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Abstrakt

Práce je zaměřena na komunikaci matek a otců se školou.  V první části  práce je 

teoretické  pojednání  o  dosavadních  zjištěních  k  možnostem komunikace,  podobě 

vztahů  a  okolnostem,  které  vztahy  rodičů  se  školou  ovlivňují.  Vedle  toho  práce 

předkládá modely kategorizující podoby vztahů a hodnocení optimální vazby mezi 

rodinou a školou. Vzhledem k tématu se práce zaměřuje také na gender, tedy na to, 

zda fakt, že vyučující a rodiče jsou ženami a muži, má vliv na podobu komunikace. 

Přestože  výzkumy  v  oblasti  komunikace  se  školou  nejčastěji  operují  s  pojmem 

rodiče, dominantní zastoupení zde mají ženy - matky. Text tedy ukazuje, v jakých 

případech  komunikují  otcové  a  jakým  způsobem  je  to  (především  vyučujícími) 

vnímáno. Na teoretickou část navazuje prezentace vlastního empirického výzkumu 

prováděného jako případová studie na jedné pražské základní škole se zaměřením na 

komunikaci matek a otců, a to z pohledu jak rodičů, tak učitelů. Studie se zakládala 

především na výsledcích z dotazníků, které vyplnilo 15 vyučujících a 145 rodičů. 

Bylo sledováno několik oblastí komunikace, především četnost, prostředky a témata 

komunikace,  její  obecné  hodnocení,  situace  značící  konflikt,  ve  kterých  je 

předpokládaná vyšší účast otců, a také názory na změnu komunikace při zapojení 

více mužů. Mimoto byly brány v úvahu i některé charakteristiky dětí či rodin. Závěry 

z šetření prokázaly, i když často malé, rozdíly v komunikaci mezi matkami a otci. 

Tyto rozdíly, avšak ne vždy explicitně vyjádřené, byly nalezeny jak u vyučujících, 

tak u rodičů. Analýza dat prokázala, že se otcové zapojují více v případech, kdy jde 

o zástup běžně komunikující matky, častěji v případě, jde-li o syna, a také v situacích 

očekávaného či  řešeného konfliktu.  Mimoto  bylo  zjištěno,  že  otcové  hodnotí  své 

zapojení do školní komunikace jako častější,  než jak své zapojení hodnotí matky. 

Závěrečná  diskuse  ukazuje,  že  výsledky  z  případové  studie  ve  většině  případů 

korespondují s výsledky z předchozích výzkumů. 



Abstract

The aim of this work is to describe communication between school and mothers and 

fathers. The first part of the work is a treatise about what has been so far found out 

about possibilities of communication, structures of relationships and circumstances 

affecting the relationships between parents and school. Besides that, the work shows 

models  categorizing  forms  of  relationships,  and  evaluation  of  optimal  relations 

between school and parents. The work also focuses on gender, mainly on gender of 

parents, and its influence on forms of communication. Although studies focused on 

school communication usually use the term “parents” it is women – mothers who 

have dominant representation. This paper shows in which cases fathers communicate 

and how it is perceived (mainly by teachers). The theoretical part is followed by 

presentation  of  authors  own  empirical  research.  It  is  a  case  study  focused  on 

communication between mothers and fathers and school from the perspective of both 

parents and teachers. The study was carried out at a Prague grammar school and is 

based on processing questionnaires that were filled out by both teachers (15 forms) 

and parents (145 forms). In the study, several fields of communication are observed, 

mainly  frequency,  means  and  themes  of  communication,  its  general  evaluation, 

situations implying conflict where higher participation of fathers is expected and also 

opinions on the change of communication in case of higher participation of men. 

Besides that, some characteristics of children or families are taken into account. The 

results of the study show differences, although small, between fathers and mothers 

communicating with school – from the point of view of both parents and teachers. 

The analysis proved that fathers communicated with school more often when they 

were just covering for mothers (and mainly when their child was a boy) and also 

when there was a conflict situation being solved or expected. Final discussion shows 

that  the  results  from the  case  study mostly  correspond  with  former  studies  and 

research. 
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1. ÚVOD
Komunikace sama o sobě je pro život ve společnosti nezbytná, tak jako jsou 

pro správný vývoj dítěte nezbytné dvě instituce: rodina a škola. To jak dítě ve škole 

prospívá,  může  ovlivňovat  komunikaci  mezi  rodiči  a  vyučujícími,  ale  na  druhou 

stranu může mít  si  sama podoba komunikace  vliv  na „prospěch“  dítěte.  Už toto 

naznačuje,  že prostor mezi  školou a rodinou představuje pole nejrůznějších vlivů 

a zajímavých vztahů.

Tématem práce je komunikace matek a otců se školou, v teoretické části se 

však zaměřím i na komunikaci rodičů obecně. Nejprve se budu věnovat možnostem, 

které se rodičům pro komunikaci se školou vůbec naskýtají, neboť samotné možnosti 

a prostředky komunikace mohou ovlivňovat obsah i způsob komunikace. V dalších 

kapitolách  se  pak  zaměřím  na  to,  jak  jsou  vztahy  mezi  rodinami  a  školami 

prezentovány  v  literatuře  a  v  dosavadních  výzkumných  šetřeních.  Pokusím  se 

představit  determinanty,  které  ovlivňují  vzájemné vztahy a  činí  je  takovými  jaké 

jsou. Poukáži také na některé modely, které se snaží vztahy mezi rodinou a školou 

kategorizovat,  a  také  na  názory  hodnotící  ideální  podobu  vztahů  mezi  školou. 

V poslední kapitole pak obrátím svou pozornost právě na gender a jeho vliv na formy 

a podoby komunikace. Půjde o to, co to znamená, když místo běžně komunikující 

matky přichází  do školy otec,  jako nejčastěji  zastává funkci a jak je vyučujícími 

(otec)  vnímán.  Zaměřím  se  i  obecně  na  vlastnosti,  které  jsou  mužům  a  ženám 

v komunikaci připisovány, a jak toto ovlivňuje vnímání otců ve škole. 

Druhou velkou částí práce je popis vlastního empirického výzkumu, který byl 

proveden na jedné základní škole jako případová studie. Mým cílem bylo zjistit zda 

existují rozdíly v komunikaci mezi matkami a otci. Zaměřovala jsem se na využívání 

prostředků,  na  témata,  o  kterých  je  komunikováno,  na  hodnocení  podoby 

komunikace  i  na  to,  zda  zapojení  matek/otců  ovlivňují  například  charakteristiky 

dítěte (např. pohlaví či prospěch). To vše jsem sledovala jak z hlediska rodičů, tak 

z hlediska  učitelů.  Protože  jsem  si  k  výzkumu  vybrala  jednu  konkrétní  školu 

a metodu případové studie, nesnažila jsem se o obecně platné závěry. Šlo mi spíše 

o porovnání dosavadních zjištění s jedním konkrétním případem a hlavně z více úhlů 
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pohledu.  V prezentaci  výsledků šetření  se  budu věnovat  také  názorům rodičů  na 

změnu komunikace v případě, že by se do ní ze strany rodiny nebo ze strany školy 

zapojovalo více mužů. 

V  diskusi  se  pak  pokusím  porovnat  dosavadní  zjištění,  které  předložím 

v teoretické  části  s  výsledky z  vlastního  výzkumu.  Budu se snažit  najít  shody či 

případné rozdíly.  Oblasti,  které  hodnotím jako zajímavé a  neprezentuji  v  diskusi, 

shrnu ještě v závěru práce. V přílohách nakonec uvedu oba použité dotazníky a data, 

ze  kterých jsem čerpala  při  tvorbě  prezentace  výsledků,  a  které  nejsou ve  formě 

tabulek v textu přímo uvedeny.
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2. TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Možnosti komunikace rodičů se školou

Podoba vztahů a komunikace mezi školou a rodinou je mimo jiné dána také 

tím,  jaké  mají  obě instituce  reálné  možnosti  ke vzájemným kontaktům.  „Situace, 

v níž  komunikace  mezi  školou  a  rodinou  probíhá,  vytváří  mantinely,  které 

determinují její následný obsah.“ (Smetáčková 2007, s.49) Je to především škola, 

která  možnosti  vytváří,  a  určuje  tak  formy  a  obsahy  možných  kontaktů  (Štech, 

Viktorová 2001).

Jednotlivé možnosti komunikace můžeme rozdělit podle několika kritérií: na 

přímé a nepřímé, osobní versus neosobní a formální oproti neformální. Přímost či 

nepřímost  komunikace  určuje  to,  zda  jsou  aktéři  komunikace  jasně  dáni,  jako 

například v případě osobních konzultací,  třídních schůzek nebo návštěv učitele/ky 

v rodině, všechny tři možnosti mohou být více či méně formální. Do spíše formální 

přímé osobní komunikace pak řadíme setkání v rámci Školské rady, mezi neformální 

pak akce pořádané školou. K přímým, avšak neosobním možnostem můžeme zařadit 

například  email,  telefon  či  SMS zprávy.  Do nepřímé komunikace,  kde je  jasnost 

komunikačních  stran  rozmlžená,  bychom  pak  zahrnuli  vzkazy  v  žákovských 

knížkách,  nástěnky  ve  škole,  webové  stránky  a  další.  Jednotlivým  možnostem 

a prostředkům komunikace se budu v následujících odstavcích blíže věnovat.

Mezi  nejtradičnější  a  stále  hojně  využívané  možnosti  patří  třídní  schůzky 

a žákovské knížky. Na jednu stranu je jejich využívání hodnoceno kladně, především 

právě proto, že jsou zažité a hojně využívané (Urbanová 2009), na druhou stranu 

nacházíme  i  negativní  stránky.  U třídních  schůzek  to  může  být  především nízká 

časová dotace,  zaměření  na  podání  informací  od vyučujících  směrem k rodičům, 

nebo také nerovná komunikace, která probíhá, pokud rodiče (stejně jako jejich děti) 

sedí v lavicích a učitel/ka stojí před (nad) nimi. Přesto, jak uvádějí autoři publikace 

Škola  a  /versus  rodina,  snaha  o  změnu  podoby  třídních  schůzek  (například 

uspořádání židlí do kruhu) nebývá vždy zcela dobře přijímána (Rabušicová, Šeďová, 

Trnková,  Čiháček  2004).  Kromě  toho  bývá  obsah  třídních  schůzek  mimo 
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organizačních  věcí  orientován především na  hodnocení  žáků (i  vzhledem k tomu 

nebo  právě  proto,  že  se  konají  nejčastěji  v  období  čtvrtletního  hodnocení),  což 

nemusí být všem rodičům příjemné (Rabušicová a kol. 2004). Kromě prospěchu se 

na třídních schůzkách řeší často problémy dětí obecně, což samo o sobě nemusí být 

rodičům  příjemné.  O  konkrétních  případech  matek,  reflektujících  nepříjemnost 

situace,  píše  Kateřina Vojtíšková (2010)  s  tím,  že matky kvůli  tomu raději  třídní 

schůzky vůbec nenavštěvují.  Na druhou stranu v případě zavedení  individuálních 

konzultací  bylo  zase  negativně  hodnoceno,  že  jsou  na  učitele  nedůstojné  fronty 

a kromě toho se  také netvoří,  případně rozpadá vědomí sounáležitosti  rodičů dětí 

jedné  třídy  (Rabišicová,  Pol  1996  A).  Některé  školy  proto  volí  kombinovanou 

variantu. Při společné části se vyřeší organizační záležitosti, rodiče jsou informování 

o kolektivu jako celku.  Následné individuální konzultace mají  pak více vazbu na 

formativní hodnocení, jejich účelem tedy je identifikovat silné a slabé stránky dítěte 

a domluvit se na kooperaci v dalším postupu. Tím se však neřeší situace, kdy se na 

vyučující „stojí fronta“ a pro některé rodiče může být tato forma (čekání) přílišnou 

ztrátou  času.  Přesto však  v této  situaci  dostávají  rodiče příležitost  se  neformálně 

setkávat  mezi  sebou.  Mimo  individuální  konzultace  probíhající  v  době  běžných 

třídních schůzek zavádějí někteří učitelé i pravidelné konzultační hodiny, kdy mohou 

rodiče  přijít  i  v  průběhu  roku  (Dvořák  2005).  Jedna  z  možností  vzájemné 

komunikace, s charakteristikami individuálních konzultací, je využívaná především 

ve školách s alternativním přístupem, ale rozšiřuje se i do běžných škol. Jedná se 

o setkání  učitele/ky  s  rodičem  i  žákem.  Úkolem  vyučujícího  je  pak  připravit  si 

témata,  která umožní zapojení všech tří  stran do komunikace (Dovřák 2005).  Jde 

však o způsob, kdy je část zodpovědnosti za vzdělávání přenechávána samotnému 

žákovi/žákyni a podoba komunikace je právě i přítomností dítěte odlišná, nebudu se 

jí proto více zabývat.

Do zmíněných  tradičních  prostředků  patří  ještě  žákovská  knížka.  Ta  však 

často neposkytuje příliš mnoho prostoru pro vzájemnou komunikaci (většinou jde 

o jednosměrný přenos informací, které mají rodiče pouze podepsat – tedy vzít na 

vědomí bez možnosti reakce). Někteří autoři (např. Dvořák 2005) uvádějí, že je však 

možné,  aby se  prostor  pro  vzájemnou komunikaci  v  žákovských knížkách (nebo 
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jakkoliv se jinak nazývají) rozšířil, aby i rodiče mohli učitele/ky informovat o tom, 

jak se dítě projevuje doma (v oblastech se školou souvisejících). Případně, aby mohli 

využít možnosti vyjádření obav, přání či žádosti ke konzultaci. I pokud by však došlo 

k rozšíření prostoru žákovských knížek, zůstává nevýhodou, že je možné napsané 

informace zneužít.  Kdokoliv  si  je  může  přečíst,  včetně  spolužáků,  což  může mít 

traumatizující  následky  na  žáka/žákyni  (Urbanová  2009).  Mimo  to  jsou  zápisy 

v žákovských knížkách doplňovány ještě komentáři samotného dítěte, které se tak 

stává „prostředkem“ komunikace a může manipulovat s jejím významem. Více se 

o tom zmíním v závěru kapitoly.

Mezi ne zcela tradiční, ale v poslední době více využívané patří komunikace 

prostřednictvím „moderních“ technologií, ať už jde o telefon (případně SMS zprávy), 

emailovou komunikaci a informace získávané z webových stránek. O těchto formách 

se  mnoho  autorů  nezmiňuje,  pravděpodobně  také  proto,  že  se  více  rozvíjejí  až 

v posledních  letech.  Jejich  výhodou  je  možnost  komunikace  téměř  odkudkoliv 

a rychlost  této  komunikace,  v  případě  emailů  i  možnost  uchování  a  dohledání 

veškeré komunikace (Urbanová 2009). V současné době nebývá neobvyklé, že každý 

z učitelů má vlastní emailovou adresu pod školní doménou. Většina základních škol 

má  také  (lépe  či  hůře  spravované  –  aktuální,  přehledné  či  informačně  užitečné) 

webové stránky. Využití těchto prostředků je však stále hodně individuální a záleží na 

ochotě  (například  poskytnout  telefonní  číslo)  a  schopnostech,  a  to  jak  na  straně 

vyučujících,  tak na straně rodičů. Mimo to přináší i  řadu jiných úskalí,  například 

přístup  k  internetu,  který  není  samozřejmostí  každé  domácnosti  (zvláště  u  rodin 

sociálně  slabších),  ale  i  nedostatky  v  „internetové  gramotnost“,  se  mohou  stát 

překážkou pro tento typ prostředků. Využívání těchto forem komunikace tedy může 

komunikace urychlit  a  usnadnit,  ale  také může docházet  ke zvyšování  sociálních 

nerovností a k omezení informovanosti některých rodičů, případně přímo k vyloučení 

z  (některých  oblastí)  komunikace.  Kromě  všech  nevýhod,  které  mohou  s  sebou 

prostředky nepřímé komunikace přinášet (např. neporozumění), v případě posílání 

emailů a SMS zpráv není zcela stoprocentní jistota, zda zprávu poslal skutečně rodič 

a ne například samo dítě z telefonu/emailu rodiče.

Mimo zmiňované možnosti  můžeme do příležitostí  ke komunikaci,  kterou 
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škola  nabízí  rodičům,  zahrnout  i  existenci  Školských  rad  a  Klubů  rodičů  (dříve 

Sdružení  rodičů  a  přátel  školy).  Školské  rady  mají  nevýhodu,  že  podle  §167 

školského zákona musí  být  zřizovány na všech školách.  Rodiče (jakožto zákonní 

zástupci  dětí-žáků/žákyň  základních  škol)  mají  tvořit  třetinu  rady.  Avšak  právě 

z povahy této  instituce,  která  je  spíše  organizačně  kontrolní  a  především se týká 

fungování školy jako celku, nevytváří příliš prostor pro úzkou komunikaci rodičů se 

školou, mimo to se týká jen malé části rodičů, kteří jsou ochotni funkci vykonávat. 

V mnohých  případech  tak  rady  školy  fungují  na  čistě  formální  úrovni.  Kromě 

Školských  rad  má  většina  škol  také  Klub  rodičů  (resp.  SRPŠ),  v němž  jsou 

zástupci/kyně jednotlivých tříd. Rodiče všech dětí Klubu přispívají,  Klub pak řeší 

méně  oficiální  záležitosti  než  Školská  rada,  nejčastěji  spojené  s tím,  jak  budou 

využity vybrané prostředky. Zástupci/kyně tříd informují o činnostech/rozhodnutích 

Klubu  ostatní  rodiče.  Milada  Rabušicová  (2004)  ve  svém  článku  v  Pedagogice 

popisuje Sdružení rodičů a výzkum, který k němu vedla, podle něhož jsou ředitelé 

i rodiče  zajedno  v  tom,  jakou  by  mělo  sdružení  mít  funkci.  Uvádí,  že  se  jedná 

především o činnosti podporující školu a její rozvoj, především díky zapojení rodičů. 

Mimo to také uvádí, že tato sdružení vznikají často v případě, že je potřeba řešit 

nějaký problém, jinak bývají školou i rodiči často vnímána jako zbytečná. Můžeme 

však podotknout, že výzkum Milady Rabušicové se konal před více než osmi lety 

a od té doby se tlak na zapojení rodičů do škol ještě prohloubil.

Naproti  formálním  příležitostem,  které  škola  vytváří,  můžeme  postavit  ty 

neformální,  do  kterých  spadají  nejrůznější  kulturní  akce  (besídky,  akademie, 

vánoční/velikonoční  trhy  apod.).  Ale  také  výlety  a  exkurze,  na  nichž  je  potřeba 

pomoci,  případně  doprovodu  někoho  z  rodičů.  A tak,  i  když  (zvláště  v  druhém 

případě) může být pro rodiče přínosné vidět, jak probíhá jednání mezi vyučujícími 

a jejich dítětem, nepředpokládá se, že budou například diskutovat o způsobech práce 

nebo že rodiče budou předávat své zkušenosti učitelům (Rabušicová a kol. 2004). 

A přestože  to  jsou  příležitosti  především  k  neformálním  kontaktům,  mohou  být 

nahlíženy  také  jako  problém,  neboť  nezapadají  do  obvyklých  školně-rodinných 

vztahů, nejsou zde jasně daná pravidla a vymezené kompetence (Smetáčková 2007). 

