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Autorka si vybrala tema, ktere je stale aktualni a potrebne. Problematika spoluprace a
komunikace skoly s rodinami zaku je podle nazoru uCitelske verejnosti jednim z
nejpalcivejsich problemu skol a oblasti, kde si ucitele nejsou zcela jisti.
Teoreticke casti prace se autorka nejdrive spravne zabyva vyvojem vztahu rodiny a skoly a
dulezitymi historickymi souvislostmi, cozje pro pochopeni soucasneho stavu nezbytne. Dosti
obsahla je kapitola popisujici pojeti spoluprace skoly s rodinami zaku v jednotlivych
vzdelavacich programech a na ruznych typech skol. V dobe, kdy skoly maji moznost vytvaret
vlastni skolni vzdtHavaci programy, je, jak autorka spravne poukazuje, nezbytne, aby mely
jasny pi'ehled 0 moznych podobach realizace spoluprace s rodinami deti. Autorka tak spliiuje
jeden z vytycenych cilu a naleza prvky mozne inspirace, skoly v tomto pi'ehledu slouz1 jako
ukazky dobre praxe. Dale se obecne zabyva zasadami kvalitni a efektivni spoluprace uCitele
s rodici zaku, zejmena jak postupovat od sameho zacatku spoluprace. Pfinosna je i kapitola 0
formach komunikace rodiny a skoly poskytujici uceleny prehled. Text prace je psan
prehledne, po obsahove strance je logicky vystaven. Autorka rna slusny seznam odkazove
literatury.
Prakticka cast prace je zamerena na dye zakladni oblasti - popis autorciny vlastni praxe a
reflexe rodicu dane tridy. Vhodne jsou zde kombinovany poznatky z teoreticke casti prace
s nabytymi zkusenostmi. Autorka poskytuje kvalitni popis vlastni vize a pristupu
k problematice a rovnez kvalitne mapuje prosti'edi zkoumane tfidy. Zvolene metody vyzkumu
jsou adekvatni vzhledem ke stanovenym cHum a faktu, ze nemela v prvnim rocniku do
zkoumane tfidy pristup a nemohla tedy zvolit napriklad metodu pozorovani. Postradam zde
vsak vyjadfeni puvodni pani ucitelky, ktere by vzhledem k vyzkumnemu ukolu bylo vhodne.
lednotlive polozky dotazniku jsou sestaveny tak, aby pokryvaly potfeby prace. Zpracovani
dotaznikuje pi'ehledne, ocenuji zvlaste konkretni pfiklady odpovedi rodicu.
Celkove ve sve diplomove praci autorka naplnila stanovene cile. Osobni zajem autorky v dane
problematice je zfejmy. Hlavni pfinos prace je aplikace teoretickych poznatku v praxi a jejich
ovefeni - autorka kvalitne propojila teoretickou a praktickou cast prace.
Diplomovou praci Terezy Kucerove doporucuji k obhajobe.
Navrhovane hodnoceni: vybome
Otazky a namety k obhajobe:
I. Jak velky prostor by mel by! rodicum ve skole dan? Jsou hranice, ktere by se mely
respektovat?
2. Existuji mOZM rizika pfilis uzkeho propojeni skoly s rodinami zakU? Jaka to jsou?
3. Navrhnete konkretni model komunikace a spoluprace uCitele s rodici, ktery by byl
vyuzitelny pro zacinajici ucitele.
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