následně interpretována. Empirická část sleduje 

celkem 5 výzkumných cílů – 1. zjistit, v čem nejvíce ovlivnila distanční výuka danou rodinu, 

2. zjistit, jaké výhody a nevýhody distanční výuka pro tuto rodinu přinesla, 3. zjistit, jaký má 

rodina obecně vztah ke škole a vzdělávání, 4. zjistit, jaké vztahy panují v dané rodině a jaké 

jsou charakteristické rysy osobnosti matky a dcery a za 5. zjistit a popsat rodinný příběh dané 

rodiny a jak se do něj promítá distanční výuka. 

V diskuzi jsou odpovědi na výzkumné otázky dávány do kontrastu s poznatky prezentovanými 

v teoretické části práce. 
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