K  nevýhodám můžeme  přiřadit  i  jejich  nepříliš  vysoký  výskyt,  takže  i  když  se 
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v některých  případech  jedná  již  o  tradiční  akce,  většinou  jsou  pouze  doplňující 

příležitostí ke komunikaci. Mezi klady však můžeme zařadit i to, že se v některých 

případech setkávají rodiče, děti i vyučující z jedné třídy, což je příležitost k podpoře 

sounáležitosti.

Jako  jedna  z  nepříliš  typických  možností  komunikace  se  uvádí  návštěva 

učitelů/ek v rodinách. Přestože by tato možnost mohla představovat zajímavý prostor 

pro komunikaci, nejedná se o častý způsob, a jak píše Milada Rabušicová a Milan 

Pol (1996 A), učitelé/ky mají spíše pocit, že nejsou v rodinách vítáni/y. Mimo jiné by 

dítě mohlo tyto situace vnímat jako narušení „odděleného“ prostoru školy, který pro 

něj může být svým způsobem azylem. Dále v textu se o tom ještě zmíním. Kromě 

výše  zmíněných  možností  uvádí  kniha  Efektivní  učení  ve  škole  (Dvořák  2005) 

několik  dalších  možností  pro  komunikaci  obou  institucí.  Je  to  například  školní 

časopis, do kterého mohou přispívat také rodiče, pravidelné konzultační hodiny (viz 

výše)  nebo  nástěnky  u  vchodu  do  školy.  Mezi  možnosti  v  praxi  méně  užívané 

bychom mohli zařadit posílání každotýdenního informačního dopisu o dění ve škole, 

probírané látce i vývoji konkrétního dítěte, nebo předtištěné kartičky s obrázky, které 

si mohou rodiče s učiteli/kami vyměňovat, pokud si chtějí něco sdělit.  Důvodem, 

proč se v praxi s těmito možnostmi příliš nesetkáváme, je pravděpodobně vysoká 

časová náročnost při přípravě z hlediska vyučujících, ale i nutná ochota rodičů se na 

takovýchto  metodách  aktivně  podílet  (a  to  i  v  případě  čtení  dopisů  a  využívání 

informací z nich pro prospěch dítěte). Nedostatky používání prostředků, jako jsou 

nástěnky a školní časopis, spočívají zejména v nejistotě, že se informace k rodičům 

dostanou a v závislosti na tom, zda rodiče své děti do školy vodí a kolik mají při tom 

času. Jejich užívání je proto často pro doplňkové.

Uvedla jsem několik možností, které škola pro komunikaci vytváří, ale jak 

uvádí  Stanislav Štech a  Ida Viktorová (2001),  přestože je kladen důraz na přímé 

kontakty, nejčastěji dochází k nepřímé komunikaci, a to především skrze dítě. Mimo 

vzkazy, mnoho (většina) informací, které mezi školou a rodinou kolují,  vůbec jako 

informace odeslány nebyly. Jde o emoce, únavu nebo problémy, se kterými dítě do 

školy nebo ze školy přichází. Ale také o to, jak dítě o rodině (škole) vypráví. Autoři 

zmiňují, že je možné to nazývat nedobrovolnou komunikací. Kromě toho jsou děti 
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„nesporně aktivním prostředníkem mezi školou a rodiči. Mají možnost manipulací, 

interpretací  s  mnoha  informacemi,  které  putují  ze  školy  domů a  zpět  do  školy“ 

(Štech, Viktorová 1992, s. 152) 

2.2 Vztahy mezi rodinami a školou

Vztahy mezi školou a rodinou se rozvíjejí od vzniku škol samotných, Milada 

Rabušicová však poukazuje na to, že byly velmi dlouhou dobu neřešeny. Ale snad 

i právě proto, že byly role jednotlivých aktérů jasně dány. Rodiče měli za povinnost 

přivést do školy dítě včas a připravené a vyučující se věnovali výchově a vzdělání 

(Rabušicová a kol. 2004). Od toho se odvíjely i vzájemné vztahy,  které „byly po 

dlouhou  dobu  tradičně  omezeny  spíše  jen  na  jednosměrný  přenos  informací 

a poskytování  rad  učitelů  rodičům“ (Rabušicová  a  kol.  2004,  s.  9).   Přestože  se 

situace podstatně mění, stále mezi oběma institucemi nacházíme pozůstatky z dob 

minulých,  jež  mohou  být  bariérou  ve  vzájemné  komunikaci.  Milada  Rabušicová 

uvádí, že se jedná především o nedostatek vzájemné důvěry a respektu. (Rabušicová, 

Pol  1996A).  Zuzana  Urbanová  (2009)  podotýká,  že  nedůvěra  pramení  také 

z minulého politického režimu, kdy se nic nesmělo kritizovat a děti slyšely ve škole 

často něco jiného, než se říkalo doma. 

Obecně panuje shoda v tom, že instituce školy (stejně jako instituce rodiny) 

jsou pro vývoj dítěte zásadní. „Jsou to jediné dvě sociální instituce, formy organizace 

a řízení společenského života, kterými projde za normálních okolností každý zdravý 

člověk“ (Hronková 2009, s. 7).  A jak uvádí Stanislav Štech (1997) a mnozí jiní, pro 

úspěšnost  školní  socializace  a  socializace  vůbec  je  dobrý  vztah  mezi  rodinou 

a školou zásadním předpokladem. Tento konsenzus je však nahlížen z několika stran. 

David Fontana (1997) zůstává vcelku neutrální, tedy že pro dítě a jeho pokroky je 

důležitý pouhý zájem rodičů o školní vzdělávání. Na jedné straně pak stojí názor, 

který zastává např.  Jitka Zemánková (2009),  když uvádí,  že  pedagogové i  rodiče 

budou úspěšnější,  pokud se  budou ve  svých  výchovných  tendencích  a  záměrech 

shodovat.  Podobně  Milada  Rabušicová  a  Kateřina  Emmerová  (2003)  jako 

nejefektivnější  shledávají  partnerský  (případně  občanský)  model  vztahu  (budu se 
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jimi zabývat v následující kapitole). Úzkou spolupráci mezi rodinou a školou pro 

lepší výsledky a efektivnější vzdělávání doporučuje také Miriam E. David (1993). Na 

opačnou  stranu  (i  když  to  neznamená,  že  zmiňované  názory  popírají  potřebu 

spolupráce)  můžeme  zařadit  konstatování,  že  „škola  představuje  pro  děti  jednu 

z nejdůležitějších institucí, významné socializační prostředí, právě pro to, že je jiná 

než rodina. Má jiné požadavky, jiné normy a jinak je porušuje, používá jiné strategie 

nátlaku, jiný jazyk, má jiný dopad na další život.“ (Štech, Viktorová 2001, s. 79). 

Zájmem  rodiny  jsou  především  (a  jen)  úspěchy  dítěte.  V  rodinách  nacházíme 

převážně (kladně) afektivní vztahy. Pravidla a normy, pokud jsou zavedeny, je možné 

měnit a porušovat.   Přístup rodičů je zcela individuální. Oproti tomu ve škole jsou 

pravidla jasně dána a jejich dodržování je vyžadováno a porušování sankcionováno. 

K dětem se přistupuje více kolektivně (i když v poslední době a na některých školách 

ne zcela) a vztahy mezi dospělým a dětmi nejsou afektivní, ale spíše instrumentální. 

Zájem školy je oproti zájmu rodiny širší, nejde jí jen o osobnostní a vzdělanostní 

rozvoj dítěte, ale i o předávání kulturních hodnot, napomáhá zachování společenské 

kontinuity  a  konsenzu  (Moravcová-Smetáčková  2004).  Jedná  se  tedy  o  odlišné 

„přístupy“ plnící odlišné funkce, které jsou důležité právě svou rozdílností. A právě 

proto by bylo pravděpodobně chybou, aby se instituce rodiny a školy vzájemně úplně 

podobaly (Smetáčková 2007). Ivo Možný (2004) přímo uvádí, že škola a rodina jsou 

ve  vyspělých  společnostech  sice  dvě  významné instituce,  jsou  si  však  v principu 

nepřátelské.  A tak  není  divu,  že  je  možné  charakterizovat  vztah  mezi  rodinou 

a školou  jako  „hledání  rovnováhy  mezi  individuálními  zájmy,  liberálností, 

vytyčováním hranic a sledováním možností vlastního působení na děti.“ (Viktorová 

2004, s. 390) 

Důvody pro různorodost názorů na optimální pojetí  vztahu rodiny a školy 

můžeme spatřovat v ambivalencích, které však mimo názory ovlivňují samotný vztah 

mezi školou a rodinou. Některé jsme již nastínili. Na jedné straně zákon o rodině1 

rozhodující úlohu ve výchově svěřuje výhradně rodičům. Na straně druhé je škola 

jako  legitimní  instituce,  která  je  společností  i  rodinami  pověřována  výchovou 

a vzděláním (Štech, Viktorová 2001).  Rodiče nemají téměř jinou možnost, než školu 

1 94/1963 Sb. §32
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výchovou a vzděláváním svých dětí pověřit. Milada Rabušicová a Milan Pol (1996 

A) předkládají názor, že však pravděpodobně bude nějakou dobu trvat, než si rodiče 

uvědomí, že kromě práva se školou nekomunikovat mají také právo komunikovat 

a v zájmu svých dětí zasahovat do věcí školy. Jsou to ale právě školy, od kterých se 

očekává,  že  budou  vytvářet  podmínky  pro  oboustrannou  komunikaci  a  předávat 

rodině informace (Rabušicová, Emmerová 2003). Publikace Efektivní učení ve škole 

(Dvořák 2005) však uvádí, že mezi snahou rodiče informovat a příležitostmi s rodiči 

komunikovat je velký rozdíl. Stanislav Štech (2004 A) upozorňuje, že angažovanost 

rodičů  ve  škole  se  objevuje  až  v  druhé  polovině  minulého  století  a  od  té  doby 

postupně narůstá. Přičemž úkol rodičů je nelehký, na jedné straně musí zajistit dítěti 

dobré  podmínky  pro  úspěch  ve  škole  (tedy  podřídit  se  školnímu  kolektivnímu 

přístupu), na druhé straně se však starat o individuálně jedinečný vývoj svého dítěte. 

Hlavní angažovanost rodičů tedy vidí ve vyjednávání s učiteli/učitelkami (do kterého 

řadí právě vyjednání společného a srozumitelného komunikačního kódu). Pro školní 

úspěšnost  dítěte  se  obecně  uznává  nutnost  zapojení  rodičů  do  školního  procesu. 

A přenesení  některých  školních  povinností  do  mimoškolní  sféry  bylo  vnímáno 

vcelku  pozitivně.  Avšak  právě  zapojení  rodičů,  kteří  coby  laici  spolurozhodují 

o školních věcech, může ubírat na  expertnosti a profesionalitě učitelů (Smetáčková 

2007). Dalším z rozporuplných vlivů je to, že vyučující postrádají zpětnou vazbu od 

rodičů  (která  by  de  facto  potvrzovala  jejich  důležitost)  a  mají  pocit,  že  rodiče 

nedoceňují význam vzdělávání (především tím, že nemají na komunikaci se školou 

čas) a pak mají o práci učitele/ky zkreslený obraz (Štech, Viktorová 2001). Přesto se 

zdá, že vyučující nemají přehnaný zájem rodiče upozorňovat na to, že svých práv – 

komunikovat a ovlivňovat školu – příliš nevyužívají (Rabušicová 2004). Může to být 

spojeno právě s výše popsaným nebezpečím ztráty profesionality. Na jednu stranu 

tedy rodiče mohou identitu učitele potvrzovat, ale na druhou také narušovat.

Milada Rabušicová a Milan Pol (1996 B) konstatují, že podoba a úspěšnost 

komunikace se mění i v průběhu školní docházky. Na prvním stupni bývají vztahy se 

školou ze strany rodičů apriori pozitivnější, což se odráží i na formách a četnosti 

komunikace. Může to být spojeno i  s tím, že v počátcích školní docházky rodiče 
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spíše akceptují doporučení školy2, ale také s tím, že hlavním důvodem, proč rodiče se 

školou komunikují,  jsou informace o školních výkonech dětí  (Smetáčková 2007). 

A ty, jak známo, bývají na prvním stupni (oproti druhému) bezproblémovější. Marie 

Vágnerová  (2005)  uvádí,  že  pokud  jsou  rodiče  vystaveni  nepříznivé  informaci 

o dítěti, často ji chápou jako kritiku celé rodiny, a může tak být narušována potřeba 

rodičovské seberealizace. Kateřina Vojtíšková (2010) zkoumala vztah rodičů ke škole 

také z hlediska vzdělání rodičů. A došla k závěru, že matky s nižším vzděláním více 

dávaly za  pravdu  vyučujícím a  nepopíraly prohřešky svých  dětí  a  naopak  vítaly 

učitele/ky, kteří si s výchovnými problémy dokázali poradit sami. Oproti tomu matky 

s vyšším vzděláním se častěji postavily proti učiteli/ce – na stranu dítěte. Z výzkumu 

tedy vyšlo  najevo,  že  matky s  nižším vzděláním se cítily méně kompetentní  pro 

oblast vzdělávání svých dětí, více respektovaly profesionalitu vyučujících, a tudíž ani 

neměly  zvýšenou  potřebu  se  školou  komunikovat.  Naopak  matky  s  vyšším 

vzděláním se školou (alespoň na úrovni  obhajování  vlastních dětí)  komunikovaly 

více, neboť se cítily jistější ve vztahu se stejně (nebo i méně) vzdělanými dospělými, 

ale  i  kompetentnější  pro oblast  vzdělávání.  Vyučující  tedy pro vzdělanější  matky 

nepředstavují  takovou  autoritu  jako  pro  matky  s  nižším  vzděláním,  což  může 

ovlivňovat  podobu  komunikace  mezi  rodinou  a  školou,  kdy  v  případě  méně 

vzdělaných matek jde více o „jednosměrnou“ komunikaci (ve vztahu „expert-laik“) 

a v  případě  matek  s  vyšším vzděláním pravděpodobně  více  o  dialog  (ve  vztahu 

„expert-expert“).  Ke zvýšení komunikace často dochází v případě, že je potřeba řešit 

nějaký konflikt. Pokud je vše v pořádku, pak „normální je nekomunikovat“, neboli 

kontakt na distanc, jak uvádí Stanislav Štech (2004 A). (K tématu řešení konfliktu se 

ještě vrátím v kapitole 4.) 

Poslední téma, kterému bych se chtěla v této kapitole věnovat, je zavedení 

jakéhosi tržního principu do vztahu mezi rodiny a školy. Tématu se také dotknu ještě 

při  rozpracování  jednotlivých  modelů  vztahů  v  následující  kapitole.  Milada 

Rabušicová  a  Kateřina  Emmerová  (2003)  uvádějí,  že  přes  všechny  pochybnosti 

sehrálo zavedení tržního principu do školství pozitivní roli, neboť klíčové pro tento 

mechanismus  je,  že  si  rodiče  svobodně  vybírají  školu,  do  které  bude  jejich  dítě 
2 Autoři uvádějí několik dalších důvodů, k prvnímu i druhému stupni, které mohou být důvodem 

lepší/horší komunikace.
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chodit.  Jitka Zemánková (2009) se zamýšlí  nad tím, že právě úspěšnost interakce 

rodiny a školy v alternativních programech je dána především tím, že rodiče si školu 

pečlivě vybírají a nejsou do ní jen přiděleni. Jde tedy možná o pocit zodpovědnosti 

za školní vzdělávání, který tímto způsobem je částečně přenesen na rodiče, a tudíž 

mají rodiče i větší motivaci pro kontakty se školou. I zde se však vyskytují problémy, 

neboť možnost volby školy může zvyšovat socio-kulturní nerovnosti a vytvářet školy 

z  hlediska  žákovské  populace  homogenizované.  Rodiče  z  určitých  společenských 

vrstev si mohou vybírat konkrétní (elitní) školy a například i sponzorováním školy 

ovlivňovat přijetí a vůbec podobu vtahů. Obě strany se tím dostávají do zcela jiných 

pozic.  Školy  zaujímají  pozice  obchodníků,  kteří  kromě  poskytování  kvalitního 

vzdělávání  téměř  musejí  lákat  i  na další  aktivity (například  na zájmové kroužky, 

rozšířenou  výuku  jazyků,  matematiky  a  jiného,  zahraniční  a  výměnné  pobyty 

a další).  Rodiče jsou v rolích zákazníků,  kteří  do značné míry (poptávkou) určují 

i nabídku. Ale především to má naprosto zásadní vliv na komunikaci,  která může 

stavět učitele do role, ve které je plně podřízen přáním rodičů, kteří pokud nebudou 

spokojeni, změní školu. To mimo jiné také nemotivuje k tomu, hledat společná řešení 

a to nejlepší pro rozvoj dítěte.

2.3 Typy vztahů mezi rodinami a školami

V literatuře  nacházíme  především  dvojí  dělení  typů  vztahů  mezi  rodinou 

a školou.  Jedno  rozdělení  předkládají  autoři  publikace  Škola  a/versus/  rodina. 

Popisují  čtyři  modely:  rodiče  jako  zákazníci  (klienti),  rodiče  jako  partneři,  jako 

občané  a  rodiče  nahlíženi  jako  problém.  Zákaznický  model  navazuje  na  výše 

zmiňovaný tržní princip. Klára Šeďová (in Rabušicová a kol. 2004) tento model blíže 

popisuje jako dvě možnosti, kde buď učitelé jsou odborníci (na poskytování služeb) 

a vědí, jak zákazníky získat a jak se o ně starat, nebo rodiče jsou odborníci a výchovu 

vlastních  dětí  a  nejlépe  vědí  jakou  školu  dítěti  vybrat  a  jaké  služby  vyžadovat. 

V praxi obou druhů to však vypadá tak, že rodiče přivádějí děti do školy a očekávají 

služby, do kterých spadá automatické informování ze strany školy, aniž by museli na 

informace  vznášet  nárok.  O rodičích  jako  o  spotřebitelích  –  zákaznících  se  také 
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zmiňuje  Miriam  E.  David  (1993),  jako  o  jedné  „vývojové“  fázi  v  britském 

a americkém  školství.  V  jiné  části  publikace  se  však  pozastavuje  nad  tím,  že 

legislativa  měla  tendenci  předpokládat,  že  všichni  rodiče  mají  stejnou  schopnost 

vybírat pro své dítě školu, s čímž však plošně nemůžeme počítat. 

Model  partnerství  je  nahlížen  spíše  jako  ideál,  jako  proces,  nežli  jako 

dosažený  stav.  Některými  autory  je  hodnocen  jako  jeden  z  modelů  s  největším 

potenciálem. Jeho předpokladem je však, aby učitelé uznali hodnotu rodičovských 

zkušeností a zapojili je do společné práce (Rabušicová, Emmerová 2003). Jde tedy 

o rovnoprávné a aktivní angažování obou stran a uznání přínosu partnera pro dítě. 

Klára  Šeďová  uvádí,  že  jde  o  dlouhodobé  a  často  i  bolestivé  budování  vztahu. 

Nicméně právě budování partnerských vztahů patří dnes mezi klíčové oblasti řízení 

dobrých škol (Rabušicová a kol. 2004). 

Model občana není v našich podmínkách příliš rozvinutý. Je vymezován jako 

„typický  vztah  mezi  občany a  státními  institucemi,  přičemž  rodiče  uplatňují  svá 

práva  a  odpovědnost  vůči  školám.“  (Rabušicová  a  kol,  2004,  s.  37)  Je  však 

zdůrazňován  především zájem a  individuální  odpovědnost  za  komunitu,  případně 

princip  dobrovolnictví.  Od  zákaznického  modelu  se  liší  především  vzájemnou 

závislostí a odpovědností. Tento model může být chápán také jako jisté rozšíření či 

prohloubení modelu partnerského (Rabušicová a kol. 2004). 

Rodiče jako problém je poslední model z tohoto rozdělení. Sám o době se 

však ještě dělí na tři podkategorie. Rodiče nezávislí, kteří se o školu příliš nezajímají, 

i  když  ji  částečně  respektují,  avšak  děti  podporují  ještě  jinde.  Špatní  rodiče  se 

o výchovu a vzdělávání svých dětí nestarají vůbec. Opakem jsou pak snaživí rodiče, 

kteří až přehnaně komunikují, příliš se zajímají a učitelé mohou jejich projevy chápat 

jako útoky na svoji profesionalitu. Jako největší problém jsou viděni rodiče z první 

podkategorie, kteří podceňují význam školy, a proto se o svého potomka starají sami 

(Rabušicová a kol. 2004). 

Jiné  dělení  představuje  Stanislav  Štech  ve  svém příspěvku  v  Pedagogice 

(2004 A),  kde  zapojení  rodičů  do  kontaktů  se  školou  rozděluje  na  pojetí  vztahů 

„alternativní“, „komplementární“ a „nahrazující“. V alternativním pojetí rodiče školu 

dítěte příliš neřeší, respektive rezignují na zvládání nároků učitele, cítí se bezmocní. 
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V komplementárním vztahu naopak rodiče působení učitele doplňují a dotahují, což 

se  projeví  především tím,  že  se  doma s  dítětem učí,  látku  procvičují  a  snaží  se 

o splnění všech studijních povinností. Nahrazující pojetí vztahu popisuje především u 

žáků, kteří problémy nemají a nároky školy zvládají, rodiče však nejsou spokojeni 

s tím, co škola dítěti poskytuje, a vyučující přímo kritizují a doma dítěti nahrazují to, 

co od školy postrádají. 

Model komplementární můžeme připodobnit k modelu partnerskému. Pokud 

ovšem odhlédneme od názvu „partnerský“ model, který evokuje spíše stejné pozice – 

ať už z hlediska přístupu, či moci. To vzhledem k důležitosti různosti socializace ve 

škole a v rodině, která určuje různý přístup rodičů a vyučujících k dítěti, není zcela 

možné  a  ani  žádoucí.  Pokud  však  budeme  nahlížet  obsah  tohoto  modelu,  tedy 

zdůraznění  vzájemného respektování  a  uznání  důležitosti  obou institucí,  můžeme 

v obou  modelech  najít  podobnosti.  Tedy především  to,  že  rodiče  dítě  podporují, 

zajímají se o jeho školní povinnosti a s učiteli/kami se doplňují. Podobně bychom 

mohli komplementární vztah porovnat i s modelem občanským, který se však kromě 

samotného vzdělávání  zaměřuje  na širší  oblast  školství.  Alternativní  i  nahrazující 

vztahy by se spíše překrývaly s modelem „rodiče jako problém“, i když dělení vztahů 

dle  Stanislava  Štecha  se  více  zaměřuje  na  rodiče  ve  vztahu  k  obsahu  vzdělání 

a nárokům učitele.  Modely popisované Miladou Rabušicovou (a  kolektivem) jsou 

pak zaměřené více na přímé vztahy mezi rodiči a vyučujícími. Rodič jako zákazník 

tak  může  vykazovat  všechny tři  typy  vztahů  –  komplementární,  alternativní 

i nahrazující, v praxi by jednotlivé případy mohly mít mnoho podob.

Někteří  autoři  se  přiklánějí  k  partnerskému modelu  jako  k  tomu,  který  je 

optimální.  Stanislav Štech (2004) však polemizuje, zda je vůbec možné (i z výše 

uváděných důvodů)  takový vztah vlastně vyžadovat.  Panuje shoda v tom, že pro 

příznivý rozvoj dítěte je nutné, aby vztahy mezi školou a rodinou existovaly, a často 

také je zmiňováno, že je důležité, aby byly pozitivní (David 1993). Irena Smetáčková 

(2007) uvádí, že charakter vazby (rodiny a školy) je podstatnou okolností vzhledem 

ke školní úspěšnosti/neúspěšnosti dítěte, avšak nepanuje shoda v tom, jaký typ vazby 

je ideální. 
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2.4 Komunikace matky, otcové versus učitelé, učitelky

Popsala  jsem několik  faktorů,  které  mají  vliv  na  formy,  obsah  i  podobu 

komunikace. Jeden z faktorů, který bezesporu komunikaci ovlivňuje (i když to často 

nebývá uvědomované) je gender (Rezetti, Curran 2003). Irena Smetáčková (2004) 

upozorňuje na to, že právě gender připomíná, že i profesionálové (učitelé/ky) jsou 

také „jen“ lidé a profesionalita v těchto situacích ustupuje do pozadí. Jsou využívány 

komplexy  očekávání  (vlastností  a  chování),  které  jsou  s  daným  pohlavím  ve 

společnosti spojené.

Můžeme  rozlišit  několik  situací,  podle  toho,  jak  se  jednotliví  rodiče  do 

komunikace  zapojují.  Výchova  a  každodenní  péče  o  dítě  je  více  spojovaná 

s matkami. Tedy i každodenní školní povinnosti dítěte řeší ve většině případů matky. 

Není tedy divu, že situace, ve kterých komunikuje matka, jsou nahlíženy jako běžné. 

Jde především o třídní schůzky, průběžné informování o dítěti a řešení každodenních 

organizačních  záležitostí.  Tyto  situace  jsou  vnímány  jako  bezproblémové 

(Smetáčková 2007). Vzhledem k vysokému zastoupení žen v učitelství jde tedy často 

o komunikace ženy se ženou, a jak zmiňuji výše, jedním z faktorů, který určuje tento 

vztah („expert – laik“/ „expert – expert“), může být vzdělání matek a jejich pocit 

kompetentnosti ve vzdělávání jejich dětí. 

Situace, ve kterých přichází do školy otec, tedy vzbuzují pozornost. Většinou 

se  setkáváme  s  několika  příčinami,  které  je  způsobují.  Jednou  z  těch  méně 

problematických je situace, kdy otec zastupuje matku, ať už proto, že nemohla, nebo 

v případě,  že se rodiče střídají  (méně časté).  Často však dochází k zapojení otců 

v případě, že na stejnou školu dochází více dětí z jedné rodiny. Pro pokrytí (hlavně 

třídních  schůzek)  je  tedy  potřeba  účast  obou  rodičů,  kteří  se  mezi  děti  rozdělí. 

V takovém případě otec vykazuje buď velký zájem a vše si podrobně zaznamenává, 

aby mohl doma ženě předat kompletní informace, nebo se naopak téměř nezapojuje 

a odchází co nejdříve (Smetáčková 2007). Pokud však běžně komunikuje matka a do 

školy (nečekaně) přichází otec,  jedná se často o situace očekávaného či  řešeného 

konfliktu.

Důvody, proč se otcové zapojují při konfliktech, jsou různé. Je to nejčastěji 
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případ  „ohrožení  rodiny“,  kdy  otec  kromě  demonstrování  síly  rodiny  i  využívá 

„v převážně  ženském  prostředí  genderovou  výhodu  plynoucí  z  nadřazenosti 

maskulinity nad femininitou“ (Smetáčková 2007, s. 65). Otcové sami o sobě bývají 

vnímáni jako silnější, s větší autoritou a schopností prosadit zájmy rodiny. A samotní 

vyučující tuto skutečnosti někdy reflektují (Moravcová - Smetáčková 2004). Mimo 

to jsou otcové ze stran vyučujících vnímáni více jako hrozba pro děti, protože oproti 

matkám u nich předpokládají větší přísnost a zásadovost ve výchově (Smetáčková 

2007). Což může být i důvod, proč jsou často při řešení problémů pozváni do školy 

oba rodiče. I v případě, že je škola zastoupena učitelem - mužem, může být zapojení 

otců snahou o získání genderové rovnováhy,  neboť škola má v tomto případě (při 

běžném kontaktu s matkami) genderovou převahu (Smetáčková 2007). 

Jak jsem se již zmínila, vlastnosti, které jsou přisuzovány různým pohlavím, 

ovlivňují  podobu komunikace.  Autoři  publikace  Ženy,  muži  a  společnost  zmiňují 

výsledky výzkumů, ze kterých vyplynulo, že pokud dochází k genderově smíšené 

komunikaci, většinu hovoru obstarávají muži. Muži tedy mají v těchto situacích více 

příležitostí  vyjadřovat  svoje  názory  (Rezetti,  Curran  2003).  Nicméně  pokud 

pomineme fakt, že přítomnost otců ve škole je neobvyklou situací (což samo o sobě 

může vyvolávat nepříjemné napětí)  a často se jedná o řešení konfliktů,  vyučující 

reflektují i (údajné) výhody kontaktů s otci. Mezi nejčastěji zmiňované patří rychlost 

a  věcnost  této  komunikace.  Kromě toho  mají  otcové  tendenci  podle  vyučujících 

přistupovat k řešení problémů konstruktivněji. Jsou schopni uznat chyby na straně 

dítěte  a  chtějí  od  učitelů/učitelek  slyšet  fakta  a  návrhy  na  řešení,  které  mohou 

posoudit a rozhodnout. Učitelé/ky tak mohou vnímat, že jsou otci více nahlíženi jako 

profesionálové (Smetáčková 2007). Mimo to „v důsledku větší autority v rodině jsou 

jednání s otci rovněž efektivnější. Otcové mohou lépe než matky zajistit faktickou 

nápravu problémů, zvlášť pokud se týká chování dítěte.“ (Smetáčková 2007, s. 71) 

Někteří vyučující zaujímají spíše ambivalentní postavení. Kromě nesporných výhod 

v  komunikaci  s  otci  (objektivita,  racionalita)  vidí  i  jisté  limity,  jako  je  nízká 

informovanost nebo neochota ke kompromisům (Smetáčková 2007). Informovanost, 

která právě souvisí s každodenní péčí, je výhodou matek, na druhé straně jsou matky 

často  vnímány jako hysterické  a  až  příliš  prosazující  zájem svůj  a  zájem dítěte. 
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V některých případech může jít  až  o  popírání  chyb na straně  dítěte  (Smetáčková 

2007).  Omezení,  která  mohou  mít  vliv  na  výše  uvedené,  jsou  především  ta,  že 

k tomuto tématu nebylo (zvláště v našem prostředí) mnoho napsáno ani proveden 

dostatek výzkumů. Zapojení otců do péče o děti, a tedy i o školní povinnosti, stoupá 

především v posledních letech,  což může být  důvod, proč se této  tématice zatím 

nevěnuje přiměřená pozornost (či dosud nebyla pozornost věnována). Šetření, která 

jsou  k  tématu  vztahů  rodiny a  školy provedena,  operují  často  s  pojmem rodiče, 

posuzují je tedy jako homogenní skupinu, i když především se jedná o matky, které 

komunikují se školou ve více než 80% případů (Moravcová-Smetáčková 2004). Na 

druhou stranu však musíme říci, že charakteristiky, které jsou mužům/ženám často 

připisovány a jsou od nich také očekávány, jsou právě často genderově stereotypní. 

Nemůžeme tedy jimi  označit  (charakterizovat)  všechny otce/matky.  Jistě  bychom 

našli celou řadu výjimek. A kromě toho, právě charakteristiky, které jsou od někoho 

očekávány,  mohou  fungovat  jako  sebesplňující  proroctví,  tedy  jsou  vykazovány 

právě proto, že jsou očekávány, a tím jsou vlastně potvrzovány. 

Je tedy patrné, že komunikaci (formy, podobu, možnosti) ovlivňuje mnoho faktorů, 

které  jsou  často  rozporuplné,  někdy neuvědomované a  přináší  mnoho  nejasností. 

Jedním  z  důležitých  faktorů,  který  hraje  v  komunikaci  roli,  jak  jsme  uvedli,  je 

gender.  A  to  ať  už  působí  na  komunikaci  pozitivně  (lepší  –  objektivnější 

a racionálnější  řešení  problémů  s  otci),  či  negativně  (například  v  případě 

předefinování situace, kde muži/otcové mají nad ženami/učitelkami převahu a nejde 

o  „rovnou“  komunikaci).  Pravděpodobně  není  možné,  aby  se  situace  po  všech 

stránkách „vyřešila“ a umožnila tak zlepšení komunikace mezi školou a rodinou, a to 

i proto, že se jedná o dvě odlišné instituce s vlastními, do značné míry neslučitelnými 

zájmy, a o dvě odlišně vnímané skupiny osob (muži versus ženy). Zvláště ve druhém 

případě, kde jde převážně o stereotypní vnímání, jsou změny možné (pokud vůbec) 

pouze  z  dlouhodobého  hlediska.  Vlastně  zůstává  otázkou,  jak  by  měla  podoba 

komunikace  mezi  rodinou  a  školou  vypadat.  Někteří  autoři  se  přiklánějí 

k „partnerství“,  jiní  spíše  respektování  vzájemné  důležitosti.  Ale  pravděpodobně 

právě pro odlišnost obou institucí, která je pro optimální socializace dítěte důležitá, 
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je dobré rozdílnost zachovat. Příliš intenzivní kontakt obou institucí by mohl tuto 

rozdílnost narušit. V případě přílišného prolínání obou institucí upozorňují Stanislav 

Štech a Ida Viktorová (2001) na riziko vytvoření aliance rodičů a vyučujících proti 

dítěti,  které  ztrácí  místo  bez  rodiny,  azyl  pro  osamostatnění  a  nabytí  autonomie. 

Jistější tedy pravděpodobně bude, pokud vztah rodiny a školy vymezíme negativně – 

tedy že by neměl být nepřátelský, ale zároveň je důležité (pro optimální vývoj dítěte, 

o  který  ve  své  podstatě  jde)  respektovat  rozdílnost  a  mít  na  paměti  vlivy,  které 

podobu komunikace určují či mění.
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3. EMPIRICKÁ ČÁST

3.1 Cíle výzkumu a výzkumné otázky

Jak je z předchozích částí patrné, tématem mého výzkumu byla komunikace 

mezi školou a rodiči se zaměřením na rozlišení matek a otců. Cílem bylo zjistit, zda 

a případně  jaké  jsou  rozdíly  v  komunikaci  se  školou  mezi  matkami  a  otci.  Při 

výzkumu jsem se zaměřovala na několik aspektů komunikace. Jedním zkoumaným 

aspektem byla četnost komunikace,  tj.  kdo za rodinu komunikuje nejčastěji  a  jak 

často  matky  a  otcové  komunikují.  Dalším  nahlíženým  tématem  byly  způsoby 

komunikace,  jaké upřednostňují ženy-matky a jaké muži-otcové. Třetím základním 

aspektem byly důvody komunikace, tj. zda mají otcové a matky pro komunikaci se 

školou odlišné důvody a z jakých důvodů především se školou komunikují, případně 

existují-li příležitosti, při kterých komunikuje jeden rodič více než druhý. Všechny tři 

zmíněné aspekty jsem se snažila propojit,  takže mé výzkumné otázky lze shrnout 

takto: jak často, o jakých tématech a kterými způsoby komunikují se školou otcové 

a matky?  Kromě  samotného  rozlišení  rodičů  na  matky  a  otce  jsem  se  snažila 

zohledňovat i další hlediska, zejména charakteristiky vyučujících a charakteristiky 

dětí. Zajímalo mě, jestli případné rozdíly v komunikaci matek a otců ovlivňuje také 

například věk, pohlaví nebo školní úspěšnost dítěte. Pohled rodičů jsem doplnila také 

o vyjádření samotných vyučujících. Zjišťovala jsem, jaké jsou představy a zkušenosti 

učitelů a učitelek s komunikací s rodinnými příslušníky. Tedy například jak vyučující 

vnímají komunikaci s matkami a otci nebo se kterým rodičem komunikují raději. 

3.2 Výzkumná metoda 

Vzhledem k tomu, že jsem se na problematiku chtěla  podívat z  více úhlů 

pohledu,  zvolila  jsem  výzkumný  design  případové  studie  jedné  základní  školy. 

Hlavní  metodou  sběru  dat  bylo  dotazníkové  šetření  mezi  rodiči  i  vyučujícími. 

Z dalších  metod  se  jednalo  především  o  pozorování  třídních  schůzek  a  setkání 

zástupců  tříd  s  ředitelkou  školy,  dále  analýza  dokumentů,  kterými  byly  webové 
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stránky školy, a školní pedagogické dokumenty a rozhovory s vyučujícími a vedením 

školy. 

Dotazníky použité v případové studii byly pro tento výzkum přímo vytvořeny. 

Před jejich použitím jsem provedla pilotní studii ověřující jejich validitu, na jejímž 

základě  došlo  ještě  k mírným  úpravám.  Oba  dotazníky  byly  opatřeny  úvodním 

textem,  který  dotazník  představuje,  vysvětluje,  za  jakým  účelem  je  použit,  co 

dotazované ve formuláři čeká a jakým způsobem mají své odpovědi zaznamenávat. 

Otázky  v  obou  dotaznících  korespondovaly  s výzkumnými  otázkami  celého 

výzkumu. Šlo tedy především o pohled na četnost komunikace, a to v závislosti na 

prostředcích a tématech komunikace. 

Dotazník  pro  vyučující  obsahoval  11  otázek,  z  nichž  3  otázky  měly 

podotázku.  Všechny  otázky  byly  uzavřené,  resp.  polouzavřené,  v  některých 

případech byla za možnostmi prosba o napsání důvodu, nebo dovysvětlení odpovědi. 

Ve dvou podotázkách měli vyučující přisuzovat prostředek/důvod komunikace buď 

matce,  nebo otci  podle  toho,  kdo z  nich ho více  využívá.  V jiné otázce vybírali 

k tvrzením možnosti na škále četnosti a v další měli souhlasit/nesouhlasit s daným 

tvrzením.  Všechny  otázky,  kromě  závěrečné  (charakteristiky  vyučujících), 

zahrnovaly také možnost buď „nevím“, nebo „jiné“, čímž dávaly prostor pro vlastní 

vyjádření učitele/ky. Účelem dotazníku bylo také zjištění názoru učitele/k na několik 

oblastí  komunikace  rodiny se  školou  (např.  z  jakých důvodů komunikují  otcové, 

jestli komunikaci ovlivňuje věk a pohlaví dítěte a další). Součástí dotazníku byly dále 

identifikační otázky zjišťující pohlaví učitele/učitelky, délku jeho/její praxe, zda je 

třídní učitelkou a které předměty vyučuje. Dotazník je k dispozici v příloze č. 1.

Dotazník pro rodiče, obsahoval 18 otázek, z nichž 5 rozšiřovala podotázka. 

Tři otázky a všechny podotázky byly otevřené, 15 otázek bylo uzavřených. Kromě 

vybírání  variant,  měly  otázky  často  charakter  baterií  možností,  u  nichž 

respondenti/ky  volili  své  odpovědi  na  škále.  Některé  otázky,  podobně  jako 

v dotazníku pro vyučující, měly prostor pro vyjádření důvodu, případně vysvětlení. 

Účelem dotazníku  bylo  především zaznamenat  aktuální  rozhodnutí  v  rodině,  kdo 

bude  se  školou  komunikovat,  situace  při  komunikaci  se  školou,  hodnocení 

komunikace (i v různých situacích) a názor rodiče na to, jak na komunikaci se školou 
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pohlíží  jeho/její  partner/partnerka.  Závěr  dotazníku  se  věnoval  identifikačním 

otázkám  dítěte  a  celé  rodiny.  Byly  zahrnuty  otázky  na  pohlaví,  věk  a  vzdělání 

dotazovaného,  ale  i jeho  partnera/partnerky  (pokud  byl  v  dotazníku  uváděn). 

Z hlediska  charakteristik  dítěte  byly  uvedeny  otázky na  třídu,  do  které  potomek 

dochází, jakého je pohlaví, kolikáté v pořadí je dítě narozené a jaký má prospěch. 

Kromě  toho  zde  figurovala  i  otázka  celkového  počtu  dětí  (rodiče  vyplňujícího 

dotazník), kolik z těchto dětí chodí do školy a v jakém typu rodiny dítě žije. Dotazník 

je k dispozici v příloze č. 2.

V dotaznících pro vyučující i pro rodiče byla položena shodná dvojice otázek. 

A to  zda  si  myslí,  že  by větší  počet  mužů  (na  straně  rodiny a  na  straně  školy) 

v komunikaci znamenal nějakou změnu.

3.3 Popis školy pro případovou studii

Případová studie probíhala na základní škole (dále jen ZŠ), která se nachází 

na kraji vilové zástavby sídliště na okraji Prahy. Jedná se o úplnou základní školu 

s devíti  postupnými  ročníky.  Škola  postupuje  podle  vzdělávacího  programu 

s rozšířenou výukou cizích jazyků a má status fakultní školy Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. Zřizovatelem ZŠ je městská část Prahy. 

Budovu školy tvoří čtyři propojené pavilóny, které jsou obklopeny zahradou, 

školním pozemkem a sportovištěm. Jedná se o rozlehlý a členěný komplex. Kromě 

přízemí jsou využita také dvě patra. Členění vytváří mezi pavilóny átria, která jsou 

využívány pro školní akce, nebo dětmi o přestávkách. Kromě toho členění umožňuje, 

aby většina učeben měla po obou stranách třídy okna a celkově zajišťuje velmi světlý 

a příjemný prostor uvnitř školy. 

Ve škole se nachází 18 kmenových učeben a 12 pracoven (např. na pracovní 

činnosti, cvičná kuchyně, na hudební nebo výtvarnou výchovu, počítačová učebna, 

žákovská knihovna, keramická dílna a další). Součástí školy je také školní družina 

a školní jídelna. Školní družina má vlastních pět učeben, kde je odlišen prostor pro 

odpočinek a pro práci. Společná chodba je pak dětmi využívána k cvičení a pohybu. 

Pro sportovní vyžití v rámci výuky i různých kroužků jsou využívány dvě tělocvičny 
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a  velké  venkovní  sportoviště  (víceúčelové  hřiště  na  volejbal/košíkovou,  tenisový 

kurt,  fotbalové  hřiště  s  běžeckou  dráhou,  hokejbalové  hřiště).  Na  venkovních 

pozemcích školy má vyhrazené své vlastní prostory také školní družina a nacházejí 

se zde pozemky pro pracovní činnosti.  Kromě toho je venkovní areál za pěkného 

počasí využíván i o velké přestávce, kterou tak mohou děti trávit venku. Místnosti 

prvních tříd mají z učebny na zahradu přímý vstup. Mohou tak prostory využívat jak 

k  učební  činnosti,  tak  k  relaxaci.  V  budově  školy  se  také  nachází  společenská 

místnost,  která slouží při  kulturních akcích,  ale hlavně pro dramatickou výchovu. 

Chodby školy jsou využívány jako galerie, jsou zde vystavované práce a projekty 

žáků.  V  přízemních  prostorách  chodby  je  také  umístěn  školní  bufet  a automaty 

s občerstvením.  Areál  školy  (včetně  sportovišť)  je  stále  postupně  rekonstruován 

a modernizován. 

Dle výroční zprávy k 30. 6.  2011 navštěvovalo školu 346 žáků. Do školy 

docházejí především žáci/kyně z okolního sídliště a děti z rodinných domků původní 

zástavby městské části Prahy, ale i děti z bližšího či vzdálenějšího okolí (jedná se asi 

o 10 – 20 % dětí). Škola se také věnuje vzdělávání dětí cizích státních příslušníků (ve 

školním roce 2010/2011 se jednalo asi o 17 žáků), kromě toho je zvýšená pozornost 

věnována žákům se specifickými potřebami učení a chování a žákům mimořádně 

nadaným. Na prvním stupni jsou žáci rozděleni do jedenácti tříd (v každém ročníku 

jsou zpravidla dvě paralelní třídy), na druhém stupni je od každého ročníku jen jedna 

třída. Hodně  dětí  v  páté,  případně  sedmé  třídě  odchází  na  víceletá  gymnázia. 

Průměrně se ve třídě nachází 23 žáků. 

Pedagogický sbor má okolo 25 vyučujících, z nichž je v současné době pouze 

jeden muž (v současné době není  třídním učitelem – škola  má tedy pouze třídní 

učitelky-ženy).  Ve  škole  dále  působí  4  vychovatelky  školní  družiny,  výchovná 

poradkyně,  poradkyně  pro  volbu  povolání,  metodik  primární  prevence,  školní 

psycholožka  a  speciální  pedagožka.  Všichni  pedagogičtí  pracovníci  se  dále 

vzdělávají. Školu vede ředitelka a zástupkyně ředitelky.   

Škola spolupracuje s dalšími (školskými) zařízeními, a to nejen v Čechách 

(Mateřská škola, Pedagogicko-psychologická poradna, Gymnázium v Německu atd.) 

Kromě  toho  v  rámci  nejrůznějších  projektů  spolupracuje  škola  také  s  dalšími 
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subjekty,  např.  se  společností  Člověk v tísni,  s  Policií  ČR,  s  Toulcovým dvorem 

apod. 

Škola  se  také  věnuje  komunikaci  a  spolupráci  s rodiči.  Ve  škole  pracuje 

zákonem ustanovená Školská rada, kromě toho se zástupci jednotlivých tříd každé 

čtvrtletí (před třídními schůzkami) scházejí s paní ředitelkou. Mimo třídní schůzky 

(4x  ročně)  si  rodiče  mohou  domluvit  s vyučujícími  osobní  konzultaci.  Rodiče 

prvňáčků  mají  každoročně  možnost  navštívit  výuku  v  rámci  otevřených  hodin. 

Informace o plánovaných i proběhlých akcích jsou k nalezení na webových stránkách 

školy, v časopise, který vydává Městská část Prahy a školním časopise, který vychází 

několikrát do roka.  Tradičními akcemi, které slouží také jako místo setkávání rodičů 

a  školy,  je  školní  ples,  vánoční  zpívání  v  atriu  školy,  besídky jednotlivých  tříd, 

besídka  školní  družiny  a  vánoční  a  velikonoční  jarmarky.  Pro  rodiče  budoucích 

prvňáčků probíhá každoročně také Den otevřených dveří.

Škola postupuje podle vzdělávacího programu základní  školy s  rozšířenou 

výukou jazyků. Od prví třídy je angličtina vyučována jednu vyučovací hodině týdně 

a každý rok se časová dotace o jednu hodinu zvyšuje (ve 4. a 5. třídě je časová dotace 

čtyři vyučovací hodiny). Od 6. ročníku je přidán německý jazyk s časovou dotací tři 

hodiny týdně a od osmého ročníku je týdně vyučována jedna hodina ruského, nebo 

francouzského jazyka. V rámci kroužků jsou také vedeny hodiny s rodilým mluvčím. 

Škola se však věnuje i jiné zájmové činnosti dětí a mimo angličtinu nabízí dětem 

mnoho  kroužků.  Některé  vedou  samotní  učitelé  školy,  na  škole  však  probíhají 

aktivity  i jiných  organizací  a  sdružení  (např.  Agentura  Kroužky,  Skautský  oddíl 

a další).  Velmi  navštěvovanou  aktivitou,  probíhající  v  pěti  různých  skupinách,  je 

keramický  kroužek.  V  rámci  vzdělávacích  výjezdů  škola  uskutečňuje  výměnné 

pobyty  se  studenty  spřáteleného  německého  Gymnázia.  Projekt  je  opakovaně 

finančně podporován ze strany MČ Prahy a Česko-německého fondu budoucnosti. 

Kromě výměnného pobytu vyjíždí žáci na poznávací zájezdy do Anglie.  V rámci 

školního vzdělávacího programu se každoročně uskutečňují školy v přírodě a také 

jsou  pořádány  lyžařské  výcviky.  Škola  na  tyto  akce  rodičům  přímo  finančně 

nepřispívá. 
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3.4 Historie výzkumu

Při  hledání  školy pro případovou studii  jsem oslovila  svoji  třídní  učitelku 

z prvního  stupně,  která  v  současné  době  vykonává  roli  zástupkyně  ředitelky  na 

malém městě  na  Vysočině.  Na  jejich  škole  však  během roku  probíhalo  už  více 

výzkumů, a tak ředitelka tomu nebyla příliš nakloněná. Moje bývalá učitelka mi však 

vyšla vstříc a domluvila se se svou dcerou Danou, také učitelkou, že bych mohla 

realizovat výzkum u ní na škole na okraji Prahy. S dcerou paní učitelky jsem se 

v dětství vídala (jezdila s námi na školní výlety apod.) a rychle jsem s ní navázala 

kontakt. Ředitelka školy proti výzkumu nic neměla a zástupkyně ředitelky, se kterou 

jsem  pak  jednala,  byla  velmi  milá  a ochotná.  Školu  jsem  několikrát  navštívila 

a zúčastnila se setkání zástupců tříd s ředitelkou, třídních schůzek i konzultací, vše 

mi domluvila učitelka Dana.  Konzultovala  jsem s ní také tvorbu dotazníků, jak pro 

učitele,  tak  pro  rodiče  a  dohodly  jsme  se  na  nejlepší  způsobu  (čase)  zadávání 

formulářů. Oba dotazníky dostala ke schválení zástupkyně ředitelky. 

První fáze výzkumu proběhla na jaře roku 2011. Při  první návštěvě školy 

jsem se seznámila s paní zástupkyní a paní učitelka Dana mi ukázala školu. Dále 

jsem se zúčastnila setkání paní ředitelky se zástupci tříd a poté samotných třídních 

schůzek.  Učitelka  Dana mi  domluvila  možnost  obejít  během třídních  schůzek tři 

třídy.  Na  závěr  třídních  schůzek  jsem  byla  přítomna  i konzultacím.  Předání 

učitelských  dotazníků  proběhlo  formou  emailové  komunikace.  Učitelka  Dana  se 

nabídla,  že  s dotazníky  pro  učitele  všechny  své  kolegy  obejde  a  formuláře  jim 

předloží. Stalo se tak ještě před koncem školního roku. V září 2011 jsme školu opět 

navštívila a konzultovala dotazník s paní zástupkyní. Na závěr jsme se domluvily, že 

zadat rodičům dotazníky bude nejlepší v průběhu (zářijových) třídních schůzek, které 

jsou rodiči  zpravidla nejvíce navštěvované.  Také jsme se domluvily,  že pro vyšší 

návratnost dotazníků požádám rodiče, aby formuláře odevzdávali  při východu ze 

školy. Protože jsem se rozhodla vynechat první ročníky, kde komunikace rodičů se 

školou teprve začíná, dohodla jsem se s vedením školy,  že s dotazníky jednotlivé 

třídy stihnu obejít a rodiče o vyplnění osobně poprosím. Ředitelka zadání dotazníků 

zahrnula i do plánu třídních schůzek a  učitelka Dana v den třídních schůzek ještě 
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obešla všechny třídní učitelky a připomenula jim, že k nim do třídy během třídních 

schůzek přijdu. Přestože jsem rodiče prosila, aby odevzdali vyplněné formuláře hned 

při  odchodu  ze  školy,  někteří  vyjádřili  přání  odevzdat  je  později.  Pozdější  sběr 

dotazníků  zajistila  také  učitelka Dana.  Školu jsem navštívila  ještě  v  květnu roku 

2012,  abych  předala  výsledky  vyplývající  z  výzkumu,  které  jsou  pro  školu 

využitelné, a doplnila některé odpovědi na otázky, jež mi vyvstaly v průběhu psaní 

práce.

Analýza dokumentů, především výroční zprávy a webových stránek proběhla 

během března 2012. U webových stránek jsem se zaměřovala především na to, které 

informace  jsou  rodičům poskytovány,  jakým způsobem a  zda  některé  informace 

chybí (případně jakým jiným způsobem jsou poskytovány).

Rozhovory  byly  vedeny  převážně  se  zástupkyní  a  s  učitelkou,  která  mi 

zprostředkovala  kontakt  se  školou.  Probíhaly  především  neformálně 

a nestrukturovaně.  Jejich  cílem  byla  prvotní  orientace  v  problému  a  získání 

základních poznatků o škole a o jejím fungování. Během výzkumu se dále jednalo 

o doplnění  informací,  které  nebyly  k  nalezení  ve  školských dokumentech  ani  na 

webových stránkách.

3.5 Možnosti komunikace rodičů se školou

Škola nabízí rodičům několik možností, jak získávat informace a se školou 

komunikovat.  Mezi  ty  běžně  užívané  komunikační  kanály  patří  třídní  schůzky, 

žákovská knížka nebo webové stránky. Specifické místo zaujímají schůzky ředitelky 

se zástupci/kyněmi rodičů z jednotlivých tříd, které představují obdobu Klubu rodičů 

či Sdružení rodičů a přátel školy existujících na jiných školách. V následující pasáži 

se na jednotlivé možnosti zaměřím a pokusím se především na základě rozhovorů 

a pozorování popsat také jejich funkčnost. 

Školská  rada  je  ve  škole  zřízena  podle  §  167,  168 Zákona  561/2004 Sb. 

Rodiče mají možnost podílet se na volbě volené části členů Školské rady, většinou 

během třídních schůzek. Zástupci jsou voleni jak z řad rodičů, tak vyučujících. Rada 

zasedá většinou dvakrát do roka. Schvaluje výroční zprávy a dostává k nahlédnutí 
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zprávu o hospodaření školy za uplynulý rok a rozpočet na rok následující. Školská 

rada je rodiči i  pracovníky školy nahlížena spíše jako formální instituce, která na 

chod školy nemá příliš velký vliv.3

Jednání  ředitelky se zástupci jednotlivých tříd  se uskutečňuje před každou 

třídní schůzkou.4 Jde převážně o usnadnění a urychlení přenosu informací o dění ve 

škole. Ředitelka rodičům podává zprávy o chodu školy (projektech, rekonstrukcích, 

výsledcích  různých  testů  apod.).  Rodiče  mají  také  možnost  přímo  na  ředitelku 

vznášet dotazy a společně řešit aktuální záležitosti. Rodiče, kteří se účastní tohoto 

setkání, pak ve svých třídách na začátku třídních schůzek ostatním rodičům předávají 

informace, které se na schůzce projednávaly. Vypadalo to, že systém funguje velmi 

dobře a i dle vedení školy jsou tyto schůzky aktivně využívány. Jednání s ředitelkou 

bylo  otevřené  a  konstruktivní,  na  dotazy  rodičů  ochotně  odpovídala,  případně 

přislíbila zjištění informací o problematice (např. u napojení na městskou část). 

Třídní  schůzky  jsou  pravidelnou  a  vcelku  hojně  (asi  80  –  90  %  rodiči) 

navštěvovanou  příležitostí  a  využívanou  možností  vzájemné  komunikace  mezi 

školou a rodinou. Bývají pořádány čtyřikrát do roka a jejich termíny jsou známy již 

na začátku školního roku. Začínají vždy v 17:30, umožňují tedy účast většině rodičů, 

aniž by museli dříve odcházet z práce. Na začátku třídních schůzek zdraví ředitelka 

rodiče školním rozhlasem. Následně zástupce/kyně třídy z řad rodičů přednese, co 

bylo  projednáváno  na  schůzce  s   ředitelkou.  Další  průběh je  již  v  režii  třídních 

učitelek a v různých třídách se liší. Některé třídy mají celé třídní schůzky v podobě 

konzultací, kde je s učitelkou pouze jeden rodič. Vyučující, kteří nemají vlastní třídu, 

případně vyučují i jiné třídy, pak v době třídních schůzek dávají prostor pro osobní 

konzultace,  jsou tedy k dispozici  rodičům, kteří  o to  projeví  zájem. V některých 

třídách (kde jsem byla na náslechu), působili rodiče jako parta lidí, která se vzájemně 

zná.  Rodiče  (matky  i  otcové)  tvořili  skupinky  a  povídali  si  nejen  o  studijních 

záležitostech svých dětí. Převážnou většinu účastníků třídních schůzek tvořily matky, 

ale v každé třídě byl alespoň jeden otec, v některých třídách jich bylo i více. 

3 Během setkání paní ředitelky a zástupců tříd se paní ředitelka zmínila, že se projednává zrušení 
zákonného nařízení zřizovat Školskou radu a dále zůstane jen jako dobrovolná instituce. V tom 
případě by podle paní ředitelky na škole pravděpodobně přestala fungovat, protože u nich na škole 
jde pouze o formální instituci. Zástupci rodičů proti tomu neměli výhrady. 

4 Pozorovaného jednání se zúčastnilo 11 žen-matek a jeden muž-otec.
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Webové stránky školy poskytují dostatečné množství informací o důležitých 

událostech  i akcích.  Jsou  vcelku  přehledně  členěny  do  několika  částí.  Mezi 

„Důležitými  informacemi“,  jak  je  sekce  nazvaná,  jsou  k  nalezení  informace 

k zahájení  školního  roku,  k  provozu  školní  družiny  a školní  jídelny,  informace 

k přijímacím zkouškám a k sociálně patologickým jevům5.  Také je zde k nalezení 

výroční zpráva školy, formulář pro uvolňování z výuky a některé aktuální informace 

(např. žáci přijatí do prvního ročníku). Naopak zde nejsou aktuální informace k dění 

ve škole (např. kdy se konají výlety, jaké probíhají projekty a jiná sdělení ). Tyto 

informace  nejsou  k  nalezení  ani  v  jiné  části  webových  stránek.  Pod  záložkou 

„Zktuality a zajímavosti“ jsou pouze fotografie z proběhlých akcí, které jsou někdy 

doplněny  krátkým  textem.  Fotografie  ze  starších  událostí  jsou  zařazeny  v  sekci 

„Archív“.  Záložka  „Základní  informace“  má  pět  podkapitol.  První  z  nich  je 

charakteristika školy, kde je mnoho zajímavých a důležitých informací o škole. Podle 

tohoto textu si čtenář o škole dobře utvoří představu. Další podkapitola se věnuje 

výuce jazyků, kde je rozepsaná časová dotace na jednotlivé vyučované předměty. 

Samostatnou  kapitolu  tvoří  „Prázdniny  a  třídní  schůzky“,  kde  jsou  přehledně 

uvedeny všechny informace k této problematice. V podkapitole „Účast v projektech“ 

jsou popsány dlouhodobé projekty, jimiž se škola zabývá (např. Recyklování nebo 

Adopce na dálku).  Poslední podkapitolu tvoří  „Konzultace“. Na tomto místě jsou 

časy konzultačních hodin metodičky, výchovné poradkyně a poradkyně pro volbu 

povolání,  ovšem chybí tu na ně jakékoliv spojení. U všech je pouze uvedeno, že 

konzultace  poskytují  po  předběžné  domluvě.  Oddělení  „Fotogalerie“  poskytuje 

všechny fotografie zveřejňované školou. Většina z nich je k nalezení již pod složkou 

„Aktuality a zajímavosti“ případně pod složkou „Archív“. Pod záložkou „Zájmová 

činnost“ jsou k nalezení složky: Kroužky, Vědomostní soutěže, Sportovní soutěže, 

Kulturní akce a Zájezdy a výlety. Kromě sekce Kroužky, která nabízí a informuje 

o stávajících  zájmových  činnostech  i  nabídkách  dalších,  ostatní  spíše  informují 

o událostech,  které  již  proběhly.  V dalších  částech  se  stránky věnují  „Adopci  na 

dálku“ a „Tradicím školy“, o kterých informují především prostřednictvím fotografií. 

5 Škola zde nabízí pomoc rodičům při řešení obtížných situací ,a to přímo prostřednictvím 
pracovníků školy (výchovné poradkyně, metodičky prevence), ale i prostřednictvím odkazů na jiná 
poradenská a krizová pracoviště.
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Předposlední záložka se věnuje kontaktům. Kromě mapy a adresy školy je zde také 

emailový kontakt obecně na školu, na ředitelku a na zástupkyni a telefony na vedení 

školy,  školní  družinu,  vedoucí  školní  jídelny,  hospodářku  a  ekonomku.  Stránky 

neobsahují  ani  seznamy žáků,  ani  jména  vyučujících.  Přestože  všechny  učitelky 

i učitel mají pod školní doménou vlastní email, jakýkoliv kontakt na vyučující zde 

chybí.  Stránky  neuvádějí  ani  kontakty  na  další  pracovníky  školy  jako  speciální 

pedagožku,  metodičku  prevence  nebo  výchovnou  poradkyni  (přestože  jsou  na 

stránkách nabízeny jejich služby). 

Jak  již  výše  zmiňuji,  všichni  vyučující  mají  služební  emailovou  adresu. 

O nich  jsou  rodiče  informováni  především  na  třídních  schůzkách.  Byla  jsem 

svědkem reflexe  funkčnosti  emailových kontaktů  v případě,  kdy se  v  jedné  třídě 

objevily vši.  Maminka z  jedné třídy poslala email  rodičům z dalších tříd,  během 

několika  dní  se  prý  informace  rozšířila  tak,  že  stihli  „nákazu“  podchytit  včas. 

Přestože jsou emailové adresy funkční, většina vyučujících, podle názoru učitelky 

Dany,  preferuje  komunikaci  přes  telefon,  nejčastěji  jde  o  soukromý  mobil 

vyučujících. A záleží na učiteli/ce, zda tuto možnost komunikace rodičům umožní. 

O telefonním čísle jsou rodiče informováni také převážně na třídních schůzkách, ale 

například v případě akcí školy (výlety, zájezdy, lyžařské výcviky) i prostřednictvím 

dopisu, který rodiče dostávají. V některých případech sami rodiče o telefonní číslo 

vyučujícího  poprosí.  Kromě  toho  mohou  vyučující  využívat  služebního  telefonu 

a telefonních čísel na rodiče, která jsou zapsána v žákovských knížkách. Kromě toho 

obsahují  žákovské  knížky (mimo údajů  o  dítěti  a  rodině)  také  telefonní  čísla  na 

vedení školy a na školní jídelnu, adresu školy a termíny prázdnin. Někteří vyučující 

do žákovských knížek připisují také právě vlastní telefonní číslo.

Individuální konzultace s učiteli/kami jsou také v kompetenci jednotlivých 

vyučujících. V prvních třídách se mimo třídní schůzky konaly letos také konzultace 

s každou  rodinou.  Byly  otevřeny  oběma  rodičům i  dětem.  V ostatních  ročnících 

probíhají  osobní  konzultace  především  místo  třídních  schůzek  (jen  v  některých 

třídách a  jen některé v roce),  kdy jsou vypsány časy a  vyučující  má na každého 

rodiče  asi  půl  hodiny.  Mimoto  však  dochází  k  nepravidelným  konzultacím  dle 

potřeby, v průběhu roku nejčastěji v době před vyučováním nebo po něm. Rodiče 
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vedou dítě do školy a s nějakou otázkou nebo nejasností se staví za učitelem/kou. 

U vrátnice a v okolí šaten jsou na nástěnkách vystaveny některé informace, 

které jsou pro rodiče dobře dostupné v případě, že vyzvedávají své dítě ze školy. 

Informace podávané touto cestou však nepůsobí nijak zvlášť uceleně a přehledně. 

3.6 Zadání dotazníků a soubor respondentů/ek

Zadání učitelského dotazníku, jak jsem již uvedla, proběhlo zprostředkovaně 

přes  učitelku  Danu.  O  vyplnění  formuláře  poprosila  22  vyučujících.  Veškeré 

instrukce  k  vyplnění  byly  v úvodu  dotazníku.  Vyplněný  formulář  odevzdalo  15 

pedagogických pracovníků.

Cílovou skupinou pro rodičovské dotazníky byly rodiče druhých až osmých 

tříd.6 Jak se výše zmiňuji,  dotazníky jsem v každé třídě zadávala osobně.  Během 

času,  který  jsem  dostala  v třídních  schůzkách,  jsem  se  rodičům  představila 

a vysvětlila  účel  výzkumného  šetření,  anonymnost  dotazníků,  souvislosti,  využití 

informací pro školu a instrukce pro vyplňování a odevzdávání. Celkově bylo rozdáno 

237 formulářů, z nichž bylo 139 (58 %) vráceno vyplněných7. V porovnání s jinými 

výzkumy je návratnost standardní, není považována za tak nízkou, aby devalvovala 

kvalitu výzkumu. Je však brán v potaz aspekt možného zkreslení kvůli samovýběru, 

ať už vhledem k rodičům, kteří se třídních schůzek účastnili, nebo vzhledem k těm, 

kteří  dotazník  odevzdali.   Předpokládá  se,  že  právě  tito  rodiče  jsou  se  školou 

v kontaktu a spolupracují s ní. K tomuto aspektu bude při interpretacích a závěrech 

přihlíženo. 

Ač měli rodiče v instrukcích napsáno, že mají dotazník vyplňovat pouze za 

jedno  dítě  (v případě  že  jich  mají  na  škole  více),  někteří  rodiče  v závěrečných 

informacích  o  rodině  uvedli  charakteristiky  dvou  nebo  tří  dětí.  Protože  jsem se 

6 Již jsem se zmiňovala, proč byly z výzkumu vynecháni rodiče dětí z prvních tříd. V původním 
plánu bylo oslovit i rodiče devátých tříd, ale jejich třídní schůzka skončila dříve, než jsem se k nim 
vůbec stačila dostat. Bylo možné rodiče oslovit při dalších třídních schůzkách, aby však data byla 
sebrána všechna ve stejnou dobu, rozhodla jsem se devátou třídu vynechat. 

7 Dva rodiče poprosili o možnost elektronického vyplnění, tedy zaslání dotazníků emailem, na 
adresu, kterou mi napsali. Dotazníky jsem odeslala ještě týž den večer. Ani jeden z těchto 
dotazníků se zpět nevrátil. 
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rozhodla brát v úvahu právě charakteristiky dítěte, odpovědi z těchto dotazníků jsem 

zmnožila tak, aby informace odpovídaly vždy jen jednomu dítěti. V konečné podobě 

operuji tedy s počtem 145 vyplněných dotazníků. Při analýze dat proběhlo třídění 

prvního  a  druhého  stupně  a  testování  signifikantnosti  rozdílů.  Při  zjišťování 

statistické  významnosti  jsme  u  souboru  dat  týkající  se  průměrů  otců  a  matek 

v otázkách 3 (prostředky komunikace),  9  (osoby s  nimiž  je  komunikováno)  a  11 

(témata  komunikace)  Kolmogorov-smirnovým  testem  zjistili,  že  soubor  nemá 

normální rozložení. Statistickou významnost jsme tedy testovali Mann-whitneyovým 

testem  pro  dva  nezávislé  soubory.  V  ostatních  případech  z  důvodu  malých 

očekávaných četností  vycházející  v chí-kvadrát  testu,  které jsou dány podrobným 

tříděním  (které  bylo  předmětem  zájmu),  jsem  zvolila  spíše  popisnou  variantu 

procentuálním zastoupením. 

3.7  Dotazníky pro učitele/učitelky

Dotazník vyplňovalo 14 učitelek-žen a jeden učitel-muž. Většina z nich má 

více než 10 let praxe (průměrná délka praxe je téměř 20 let). 11 učitelek je třídní 

učitelkou nějaké třídy a osm vyučujících uvedlo jako svoji aprobaci první stupeň. 

3.7.1 Prezentace výsledků – učitelský dotazník 
Zkušenosti všech vyučujících uváděných v dotazníku ukazují, že se školou 

komunikují výrazně častěji matky než otcové. Podle 60 %8 vyučujících ale začíná být 

patrné, že jednoznačná dominance matek v komunikaci se školou slábne a postupně 

se do ní začínají zapojovat i otcové. 

Tabulka č. 1: Důvody dominantní komunikace matek

8 Pro větší přehlednost budu pracovat s procenty, jsem si však vědoma, že při tak malém počtu 
respondentů je to sporné.
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Matky více pečují o děti, tedy i o školní docházku 73,3%
Matky mají více času než otcové 20,0%

Matky,protože ve škole jsou především také ženy 13,3%
Jiný důvod (po rozvodu děti převážně u matky) 6,7%



Jak  vyplývá  z  tabulky  č.  1,  většina  vyučujících  přisuzuje  dominantní 

postavení matek v komunikaci se školou tomu, že péče o děti, tedy i jejich školní 

povinnosti, je doménou žen-matek. Nelze posoudit, zda se respondenti/ky domnívají, 

že  zodpovědnost  žen  za  děti  je  dána  výhradně  biologicky  či  společenským 

nastavením. V obou případech se však jedná o projev genderového řádu, v prvním 

případě neuvědomovaný, v druhém již reflektovaný.

Tabulka č. 2: Důvody zapojení otců

Z důvodů, proč komunikuje otec, vybírali učitel/ky nejčastěji případ, kdy otec 

matku  (výjimečně)  zastupuje.  Potvrzuje  se  tedy,  že  dominantní  postavení  mají 

v komunikaci matky, na druhou stranu i zde je patrné (viz tabulka č. 2), že vyučující 

vnímají větší snahu o zapojování otců do školních záležitostí dětí (ať už je to z vůle 

matky, či samotného otce). Jak se zmiňuji v teoretické části, z dosavadních výzkumů 

vyplynulo,  že zapojení otců do komunikace se školou (nahrazení matky)  je často 

v případech očekávaného,  případně  řešeného konfliktu.  K tomuto  tématu  byla  do 

otázky zařazena poslední dvě tvrzení. Výsledky však ukázaly, že zkušenosti učitelů 

jsou v tomto ohledu rozdílné. Necelá polovina vyučujících zavrhla možnost, že by 

otec  komunikoval  s  rodinou proto,  aby ochránil  matku.  Třetina  vyučujících  však 

připustila, že v některých případech, když otec vstupuje do kontaktu se školou, je to 

proto, že prosazuje názor rodiny – domnívá se, že by se to matce nemuselo podařit. 

Využívá tedy stereotypního modelu genderové nerovnosti v komunikaci muž – žena 

(za předpokladu komunikace s učitelkou-ženou). Prosadit něco jako muž znamená 

„redefinovat“ situaci,  která je primárně profesionálně-laická do situace genderové. 

Nejde tedy o genderově neutrální situace, jak se většina zúčastněných domnívá, ale 

gender začíná v tuto chvíli hrát podstatnou roli. Pětina vyučujících souhlasí s tím, že 

otec  takto  demonstruje  sílu  rodiny  často,  naopak  druhá  pětina  je  zásadně  proti. 

37

často zřídka vůbec nevím
Rodiče se střídají – vyšla řada na otce 13,3% 53,3% 0,0% 13,3%

Mmatka výjimečně nemohla, otec ji zastupuje 46,7% 40,0% 0,0% 6,7%
Matka chce, aby se otec víc zapojil do výchovy dítěte 33,3% 33,3% 13,3% 13,3%

Otec se chce víc podílet na výchově dítěte 33,3% 33,3% 0,0% 20,0%
 Kvůli dítěti – vnímá větší důležitost 20,0% 33,3% 6,7% 33,3%

Otec chrání matku 0,0% 20,0% 40,0% 20,0%
Otec demonstruje sílu rodiny 20,0% 33,3% 20,0% 13,3%



Všechny „proti odpovědi“ pocházejí od třídních učitelek na prvním stupni. Je tedy 

možné (přesto, že délka jejich praxe přesahuje 15 let), že se nesetkaly s tím, že by to 

otcové (rodiny) zkoušeli (vzhledem k tomu, že závažnější problémy jsou řešeny spíše 

až na druhém stupni).  Případně si  tuto nerovnováhu neuvědomují  nebo přikládají 

vstupu otců do školní komunikace jiný důvod, neboť v jiné otázce  80 %  vyučujících 

souhlasilo s tvrzením, že otec komunikuje se školou často v případě konfliktu (viz 

tabulka  č.  3).  Mezi  nimi  i  všechny výše  zmíněné  učitelky prvního  stupně,  které 

nesouhlasí s demonstrací síly v pozici otce. Je tedy otázkou, zda si nerovnoměrné 

(nadřazené) postavení otců vůči vyučujícím nechtějí připustit, či zda rodiny využívají 

strategii genderové nerovnováhy, ale vyučující ji tak nevnímají a důvod komunikace 

otců v případě konfliktů spatřují jinde. 

Tabulka č. 3: Tvrzení zahrnující charakteristiky dítěte

Názory učitele/k na tvrzení o pohlaví a věku dítěte neprokázaly, že by tyto 

aspekty měly na zapojení otců nějaký vliv. Často byla v této položce využita možnost 

„nevím“, je možné, že je to způsobeno vlastní nezkušeností vyučujících s takovýmito 

případy (učitelky na prvním stupni nevědí, jak rodiče komunikují po zbytek školní 

docházky).  Většina  vyučujících  se  však  shodla  na tom,  že  matky komunikují  po 

celou školní docházku se stejnou intenzitou, kdežto zapojení otců kolísá.

Zhruba  polovina  vyučujících  hodnotí  komunikaci  s matkami  a  s otci  jako 

apriori rozdílnou. Hlavní rozdíly se podle nich týkají četnosti a důvodů komunikace 

(četnosti i  některým důvodů jsem se již věnovala, k dalším důvodům-tématům se 

ještě vrátím). Naopak druhá polovina vyučujících však žádné markantní rozdíly mezi 

matkami a otci v jejich komunikaci se školou nevidí. Vzhledem k tomu, že v dílčích 

otázkách však všichni respondent/ky vyjádřili nějaký rozdíl v komunikaci (četnost, 
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Ano Ne Nevím 
Otcové komunikují častěji jde-li o syna 13,3% 60,0% 26,7%
Otcové komunikují častěji jde-li o dceru 6,7% 60,0% 33,3%

66,7% 13,3% 20,0%

Otcové komunikují víc na začátku, pak už tolik ne 6,7% 73,3% 20,0%
Ve vyšších ročnících komunikují otcové víc než dřív 6,7% 73,3% 20,0%

Ve vyšších ročnících komunikují otcové víc, jde-li o syna 6,7% 60,0% 26,7%

13,3% 53,3% 26,7%

Otec komunikuje se školou často, když dojde ke konfliktu 80,0% 13,3% 6,7%

Matky komunikují celou šk.docházku se stejnou 
intenzitou,zapojení otců kolísá

Ve vyšších ročnících komunikují otcové pokud jde o studijní 
postup dítěte



témata), lze usuzovat, že buď se rozdílu v komunikaci brání – popírají ho, případně si 

ho neuvědomují,  nebo otázku na  rozdíl  v  komunikaci  chápali  spíše  jen v oblasti 

samotného jednání – komunikace jako takové (a ne z hlediska všech aspektů, jako je 

právě četnost,  prostředky či  témata  komunikace).  Přesto však,  pokud se u  těchto 

vyučujících  zaměříme  na  položky,  kde  je  otec  hodnocen  jako  demonstrující  sílu 

rodiny,  necelá polovina vyučujících (odmítající  rozdíl)  připouští  situace,  kdy otec 

demonstruje  sílu  rodiny (viz  výše).  Je  tedy pravděpodobné,  že  učitel/ky nechtějí 

(třeba i nevědomě) rozdíly explicitně připustit, přestože je většina vnímá a je schopna 

je vyjádřit. 

Co  se  týká  prostředků  komunikace,  86  %  vyučujících  odpovědělo,  že 

neshledává  rozdíl  v používání  jednotlivých prostředků komunikace  mezi  matkami 

a otci.  Přesto i  někteří  z nich vyplnili  tabulku v podotázce,  která  měla odlišnosti 

v používání  prostředků  zaznamenat.  Celkově  tedy rozdíl  ve  využívání  prostředků 

komunikace nevnímají, nebo ho odmítají připustit, ale v konkrétních případech jsou 

schopni odlišnosti uvést. Dominantní zastoupení v komunikaci celkově mají matky, 

což se projevuje i na využívání prostředků. Matky se více účastní forem komunikace, 

které probíhají každodenně a které jsou časově náročnější (osobní kontakty, vzkazy 

psané v ŽK, návštěvy školních akcí – viz tabulka č. 4). Otcové dle vyučujících častěji 

využijí  kontaktu  skrze  telefon  a  email.  Komunikují  tedy  prostřednictvím  tzv. 

chladných  médií,  tj.  distančně.  Pravděpodobně  jde  tedy  o komunikaci  rychlou, 

stručnou a na cíl zaměřenou (vyřídit potřebné záležitosti). Toto pojetí koresponduje 

s charakteristikami, které učitel/ky otcům (mužům) v komunikaci připisují (dostanu 

se k tomu níže). 

Tabulka č. 4: Využívání prostředků komunikace
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Matky Otcové Oba 
Osobní kontakt 26,7% 0,0% 0,0%

Tř.schůzky 33,3% 6,7% 0,0%
Telefon 13,3% 13,3% 6,7%

SMS 6,7% 6,7% 6,7%
Email 13,3% 13,3% 0,0%

Vzkazy v žk 26,7% 0,0% 0,0%
Vzkazy přes dítě 13,3% 6,7% 0,0%
Na akcích školy 26,7% 0,0% 0,0%



Na rozdíl od prostředků komunikace u témat víc než polovina vyučujících 

uvedla,  že  rozdíl  vnímá. Při  komunikaci o tématech týkajících se běžného chodu 

(každodenní školní události – probíraná látka, úkoly, známky, domácí příprava na 

vyučování,  uvolňování  dítěte  z výuky)  mají  podle  učitele/k  dominantní  postavení 

matky.  Pokud vstupují  do komunikace otcové,  pak je to  především kvůli  zjištění 

prospěchu a chování dítěte a v oblasti řízení a organizace školy. Opět se nám tu tedy 

ukazuje, že matky,  jakožto hlavní pečující  osoby obstarávají  každodenní potřebné 

záležitosti.  A v případě,  že  do  komunikace  vstupují  otcové,  je  to  kvůli  kontrole 

prospěchu  a  chování  –  jedná  se  tedy  o  kontrolu  plnění  hlavních  funkcí  školní 

docházky. (Stejně často jako otcové provádějí tuto „kontrolu“ oba rodiče zároveň. 

Nicméně  z  toho  vyplývá,  že  toto  jsou  oblasti,  o  které  se  otcové  zajímají.) 

Komunikace otců o těchto tématech tak odpovídá prostředkům komunikace, kterými 

se  tato  často  jednoznačná  a konkrétní  sdělení  mohou  předávat.  Dominantní 

zastoupení  otců  v  těchto  tématech  může být  také  způsobeno již  výše  nastíněnou 

hypotézou, že otcové komunikují se školou v případě problémů, které se většinou 

týkají prospěchu nebo chování. 

Tabulka č. 5: Témata komunikace

Nejvýrazněji  zastoupeným  tématem,  o  kterém  podle  vyučujících  otcové 

komunikují,  je  řízení  a organizace  školy.   Je  otázkou,  nakolik  se  otcové  o  řízení 

a organizaci školy opravdu zajímají (viz účast rodičů na setkání s ředitelkou školy – 

11  matek,  1  otec),  nebo  nakolik  je  toto  téma  učitelem/kami  posuzováno  jako 

„mužská záležitost“. 

Většina vyučujících je toho názoru,  že pohlaví rodiče,  s nímž komunikují, 
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Matky Otcové Oba
Každodenní šk.události 53,3% 0,0% 0,0%

Celkový prospěch 13,3% 20,0% 26,7%
Celkové chování 13,3% 20,0% 20,0%
Domácí příprava 53,3% 0,0% 0,0%

Uvolňování 33,3% 6,7% 6,7%
Akce školy 26,7% 0,0% 13,3%

Studijní postup dítěte 13,3% 6,7% 6,7%
Řízení a organizace školy 6,7% 26,7% 6,7%

Učivo, metody, švp 26,7% 6,7% 6,7%
Rodinné problémy 20,0% 0,0% 0,0%



není  důležité.  Jako  důvody  uváděli  většinou  rovnocennost  rodičů  a  schopnost 

komunikace, která je nezávislá na pohlaví.  Pouze jedna učitelka uvedla, že raději 

komunikuje s matkami, protože toho o dítěti většinou více vědí. Pětina vyučujících 

(učitelky-ženy) uvedla, že komunikuje raději s otci, a to především z důvodu věcné, 

stručné a konkrétní komunikace. 

Jak vyplývá z tabulek č.  6 a  č.  7,  většina učitelů neví,  zda by při  větším 

zapojení  mužů  došlo  ke  změně,  nebo  je  toho  názoru,  že  větší  zapojení  otců  by 

komunikaci  nijak  nezměnilo.  Naopak  pokud  by  pracovalo  ve  škole  více  mužů, 

komunikace  by  podle  nich  probíhala  jinak.  Jako  důvod  bylo  uvedeno  v  případě 

většího počtu mužů z rodiny hlavně to, že muži by byli stručnější a méně starostliví. 

Na straně školy pak byl uváděn jako důvod větší autorita u matek, stručnost mužů-

učitelů (podobně jako u mužů-otců), a výhoda v podobě rovnováhy sil. U naposled 

zmiňovaného důvodu je  otázka,  jak  byl  míněn,  ale  je  možné,  že  právě  zde  byla 

naznačena-reflektována  asymetrie  při  komunikaci  učitelek-žen  s  otci,  a  tedy 

genderová povaha situace, kterou by muži ve školství vyrovnali.  Jako jiný důvod 

bylo také uvedeno, že by se matky před učiteli-muži více předváděly. 

Tabulka č. 6: Změna komunikace při zastoupení většího počtu mužů z rodiny

  Tabulka č. 7: Změna komunikace při zastoupení většího počtu mužů 

Je otázkou, jak si tento rozpor vysvětlit. Opravdu pro vyučující rozdílnost v pohlaví 

na  straně  rodičů  nic  neznamená,  kdežto  na  straně  školy  ano?  Je  možné,  že  jde 

o vyjádření  profesionality  vyučujících,  kteří  k  oběma  rodičům  přistupují  (chtějí 

přistupovat)  stejně.  Na  druhou  stranu,  deklarovaná  profesionalita  je  asociována 

s muži,  kteří  by  zvýšili  prestiž  učitelství,  a  vedlo  by  to  k  tomu,  že  by  rodiče 

komunikovali se školou odlišně. Jedna z možností by mohla být ta, že učitelé/ky jsou 

schopni posoudit vlastní stranu, ale ne stranu rodičů. Pokud posouzení schopni jsou, 
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Ne 26,7%
Nevím 60,0%

Ano 13,3%

Ne 6,7%
Nevím 40,0%

Ano 53,3%



nevěří však, že by zapojení otců komunikaci celkově prospělo. Je také možné, že 

větší zapojení otců by bylo reflektováno kladněji, pokud by se úměrně zvýšil počet 

mužů ve školství, tedy v případě, že by se nezvyšovala nerovnost komunikace právě 

na genderové úrovni.

3.7.2 Shrnutí
Přestože  v  úvodní  otázce  až  polovina  vyučujících  vyplnila,  že  rozdíl 

v komunikaci mezi matkami a otci nevnímá, v jednotlivých konkrétních bodech jej 

často uvádí. Může to být způsobeno tím, že se vyučující vědomě brání tomu, aby 

rozdíly v komunikaci existovaly nebo alespoň tomu, aby se o nich otevřeně mluvilo. 

Neexistence rozdílů  by vyjadřovala  jejich profesionalitu  a  potvrzovala  školu jako 

genderově neutrální instituci. Navzdory této vyznávané či deklarované rovnosti jsou 

ovšem vyučující  schopni  a ochotni  v konkrétních  případech  odlišnosti  popsat.  To 

může také znamenat vnitřně nekonzistentní představu o učitelství. Může tomu stát 

vlivem stereotypů, které nás ovlivňují, aniž si to uvědomujeme. 

Zajímavý je  názor,  že  komunikace by probíhala  jinak,  pokud by za  školu 

komunikovalo  více  mužů.  Tuto  odpověď  zvolily  pouze  učitelky-ženy. 

I v předchozích odpovědích bylo několikrát zmíněno, že muži komunikují stručněji 

a konkrétněji,  jakoby  tedy  učitelky-ženy  částečně  toužily  po  jasnější 

a konstruktivnější  komunikaci  s  rodiči.  Na  druhou  stranu  změnu  nespatřují  ve 

zvýšeném počtu komunikujících otců, jejichž doménou jsou zmiňované vlastnosti. 

Můžeme se tedy domnívat, že jde o vlastnosti, kterými by zmiňované učitelky rády 

samy  disponovaly,  případně  o  podobu  komunikace,  kterou  by  oceňovaly  i  při 

komunikaci s matkami. Je tomu tak pravděpodobně také proto, že se jedná o atributy 

komunikace,  které  jsou  ve  společnosti  obecně  vyzdvihované.   Důvodem,  proč 

samotnou komunikaci nezlepší  větší zapojení otců (jejichž podoba komunikace je 

hodnocena  kladně)  je  možná  obava,  že  otcové  nepotřebují  komunikovat 

o každodenních  událostech,  případně  nejsou  o takovýchto  aspektech  života  svých 

dětí dobře informováni. Znamená to tedy, že komunikace s rodinou by byla méně 

podrobná i méně častá.  K podobným ambivalentním pocitům a postojům jsme se 

vyjadřovali v teoretické části. Výsledky šetření tedy odrážejí závěry z dosavadních 
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výzkumů.   Otcové  svým  chováním  a  jednáním  mohou  vystupovat  jako 

profesionálové,  respektive  partneři  profesionálů.  Na  jednu  stranu  tím  podporují 

profesní identitu vyučujících, ale na druhou stranu jsou pro ně  hrozbou, neboť jejich 

vstup do komunikace se školou není  považován za běžný,  a  může značit   snahu 

o řešení situace ve prospěch rodiny, za kterou jedná (genderově – oproti učitelkám-

ženám) silnější zástupce. 

Z výsledků však jednoznačně vyplývá, že dominantní postavení v komunikaci 

se školou mají  matky.  Jsou nahlíženy jako tradiční pečující  osoby, které zastávají 

odpovídající činnosti v péči o dítě, tedy i školní docházku a každodenní starost o ni. 

Využívají  k  tomu  adekvátní  prostředky  i témata  komunikace.  Muži-otcové  mají 

naopak roli  zastupující,  případně dohlížející  (kontrolující).  Vystupují  tedy jako ti, 

kteří  mají  v  rodině  silnější  slovo  a  vystupují  tak  i  ve  vztahu  ke  škole.  Většina 

vyučujících se shoduje,  že  otec přichází  do školy v situacích,  kdy se řeší  nějaký 

konflikt.  Často může jít o demonstraci síly rodiny – využívá se tedy genderového 

řádu, kde otec vystupuje ne proti učiteli/učitelce, ale proti ženě (případně muži). 

3.8. Dotazníky pro rodiče

Z  237  zadaných  dotazníků  odevzdalo  formulář  145  rodičů9 druhých  až 

osmých tříd. Z toho vyplnilo své pohlaví 133 rodičů (28 mužů a 105 žen). 12 rodičů, 

kteří své pohlaví neuvedli, nevyplnilo ani žádné další identifikační údaje (poslední 

otázku)10.

Svůj věk uvedlo 126 respondentů (26 mužů a 100 žen). Průměrný věk mužů 

je 42,8 let,  žen 38,6.  Třídu,  do které potomek chodí,  uvedlo téměř 90 % rodičů. 

Největší počet respondentů jsou rodiče dětí ze třetích tříd (jak je patrné z tabulky, 

jedná se také o nejvyšší počet respondentů mužů uvedených v jednom ročníku).11 

V části  výzkumných zjištění  budu (podobně jako u  výsledků vyučujících)  uvádět 

9 Výše vysvětluji, proč operuji s počtem 145, když skutečně odevzdaných dotazníků bylo 139.
10 Z toho polovina rodičů nevyplnila celou druhou stranu dotazníku.
11 Nízký počet respondentů dětí ze sedmých tříd může být způsoben i tím, že v průběhu zadávání 

dotazníků během třídních schůzek, jsem dorazila do sedmé třídy už v době, kdy probíhaly 
individuální konzultace s učitelkou a někteří rodiče už třídní schůzky opustili.
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hodnoty  především  v  procentech,  přestože  si  uvědomuji  omezenou  výpovědní 

hodnotu především kvůli nepříliš početné skupině otců. Jak je patrné z následující 

tabulky (číslo  8),  mezi  rodiči  vyplňující  dotazník,  je  podíl  žen  takový,  že  téměř 

odpovídá  dřívějším  nálezům  o zastoupení  žen  v  komunikaci.  Přestože,  jak  výše 

uvádím, (dle vyučujících) komunikujících otců přibývá,  jedná se o pomalý nárůst 

a ženy stále tvoří téměř 80% komunikujících rodičů.

Tabulka č. 8: Pohlaví rodičů vyplňující dotazník 

Tabulka č. 9: Věk rodičů vyplňující dotazník 

Tabulka č. 10: Zastoupení rodičů dětí z jednotlivých tříd

3.8.1 Výzkumná zjištění
Angažovanost otců a matek

Jak  je  patrné  z  tabulky  č.  8,  dotazník  vyplňovaly  především  ženy-matky, 

zároveň ve většině případů (viz tabulka č.  11) je to právě matka,  která zastupuje 

rodinu  nejčastěji.  První  zjištění  tedy  fakticky  dokazuje  druhé.  Důvod,  proč 

komunikují více matky, je pravděpodobně v tom, že starost o  školu patří do jejich 

domény  péče  o  dítě.  Toto  zjištění  poukazuje  na  genderové  rozložení  životních 
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Celkem 133
Muži 28 21,05%
Ženy 105 78,95%

Nevyplněno 12 9,02%

Počet Průměrný věk
Muži 26 42,8
Ženy 100 38,6

Celkem 126 39,4
Neuvedeno 19

Muži Ženy Celkem Celkem procent
2.třída 3 22 25 19,20%
3.třída 9 28 37 28,50%
4.třída 5 17 22 16,90%
5.třída 5 10 15 11,50%
6.třída 4 11 15 11,50%
7.třída 0 3 3 2,30%
8. třída 1 12 13 10,00%
celkem 27 103 130

neuvedeno 15



domén. Ženy jsou více spojovány s péčí o dítě, do které spadají i školní povinnosti. 

Muži  komunikují  především tehdy,  pokud  je  v  rodině  více  dětí.  Jen  17  % otců 

uvedlo, že jejich potomek je jedináček a pouze v jednom případě šlo o dívku-dceru. 

Většina otců (69 %) komunikuje se školou, pokud jde o potomka mužského pohlaví. 

I tito otcové ve většině případů (77 %) uvedli, že  více jejich dětí navštěvuje tuto 

školu (61 % otců). Je zde tedy vidět, že angažovanost otců stoupá především, je-li 

v rodině větší počet dětí (které docházejí na stejnou školu). Znamená to totiž potřebu 

podělit se o docházku na třídní schůzky, které se konají vždy ve stejný den. V těchto 

případech  se  muži  věnují  více  synům,  což  můžeme  chápat  jako  jeden  z  dílčích 

mechanismů  genderové  reprodukce.  Přestože,  jak  uvádím  výše,  nejvíce  otců 

komunikuje ve třetím ročníku, 55 % otců komunikuje kvůli synovi, který je ve čtvrté 

a  vyšší  třídě.  To  může  být  způsobeno  také  narůstajícími  problémy s  chlapci  ve 

vyšších ročnících. Šetření však nepotvrdilo, že by šlo o zhoršený prospěch, 66 % 

otců hodnotí prospěch synů jako výborný. Můžeme tedy uvažovat i otom, že pro 

chlapce má škola větší důležitost, pokud se jedná o chlapce.

Tabulka č. 11: Kdo nejčastěji komunikuje s rodinou

Tabulka č. 12: Kdo komunikuje se školou nejčastěji z hlediska rozdělení na 

chlapce a dívky

Kromě  toho,  že  otcové  komunikují  především,  jde-li  o  syna,  celkově  byli 

v dotaznících (i matkami) uváděni častěji, pokud šlo o chlapce (viz tabulka č. 13). 

Může to být způsobeno také tím, že otcové komunikují  se školou více v případě 

konfliktů (viz kapitola 2.4) a konflikty jsou častěji spojené s chlapci, případně i tím, 

že otcové mohou mít (zvláště ve vyšších ročnících) u synů větší autoritu než matky, 
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Matka 84,83%
Otec 6,90%

Oba rodiče 6,90%
Babička 0,69%

Jiné 0,69%

Chlapec Dívka Celkem
Matka 80,00% 90,90% 84,80%
Otec 10,00% 3,60% 7,20%

Oba rodiče 8,60% 5,50% 7,20%



a proto se otcové v oblasti školních povinností věnují právě synům. Tyto hypotézy 

však v dotazníkovém šetření nebyly zcela potvrzeny.

Tabulka č. 13: Uvedení matky/otce v dotazníku jako osoby komunikující se 

školou

Výše jsem uvedla,  že  v  případě  chlapců,  za  které  komunikuje  otec,  ve  více  než 

polovině  případů  nejde  o  špatný  prospěch.  Celkově  se  však  ukazuje,  že  otcové 

komunikují více než matky právě v případě, že se jedná o horší prospěch. Je však 

otázka, zda na to nemá vliv samotné hodnocení otců. V kapitole 2.4 uvádím, že podle 

pramenů otcové nemají tak velký problém přiznat chybu dítěte a naopak matky jsou 

ty, které dítě až přehnaně obhajují a vidí ho v lepším světle. Pokud však vezmeme 

v úvahu k prospěchu kritérium, zda byl otec jako komunikující se školou v dotazníku 

vůbec  uveden  (tabulka  č.  15),  ukazuje  se,  že  vždy,  když  byl  (matkami  i  otci) 

hodnocen prospěch jako ucházející, byl otec (jako také komunikující) uveden. Pouze 

v jednom z těchto případů šlo o otce, který uvedl, že se školou komunikuje nejčastěji 

on sám, v ostatních případech, i když dotazník vyplňovali muži, uvedli za nejčastěji 

komunikující  matku.  V  jednom  dotazníku  byl  prospěch  hodnocen  jako  špatný. 

Jednalo  se  o  dítě,  které  mají  v  péči  prarodiče  a  dotazník  vyplňovala  babička. 

Pravděpodobně se jedná o složitější případ s více problémy. K problematice zapojení 

rodičů ve vztahu k prospěchu se ještě dostanu.

Tabulka č. 14: Prospěch, který o svém potomkovi uvedl rodič vyplňující 

dotazník 
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Chlapec Dívka
Uvedena matka 47,48% 39,57%

Uveden otec 49,21% 33,33%

Muži Ženy Celkem
Výborný 74,10% 76,50% 76,00%

Dobrý 18,50% 19,60% 19,40%
Ucházející 7,40% 2,90% 3,90%

Špatný 0,00% 1,00% 0,80%



Tabulka č. 15: Uvedení otce jako komunikujícího se školou vzhledem k 

prospěchu

Četnost komunikace

Pokud se zaměříme na četnost komunikace obecně, docházíme k závěrům, jak již 

bylo výše naznačeno, že dominantní postavení v komunikaci se školou mají matky. 

I více  než  polovina   otců-mužů,  kteří  vyplňovali  dotazník,  uvedla,  že  nejčastěji 

komunikuje se školou matka dítěte. Pouze necelých 30 % otců vyplňujících dotazník 

označilo  za nejvíce komunikujícího sebe (otce).  Ve dvou případech (necelá  2 %) 

uvedly  ženy  vyplňující  dotazník,  že  nejčastěji  komunikují  otcové.  Celkově  tedy 

rodiče uvedli otce za nejčastěji komunikující osobu v necelých 8% případů. 

Tabulka č. 16: Rozdělení nejvíce komunikujících zástupců rodiny dle 

pohlaví rodičů12

Mimo  osobu,  která  komunikuje  se  školou  nejčastěji,  jsme  četnost  zjišťovali 

v souvislosti  s prostředkem  komunikace,  v  souvislosti  s osobou,  s  níž  je 

komunikováno, a s obsahem komunikace. Podle průměru ve všech třech případech je 

četnost komunikace hodnocena uprostřed mezi možnostmi „několikrát za pololetí“ 

a „zcela výjimečně“. Ostatní průměry ukazuje tabulka č.17, z jejíchž výsledků plyne, 

že rodiče nejsou se školou příliš často v přímém kontaktu, což se nejvíce projevuje 

na výsledcích kategorie osob, se kterými rodiče komunikují. Tato zjištění odpovídají 

nálezům Stanislava Štecha o tom,  že běžné je nekomunikovat (více viz kapitola 2.2). 

Pokud  se  nevyskytne  problém,  rodiče  nemají  tendenci  se  školou  explicitně 

komunikovat.  Je  zajímavé,  že  témata  komunikace  jsou  nahlížena  jako  častěji 

12 Možnost „oba rodiče“ nebyla jako taková v nabídce, jedná se o současné vybrání možnosti otec a 
matka. Nemůžeme tedy rozlišit, zda se jedná o to, že komunikují oba stejně často, nebo zda 
nejčastěji komunikují oba naráz – společně. 
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Výborný Dobrý Ucházející Špatný celkem
Otec neuveden 55,10% 72,00% 0,00% 100,00% 56,60%

Otec uveden 44,90% 28,00% 100,00% 0,00% 43,40%

Muž Žena
Nejčastěji komunikuje matka 53,57% 92,38%
Nejčastěji komunikuje otec 28,57% 1,90%

Nejčastěji komunikují oba rodiče 17,86% 3,81%



komunikována než prostředky komunikace, přestože k tomu nemůže dojít bez použití 

prostředků komunikace  ani  osob,  se  kterými  jsou  témata  komunikována.  Je  tedy 

pravděpodobné, že zatímco témata jsou konkrétní a častěji uvědomované (jako to, co 

rodiče řeší), používání prostředků je samozřejmé, až neuvědomované.

Tabulka č. 17: Průměry v četnosti komunikace

(Hodnota 4 – několikrát za pololetí, 5 – zcela výjimečně, 6 – nikdy)

Nejvíc  mužů-otců  i  žen-matek  označilo  za  komunikační  prostředek  třídní 

schůzky. Podle nejmenší průměrné hodnoty jsou nejčastěji využívané (oběma rodiči) 

vzkazy v žákovské knížce (průměr 3,35 – muži a 3,73 – ženy). Ukazuje se nám tedy 

to,  co  zmiňuji  v  teoretické  části  (viz  kapitola  2.1)  že  třídní  schůzky a  žákovská 

knížka jsou stále tradičními prostředky komunikace se školou. Jako druhý nejčastější 

prostředek pro získávání informací matky uvedly webové stránky školy13. Statisticky 

významné rozdíly byly u otců nalezeny v častějším užití  individuálního kontaktu 

s vedením školy a používáním telefonu. U komunikace s  vedením školy může jít 

právě o řešení problémových situací, kde z různých důvodů komunikují více právě 

otcové (ať už je důvodem zastoupení silnějšího člena rodiny, či větší autorita u dítěte 

– viz výše). V případě použití telefonů odpovídá prostředek charakteristikám, které 

jsou mužům připisovány (rychlost  a  stručnost  komunikace).  Umožňuje  však  také 

přenos informací, na které jsou dle předchozích výzkumů otcové zaměření (základní 

funkci vzdělávání – školní výsledky). 

13 Může se jednat i o zjišťování školního jídelníčku a objednávání jídel pro dítě, které funguje 
prostřednictvím webových stránek.
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Muži Ženy Celkem 
Prostředky komunikace 4,26 4,35 4,33

Osoby s nimiž je komunikováno 5 5,17 5,13
Témata komunikace 4,1 4,31 4,27



Tabulka č. 18: Četnost komunikace rodičů vzhledem k prostředkům 

komunikace

Průměr byl vypočítáván podle hodnot, které byly v dotazníku vyznačeny – 1 – několikrát týdně, 2 
– alespoň 1x týdně, 3 – několikrát za měsíc, 4 – několikrát za pololetí, 5 – zcela výjimečně, 6 – 

nikdy  (počty neobsahují výskyt ve všech možnostech, byla odečtena možnost 6 – nikdy)

Je zajímavé, že v mnoha případech (i v celkovém průměru) otcové označovali, že 

komunikují se školou častěji než ženy. Může jít jen o pohled mužů, kterým připadá, 

že se školou komunikují často, i když školní povinnosti dětí běžně řeší matka dítěte. 

Je ovšem také možné, že v případě komunikujících otců se setkáváme s muži, kteří 

jsou agilnější než „běžné“ matky. V ostatních oblastech, kde jsme četnost sledovali 

měli  otcové  nižší  průměrné  hodnoty  téměř  u  všech  kategorií.  U  prostředků 

komunikace  jsme  zaznamenali  nižší  průměrné  hodnoty  v  případě  žen,  jen 

u využívání webových stránek, nástěnek ve škole a komunikace na akcích pořádané 

školou. Tento aspekt naznačuje shodu s oblastí komunikace, které je ženám „vlastní“, 

tedy  běžný  (školní)  život  dítěte  (webové  stránky  jsou  pravděpodobně  nejčastěji 

využívány k objednávání a odhlašování obědů).

Další  z  možností  vysvětlující  fakt,  že  otcové  uváděli  četnější  komunikaci 

(oproti matkám) můžeme vztáhnout k prospěchu. Otcové komunikují v případě méně 

prospívajících dětí, a proto komunikují častěji. Matky dětí s ucházejícím prospěchem 

komunikují průměrně až podprůměrně (myšleno častěji) vzhledem matkám obecně, 

i vzhledem k matkám dětí  s  výborným prospěchem. Ovšem tato tendence neplatí 
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Muži Ženy
počet průměr počet průměr

Osobní kontakt s uč 21 3,61 87 4

18 5,11 46 5,28
Třídní schůzky 24 3,83 88 3,99

Telefon 19 4,16 70 4,57
SMS 15 4,85 52 4,87
Email 19 4,64 58 4,3

Vzkazy v ŽK 22 3,35 70 3,73
Vzkazy přes dítě 19 3,79 65 4,16

Web.stránky 18 4,06 72 3,85
Nástěnky ve škole 20 4,65 64 4,46

Akce školy 18 4,85 60 4,6
Celkově průměr 4,26 4,35

Osobní kontakt s 
vedením



vždy.  Výborný  prospěch  obecně  neznamená,  že  by  rodiče  (matky  i  otcové) 

komunikovali  méně ve všech  případech.  V některých případech naopak zhoršený 

prospěch může být příčinou (nebo důsledkem) snížené komunikace. Setkáváme se 

zde s oboustranným vlivem.

Pokud  do  četnosti  využití  komunikačních  prostředků  zahrneme  kritérium 

pohlaví dítěte, dostáváme se k závěrům, že přes velmi malé rozdíly je častěji uváděna 

četnější komunikace u chlapců (více se tedy vyskytují hodnoty 1, 2 a 3), a naopak 

u dívek se více vyskytují hodnoty z opačného pólu stupnice. Patrné je to především 

na osobním kontaktu s vyučujícím, kde v pěti procentech komunikují rodiče synů 

několikrát za týden, kdežto u dívek tato možnost není vůbec zaznamenána. Jakoby 

kvůli chlapcům bylo potřeba více komunikovat než kvůli děvčatům. Ta mají převahu 

jen ve využívání vzkazů přes ně samotné, což může naznačovat, že jsou chápána jako 

spolehlivější  a  pravděpodobně i  bezproblémovější,  neboť  o  nich  není  třeba  často 

komunikovat. Zaměření více na chlapce může znamenat, že jsou vnímáni buď jako 

náročnější – problémovější, nebo je kladen větší důraz na jejich vzdělání a rodiče se 

mu celkově více věnují.  Jistou roli může hrát také to, že otcové, kteří vyplňovali 

dotazník  a  kteří  zaznamenávali  četnější  komunikaci  (viz  výše),  zastupovali 

především  chlapce.  Rozdíly  v  četnosti  u  chlapců  a  dívek  však  nenacházíme 

u komunikace s vedením školy, což částečně popírá názor na problémovější chlapce, 

neboť významné problémy bývají řešeny právě na úrovni vedení školy.

Co se týče osob, s nimiž rodiče komunikují, na prvním místě je u obou rodičů 

(vzhledem k četnosti i počtu) třídní učitelka. Kromě učitelek českého, cizího jazyka 

a učitele/učitelek  matematiky  (kde  byl  průměr  mezi  možnostmi  „několikrát  za 

měsíc“ a „zcela výjimečně“) byl průměr u ostatních pedagogických pracovníků spíše 

mezi hodnotami „zcela výjimečně“ a „nikdy“ (více k hodnotě „zcela výjimečně“ se 

blížila  komunikace  s  ředitelkou  a  zástupkyní.)  Ukazuje  se  nám  tedy,  že  rodiče 

komunikují s osobami vyučujícími předmět, který rodiče považují za důležitý.  Také 

se zde projevuje fakt, že většina respondentů/ek jsou rodiče dětí prvního stupně, kde 

kromě  jazyků  většinu  předmětů  obstarávají  právě  třídní  učitelky.  Statisticky 

významný rozdíl  se ukazuje v častějším zapojení otců (oproti  matkám) v případě 

komunikace se zástupkyní ředitelky, se speciální pedagožkou a s psycholožkou. To 
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opět může korespondovat s řešením problémů, do kterého se otcové zapojují častěji 

než do jiné komunikace. Je trochu paradoxem, že v předchozím odstavci uvádíme 

výsledky, které ukazují, u chlapců četnější užívání osobního kontaktu s vyučující/m 

(jakožto  „prostředku“  komunikace),  ale  z  výsledků v  oblasti  osob,  se  kterými  je 

komunikováno,  naopak  vychází,  že  kontakt  rodičů  dcer  s  třídní  učitelkou  (při 

možnostech několikrát a alespoň jednou za týden) je vyšší než kontakt rodičů synů 

v těchto  kategoriích.  Setkáváme se zde  tedy s  tím,  že rodiče  mají  nekonzistentní 

představu, ale setkáváme se také s významem mužů pro charakter komunikace. Ten 

může  být  rozdílný  a  často  neuvědomovaný,  což  může  způsobovat  právě 

nekonzistentnost představ. Lidmi, se kterými rodiče chlapců komunikují častěji než 

rodiče dívek, jsou především speciální pedagožka, psycholožka, výchovná poradkyně 

i poradkyně pro volbu povolání. Alespoň jednou za týden zase komunikují rodiče 

dívek s učitelkou českého jazyka a učitelem/učitelkou matematiky.  Je to více než 

rodiče  chlapců.  Toto  zjištění  můžeme  postavit  proti  tvrzení,  že  rodiče  synů 

komunikují více kvůli vzdělání chlapců, ale částečně to potvrzuje, že chlapci mají 

více problémů při učení a rodiče tedy častěji využívají poradenských služeb školy. 

Nemusí tedy jít o problémy, které se často řeší s vedením školy (jak uvádím výše), 

ale jen o obtíže v učení, které se zvládají s pomocí osob ve škole k tomu určených. 

Z genderového  hlediska  není  překvapivé,  že  chlapci  mohou  mít  při  učení  větší 

obtíže, neboť jsou dle genderového stereotypu vnímáni jako aktivnější, neposednější, 

roztržitější, kdežto od dívek se často očekává poslušnost a píle. Pokud děti naplňují 

tyto role, dívky jsou vnímány jako bezproblémovější a mají méně potíží s učením. 

Vzhledem k obsahu komunikace matky i otcové shodně komunikují nejčastěji 

o  každodenních  záležitostech.  V rámci  průměrů  mužů-otců  bylo  hodnoceno  jako 

nejčastější obsah komunikace celkové chování a celkový prospěch. V rámci průměrů 

žen-matek byla  po každodenních záležitostech jako nejčastější  obsah komunikace 

hodnocena  domácí  příprava.  Signifikantní  rozdíly  mezi  matkami  a  otci  nebyly 

nalezeny (kromě tématu dalšího studijního postupu dítěte, kde statisticky významně 

komunikují  otcové).  Pokud  však  i  přes  statistickou  nevýznamnost  porovnáme 

průměry nacházíme i zde tendenci otců hodnotit komunikaci se školou jako četnější 

(více než matky). Vyšší frekvence četnosti se neprojevuje pouze u mužů otců, ale je 
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vidět také při zařazení kritéria pohlaví dítěte, tedy u chlapců-žáků. V tomto případě 

je pak uvažováno o důvodech,  které  zahrnují  problematičtější  prospěch i  chování 

typické  hlavně  pro  chlapce  a  také  více  potíží  s  učivem,  tedy  i  potřeba  častější 

komunikace  (viz  předchozí  odstavec).  Většina témat  je tedy komunikována více 

u chlapců.  Výjimku  tvoří  možnost  komunikace  o  domácí  přípravě,  která  je 

označována  častěji  u  děvčat.  Může  se  jednat  o  genderovou  reprodukci  –  matky 

chystají své děti na školu a předpokládají,  že správná příprava jejich dcer je také 

důležitá. Případně je možné, že se ukazují genderové stereotypy při hodnocení kvalit 

dítěte a tedy to, že dívka musí být více a lépe naučená (připravená), zatímco chlapec 

(logickými  operacemi)  úkol  vyřeší  i  bez  dlouhé  přípravy.  Tato  hypotéza  by 

odpovídala také výše naznačenému, že chlapci pak mohou mít více obtíží v učení, 

protože nejsou tolik připraveni. 

Spokojenost s komunikací

Tabulka č. 19: Spokojenost s tím jak komunikace mezi školou a rodinou probíhá

Tabulka č. 20: Hodnocení komunikace 

Z tabulek č. 19 a č. 20 vyplývá, že většina rodičů je s podobou komunikace se školou 

spokojena.  80 % ji  dokonce považuje  za optimální.  Také 80 % respondentů/ek si 

myslí, že i jejich partner/partnerka je s komunikací se školou spokojen/a zcela nebo 

spíše spokojen/a. To je zajímavý výsledek vzhledem k předchozím odstavcům, ze 

kterých vychází poměrně nepříliš častá komunikace. Opět se nám tedy ukazuje, že 

přirozené je nekomunikovat. Jen necelá 4 % otců a 10 % žen uvedlo, že pokud by 

komunikace probíhala jinak, pravděpodobně by se zapojoval/a jejich partner/ka více. 
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Muži Ženy Celkem
Komunikace je optimální 82,10% 80,60% 80,90%

Mohla by být aktivnější z obou stran 7,10% 4,90% 5,30%

10,70% 14,60% 13,70%
Škola sama by měla poskytovat více 

informací

Muži Ženy Celkem
Zcela spokojen/a 53,60% 57,10% 56,40%
Spíše spokojen/a 42,90% 36,20% 37,60%

Spíše nespokojen/a 3,60% 5,70% 5,30%
Nespokojen/a 0,00% 1,00% 0,80%



Rozdíly  názorech  na  komunikací  jsou  malé  (nejde  o  signifikantní  rozdíly). 

Nespokojenost se více projevuje na straně žen, což může být způsobeno i tím, že 

ženy  komunikují  se  školou  častěji,  a  tedy  více  pociťují  nedostatky.  Ženy  mají 

převahu také v názoru, že by škola měla sama od sebe poskytovat více informací, 

aniž  by na ně rodina  musela  vznášet  nárok.  V tomto  případě  se  nám zde  odráží 

přístup, který je uplatňován rodiči-zákazníky, tak, jak o tom píši v kapitole 2.3. Je 

zde tedy sice naznačen určitý trend, ale je menší než jsme předpokládali. Nepotvrzují 

se  zde  závěry  z  výzkumů  Milady  Rabušicové,  které  uvádí,  že  zákazníci  jsou 

nejčastější rolí, kterou rodiče zastávají.

Tabulka č. 21: Názory rodičů k výroku, zda by se komunikace změnila, pokud 

by za rodiny komunikovalo více otců

Jak  ukazuje  tabulka  č.  21,  většina  rodičů  nepředpokládá  změnu  komunikace 

v případě  většího  zapojení  otců.  Přestože  nejde  o  významné  rozdíly,  ke  změně 

komunikace se přiklání jen 7 % mužů, ale téměř 11 % žen. Jsou to tedy více ženy, 

které změnu v komunikaci spatřují. Důvody, které rodiče uváděli u změny, můžeme 

rozlišit vesměs na pozitivní a negativní. Důvody pro pozitivní změnu byly především 

následující:  otcové mají jiný přístup, jsou otevřenější, více se zaměřují na fakta a na 

podstatu věcí, nejsou tolik emotivní. Zároveň bylo uvedeno, že by se komunikace 

změnila k horšímu z důvodu, že by polovinu informací zapomněli (v jednom případě 

matka zmínila otcovu nemoc, která by komunikaci změnila spíše k horšímu). Mezi 

důvody, proč by se komunikace nezměnila,  rodiče uváděli  například: že mají  oba 

stejný názor o výchově a přístupu k ní, že si informace vyměňují, nebo prostě jen to, 

že rozdíl nevidí.

V tomto ohledu je zajímavý výsledek zaznamenaný v tabulce č. 22, kde se ukazuje, 

že více rodičů by očekávalo změnu komunikace, pokud by na straně školy bylo víc 

mužů (nejde  sice  o  většinu,  ale  pokud porovnáváme hodnoty u  možností  „Ano“ 
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Muži Ženy Celkem
Ne 50,00% 40,60% 42,60%

Nevím 42,90% 48,50% 47,30%
Ano 7,10% 10,90% 10,10%



v tabulce č. 21 a č. 22, rozdíly spatřujeme). 

Tabulka č. 22: Názory rodičů k výroku, zda by se komunikace změnila pokud by 

za školu komunikovalo více mužů

Mezi uváděnými důvody při souhlasu se změnou byly uvedeny především aspekty 

typicky  spojované  s  maskulinitou,  např.:  méně  emocí  –  menší  ovlivnění 

sympatií/antipatií,  větší  nadhled,  zaměření  na  podstatné  věci,  věcnost,  stručnost, 

konkrétnost  a  jasnost  komunikace,  neřešení  zbytečností  atd.  Je  zajímavé,  že  tyto 

charakteristiky vyznívají pozitivně, ale jsou připisovány (ve větší míře) jen mužům 

na straně školy,  nejsou tak  často  důvodem změny komunikace  při  zvýšení  počtu 

komunikujících otců. Kromě zmiňovaných důvodů, je zvýšení počtu mužů na straně 

školy vnímáno jako zásadnější, než na straně rodiny. Důvody vysvětlující neměnnost 

komunikace při vyšším počtu učitelů byly hlavně ty, které zdůrazňovaly důležitost 

dobré  komunikace  nevztahující  se  na  pohlaví,  nebo  jen  nespatřování  rozdílu 

v komunikaci s učiteli/kami. Je také patrné, že v druhém případě (tabulka č. 22) více 

rodičů  zvolilo  variantu  „nevím“,  jde  tedy  pravděpodobně  o  nemožnost  posoudit 

situaci, často třeba proto, že s tím nemají zkušenosti. 

Problémové situace

Jedním z témat,  na které se dotazník zaměřoval,  byly problémové situace – tedy 

konzultace vyžádané školou nebo rodinou, kdo v nich komunikuje a jak jsou tyto 

situace nahlíženy. 
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Muži Ženy Celkem
Ne 32,10% 18,00% 21,10%

Nevím 46,40% 61,00% 57,80%
Ano 21,40% 21,00% 21,10%



Tabulka č. 23: Kdo komunikuje při konzultacích vyžádaných školou dle 

vyplněného pohlaví rodiče

Ve většině případů (tabulka č. 23) v těchto situacích komunikují matky. Porovnávala 

jsem tyto hodnoty s tím, kdo byl označený jako nejčastěji komunikující. Téměř vždy 

se shodoval nejčastěji komunikující rodič s tím, kdo řeší problémové situace. Pouze 

ve dvou případech to bylo naopak.  Zajímavé je, že v obou případech respondent/ka 

vyplňující  dotazník uvedl/a druhého rodiče,  jako toho, kdo se školou komunikuje 

nejčastěji, ale sebe jako toho, kdo komunikuje při školou vyžádaných konzultacích. 

V prvním případě jde o matku syna z páté třídy, prospěch je hodnocen jako výborný. 

Chlapec  je  ze  dvou dětí,  které  obě chodí  na stejnou školu.  (Pokud by tedy jeho 

sourozencem byla  dívka,  není  překvapivé,  že  komunikaci  se  školou  má  více  na 

starosti muž, přestože problémové situace řeší matka. To může ukazovat přece jen na 

dominantnější  postavení  matky  v  oblasti  školní  docházky.)  Oba  rodiče  mají 

vysokoškolské vzdělání. Ve druhém případě jde o otce dívky ze třetí třídy, která jako 

jediná z rodiny chodí na tuto školu a její prospěch je hodnocen jako dobrý. Možný 

důvod,  proč  v  případě  problémů komunikuje  otec  a  ne  matka,  která  komunikuje 

běžně, je otcovo vysokoškolské vzdělání (oproti matčinu středoškolskému). 

Obecně  se  však  ukazuje,  že  naopak  rodiče  (matky  i  otcové)  s  nižším 

(středoškolským  vzděláním)  komunikují  se  školou  více,  než  rodiče 

s vysokoškolským vzděláním. V případě středoškolsky vzdělaných rodičů může být 

vyšší komunikace se školou způsobena snahou o dosažení sociální mobility dítěte. 

Ze strany vysokoškolsky vzdělaných rodičů pak můžeme uvažovat o dvou motivech. 

Buď  že  škole  dobře  rozumí  a  nepotřebují  s  ní  komunikovat,  nebo  jde  o  rodiče 

kritické, kteří nejsou spokojeni s tím, co škola poskytuje, ale často jsou schopni to 

dítěti  zajistit  sami.  To  samo  o  sobě  může  být  důvodem  pro  nevstupování  do 

komunikace.
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Muži Ženy Celkem
Matka 38,10% 77,10% 68,10%
Otec 19,00% 1,40% 5,50%
Jiné 4,80% 10,00% 8,80%

Oba rodiče 14,30% 7,10% 8,80%
Situace nenastala 9,50% 2,90% 4,40%



Výše  zmíněný  případ  otce  vstupujícího  do  školy  v  případě  problému 

reprezentuje to, co popisuji v kapitole 2.4., tedy že v problémových situacích dochází 

do  školy  otcové,  kteří  jako  (genderově)  silnější  oproti  učitelkám (kterých  je  ve 

školství  převaha)  prosazují  zájmy  rodiny.  Tento  aspekt,  který  uvádějí  dosavadní 

výzkumy, se však v mém šetření významně neprojevil. Je ale zajímavé, že polovina 

otců hodnotí konzultace vyžádané školou jako běžnou záležitost (viz tabulka č. 24), 

naopak matky více vnímají mimořádnost situace, ale přes polovinu matek neuvádí, 

že  by tato  mimořádnost  ovlivnila  podobu  komunikace  ve  škole.  Fakt,  že  otcové 

hodnotí vyžádané konzultace jako běžné může ukazovat na charakteristiky, které jsou 

mužům-otcům  připisovány  (např.  uznání  chyby  dítěte)  a  tedy  i  vnímání 

problémových situací jako těch, které samozřejmě patří ke školní docházce. Je však 

možné,  že  jsou  problémové  situace  takto  vnímány  právě  pro  to,  že  v  případě 

konfliktů se otcové běžně zapojují.

Tabulka č. 24: Hodnocení situace, kdy škola požádá o konzultaci s rodinou

Tabulka č 25: Kdo komunikuje při konzultacích vyžádaných rodinou dle 

vyplněného pohlaví rodiče

Při  zaměření  na  konzultace  vyžádané  rodinou,  vidíme,  že  ve  většině  případů 

komunikuje matka. Pokud v těchto situacích komunikuje otec, je to pro to, že běžně 

se školou komunikuje také on, případně se konzultace účastní spolu s matkou. Pouze 

v jednom případě byl nejčastěji jako komunikující označen otec, ale při vyžádaných 

konzultacích napsána matka.14 Ve více než 50 % případů,  pokud je označeno,  že 

14 Jedná se o stejný případ, který popisuji výše.
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Muži Ženy Celkem
Běžná situace, komunikace probíhá normálně 53,80% 26,30% 32,20%

Mimořádná sit.více doma mluvíme, ve škole kom.probíhá normálně 30,80% 56,80% 51,20%
Mimořádná situace – ovlivňuje kom.ve škole 3,80% 8,40% 7,40%

Není zkušenost, ještě se to nestalo 11,50% 8,40% 9,10%

Muži Ženy Celkem
Matka 38,90% 77,60% 69,40%
Otec 16,70% 0,00% 3,50%
Jiné 0,00% 10,40% 8,20%

Oba rodiče 11,10% 7,50% 8,20%
Situace nenastala 11,10% 3,00% 4,70%



nejčastěji  komunikují  oba  rodiče,  jsou  také  oba  označeni  při  vyžádaných 

konzultacích rodinou. Po zařazení kritéria pohlaví dítěte docházíme k závěru, že při 

konzultacích vyžádaných školou nejsou mezi chlapci a děvčaty výrazné rozdíly. Ale 

konzultace vyžádané rodinou (v případě, že komunikuje matka) se více týkají děvčat. 

Pokud jde o iniciativu rodiny a jako nejčastěji komunikující jsou uvedeni oba rodiče, 

konzultace  se  věnují  více  chlapcům.  Jako  mimořádnou  situaci  uvádí  konzultace 

vyžádané školou častěji rodiče chlapců. Ta však neovlivňuje komunikaci ve škole. 

U dívek se zase častěji setkáváme s tím, že se rodiče s takovouto situací (konzultace 

vyžádané školou) ještě nesetkali.

3.8.2 Shrnutí

Při interpretaci dat jsme došli k závěru, že častěji se školou komunikují matky. Pokud 

komunikují otcové, je to hlavně v případě, že jde o chlapce-syna, nebo při zhoršeném 

prospěchu. Nutně však nejde o řešení problémových situací, neboť při konkrétním 

posouzení problémových situací jsme nezjistili vyšší výskyt otců oproti výskytu otců 

komunikujících  v  běžných  situacích.  Při  zjišťování  četnosti  komunikace  jsme 

objevili, že v celkovém průměru jde o poměrně málo častou komunikaci (na hranici 

možností „několikrát za pololetí“ a „zcela výjimečně“). I náš výzkum tedy potvrzuje, 

že rodiče považují za výchozí a neproblematický stav, když spolu rodina a škola není 

v příliš častém kontaktu (viz kapitola 2.2.). Jako četnější se komunikace jeví, pokud 

dotazník  vyplňovali  muži  a  pokud se  týkal  chlapce.  U chlapců-žáků se  můžeme 

domnívat, že jde skutečně o vyšší potřebu komunikace školy a rodiny, a to především 

kvůli  studijním  obtížím  (jak  naznačuje  zvýšená  míra  komunikace  rodičů  synů 

s poradenskými  pracovníky/cemi  školy).  Toto  zjištění  jen  potvrzuje  genderově 

tradiční  rozložení  vlastností  u  chlapců a  dívek,  tedy to,  že  dívky jsou pečlivější, 

pilnější a více se připravují. Zvláště na nižším stupni tedy mohou být úspěšnější či 

alespoň  školně  neproblematičtější  než  chlapci,  kteří  jsou  naopak  neposednější 

a zlobivější, což může vyvolávat i problémy v učení. U mužů vyplňujících dotazník 

jsme naznačili dvě možná vysvětlení, tedy že subjektivně vnímají komunikaci jako 

častější (oproti matkám, pro které je to „přirozené“, běžné – resp. jde o dominantní 

oblast jejich péče), případně že se jedná o komunikující otce, kteří jsou sami o sobě 
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aktivnější než „běžné“ matky. 

I  přes  nízkou  četnost  kontaktů  většina  rodičů  hodnotí  komunikaci  jako 

optimální a jsou s ní spokojeni. Snad i kvůli  této spokojenosti rodiče nevyjadřují 

zvýšený optimismus vůči změně, pokud by v komunikaci bylo více mužů. Na straně 

rodiny téměř polovina rodičů změnu (při zapojení více otců) nepředpokládá. Ovšem 

na  straně  školy  –  při  vyšším výskytu  učitelů-mužů  –  pětina  rodičů  předpokládá 

pozitivní změnu, a to především kvůli  typickým vlastnostem, které jsou od mužů 

očekávány – méně emocí, více racionality, objektivity apod. Při zvýšení počtu mužů 

ve  školství  však  hodně  rodičů  zvolilo  variantu  „nevím“,  pravděpodobně  kvůli 

nemožnosti srovnání. 

Sledování  problémových  situací,  tedy  konzultací  vyžádaných  školou  nebo 

rodinou, neprokázalo, že by se těchto situací ve zvýšené míře účastnili otcové (oproti 

jejich  běžné  účasti).  Otcové  komunikují  v  těchto  případech  pouze,  pokud  jsou 

hlavními „partnery“ komunikace i  běžných situacích.  Zajímavým výsledkem však 

bylo,  že  konzultace  vyžádané  školou  otcové  častěji  hodnotili  jako  situace  běžné, 

kdežto matky více pociťovaly jejich mimořádnost. Zde můžeme pozorovat, že matky 

jako  častěji  komunikující  jsou  ve  školních  záležitostech  svých  dětí  více  osobně 

zaangažované  a  jejich  problémy  více  chápou  jako  své.  Je  tomu  pravděpodobně 

i proto, že se oblasti školní docházky, stejně jako další péči o děti dominantně věnují 

a úspěchy/neúspěchy dětí tak mohou více ovlivňovat. 

3.9 Porovnání výsledků z dotazníkového šetření

Výsledky z dotazníků od rodičů a vyučujících, které prezentuji v předchozích 

kapitolách, můžeme v některých oblastech vzájemně porovnat. Nejprve se zaměříme 

na četnost komunikace jednotlivých rodičů. Vyučující uvedli, že matky komunikují 

více,  ale  komunikujících  otců  přibývá.  Výsledky  z  rodičovského  dotazníku  to 

potvrzují, neboť přestože z dotazovaných bylo téměř 80 % žen, v necelé polovině (z 

celkového počtu) dotazníků byl otec jako komunikující také či výhradně uveden. To 

znamená, že  přibližně ve 30 % rodin komunikují  se školou oba rodiče,  v dalších 

komunikuje přednostně jeden, přičemž v tom případě to bývá výrazně častěji matka. 
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Pokud porovnáme uváděné prostředky komunikace, docházíme k závěru, že 

vyučující vnímají více než samotní rodiče komunikační prostředky jako genderově 

polarizované.  Učitelé/ky  uváděli  otce  především  u  tzv.  chladných  médií,  jako  je 

telefon či email, kdežto u matek podle vyučujících dominuje osobní kontakt, vzkazy 

v žákovských knížkách a účast na akcích.  Odpovědi rodičů potvrzují jen některé tyto 

výsledky.  Zatímco telefon statisticky významně využívají  otcové více  než matky, 

u emailu je to opačně. Ve druhém případě však nejde o signifikantní rozdíl, ten nebyl 

zjištěn ani u jiných prostředků (mimo osobní kontakt s vedením školy, ve kterém 

také dominují otcové). Přesto pokud porovnáme průměry, zjistíme, že i přes malé 

rozdíly  vychází  častější  komunikace  u  matek  právě  v  případě  použití  emailové 

komunikace, využívání webových stránek a návštěvy akcí školy. Na akcích školy se 

tedy  výsledky  od  vyučujících  i  rodičů  také  shodují.  V ostatních  případech  však 

průměry ukazovaly na četnější využívání prostředků otci, nižší průměry se u otců 

ukázaly také v oblasti témat, o kterých je komunikováno. Mezi důvody, kterými by 

toto mohlo být způsobeno, jsme uvedli názor, že otcové svoji komunikaci se školou 

mohou vnímat jako častou, přesto, že nespadá do dominantní oblasti jejich zájmu. 

Případně  je  možné,  že  ti  otcové,  kteří  se  školou  komunikují,  jsou aktivnější  než 

běžné  matky.  Forma  komunikace  je  důležitá  proto,  že  částečně  určuje  i  téma 

komunikace,  resp.  způsob,  jakým  bude  téma  komunikováno.  Vrátím  se  k  tomu 

v následujícím odstavci. 

Co se týče témat komunikace, označili vyučující na základě svých zkušeností 

jako „otcovská témata“ celkové chování, celkový prospěch a záležitosti týkající se 

organizace  a  řízení  školy.  Zajímavé  spojení  se  nám  zde  ukazuje  v  souvislosti 

s prostředky komunikace, které dle vyučujících matky a otcové používají. Matkám je 

přisouzena každodenní péče o dítě a s ní i komunikace o tématech (např. domácí 

příprava), pro která se převážně využívají prostředky osobní komunikace či žákovské 

knížky. Naopak u otců je spatřován nejčastější zájem o celkovou školní úspěšnost, 

tedy prospěch a chování, o kterém je možné se rychle informovat i prostřednictvím 

telefonu.  Záležitosti  týkající  se  organizace  a  řízení  školy,  které  vyučující  otcům 

připisují, se ve výsledcích rodičů neukázaly. Jde tedy pravděpodobně o to, že tato 

managerská činnost je obecně více spojována s muži. V rodičovských dotaznících se 
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signifikantní  rozdíl  ukázal  jen  v  případě  vyššího  zastoupení  mužů  v  komunikaci 

o dalším studijním postupu  dítěte.  V ostatních  případech  byly  rozdíly  malé  a  ve 

všech  případech  se  nižší  průměr  ukázal  u  otců.  Lze  tedy  shrnout,  že  otcové 

komunikují o „velkých věcech“, zatímco matky spíše o každodenních záležitostech. 

Z pohledu rodičů je  však jako důležitý  hodnocen další  studijní  postup dítěte.  To 

ukazuje rozdílnost v rodinné a školní perspektivě. Zatímco rodina je orientována na 

dlouhodobý horizont – dosažení vzdělání, přijetí  na další  školu,  škola vnímá více 

horizont školnímu roku, případně vzdělávacího stupně, jde tedy o kratší perspektivu.

Jedním z témat, na které byly dotazníky přímo zaměřeny, byl konflikt mezi 

rodinou  a  školou.  Vyučující  se  k  tomuto  tématu  vyjadřovali  především ve  dvou 

otázkách.  Při  posouzení  toho,  jak  často  otec  demonstruje  sílu  rodiny  a  snaží  se 

prosadit něco vůči učiteli/ce, jedna pětina vyučujících odpověděla, že k tomu dochází 

často. Druhá pětina naopak uvedla, že k tomu nedochází vůbec.1/3 vyučujících míní, 

že tato situace nastává, ale jen zřídka. Je zajímavé, že vyučující, kteří s touto otázkou 

vyjádřili úplný souhlas i úplný nesouhlas, jsou ženy. V prvním případě jde o učitelky, 

které neučí výhradně první stupeň. Naopak učitelky, které vypověděly, že se s tím 

nesetkaly, jsou třídními učitelkami na prvním stupni. Z toho bychom mohli usuzovat, 

že na prvním stupni nedochází tak často k situacím, kdy otec přichází do školy, aby 

něco  „vybojoval“.  Naopak  ve  vyšších  ročnících  mohou  mít  učitelky  častější 

zkušenosti s redefinováním profesní situace do situace genderové. Již samotný fakt, 

že si vyučující uvědomují, že otcové vůči nim vystupují z pozice síly, svědčí o tom, 

že  k  redefinici  situace  došlo  (i  to,  že  na  ni  učitelky  přistoupily).  V  ostatních 

případech to však nemusí znamenat, že otcové se z pozice mužské síly komunikovat 

nesnaží,  jen  si  to  vyučující  nemusí  uvědomovat  –  netematizují  si  otcovskou 

komunikaci jako genderový boj. To odpovídá výsledkům druhé otázky, kde 80 % 

vyučujících vyjádřilo souhlas s tvrzením, že otcové komunikují v případě konfliktu. 

Je tedy možné, že konflikt chápou vyučující šířeji než jako prosazení se rodiny vůči 

škole.  Nebo  je  v  druhém  případě  situace  jasněji  definovaná,  tedy  známější, 

a vyjádření  souhlasu  či  nesouhlasu  je  snadnější.  Nicméně  učitelé/ky  pociťují,  že 

v případě neshod komunikují se školou více otcové. Výsledky od rodičů však tento 

závěr zcela nepotvrdily. Jak v případě konzultací vyžádaných školou, tak v případě 
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konzultací  vyžádaných rodinou byly nejčastěji  jako  komunikující  uváděny matky 

a nebyl  zaznamenán ani větší  výskyt  otců oproti  běžné komunikaci.  Více než při 

běžných školních situacích však v těchto situacích byli uváděni jako komunikující 

oba rodiče. Celkově v necelých 5 % bylo také uvedeno, že situace nenastala. Podle 

výsledků  tohoto  šetření  se  tedy  neprokázalo,  že  by  otcové  komunikovali  více 

v případech vyžádaných konzultací oproti tomu, jak komunikují se školou v běžných 

případech. Je však možné, že jde opět o definování situace, a pokud by byl uveden 

přímo konflikt či neshody, výsledky od rodičů by byly jiné. Pak je ovšem otázkou, 

zda se nejedná spíše o vnímání pojmu „konflikt“, který naznačuje bojovnost, agresi 

či sílu a je implicitně spojen s muži, a konzultace vnímané spíše jako neutrální jsou 

spojovány více s matkami, které komunikují běžně. 

Zatímco  učitelé/ky  příliš  nereflektovali  charakteristiky  dítěte  jako  faktor 

mající  vliv  na  zapojení  matek/otců,  z  výsledků  od  rodičů  se  ukázalo,  že  otcové 

komunikují častěji, jde-li o syna. Naopak ve shodě s výsledky od vyučujících vyšlo, 

že  otcové  nekomunikují  více  v  pozdějších  ročnících  školní  docházky.  To se  zdá 

zvláštní nejen vzhledem k tomu, že otcové komunikují více, pokud jde o studijní 

dráhu dítěte, ale i vzhledem ke zkušenostem učitelek druhého stupně, které vnímají 

jako časté demonstrování síly rodiny prostřednictvím otců (viz výše). Může to však 

být  způsobeno  tím,  že  část  dětí  po  prvním  stupni  opouští  školu  a  přechází  na 

gymnázia. Na druhém stupni se tedy obecně sníží počet dětí, tedy i komunikujících 

rodičů a s tím i počet komunikujících otců. 

V dotaznících pro rodiče i vyučující  se nacházela dvojice stejných otázek, 

kterými byly otázky na změnu komunikace při zvýšení počtu mužů na jedné nebo 

druhé straně. 40–60 % respondentů/ek (z řad rodičů i vyučujících) zvolilo možnost 

„nevím“.  Je  tedy  pravděpodobné,  že  s  tím  nemají  zkušenosti  a  tedy  možnost 

porovnání, případně pro ně není tato otázka důležitá a nechtěli se jí příliš věnovat 

a zamýšlet  se  nad  ní.  Je  možné,  že  je  to  způsobeno  vnímáním  školní  oblasti 

v intencích genderového řádu,  tj.  jako feminizované oblasti  péče o děti,  kde mají 

ženy dominantní postavení, a to i z hlediska biologického nastavení. Pokud je o tom 

uvažováno  tímto  způsobem,  je  pochopitelné,  že  není  potřeba  a  snad  ani  možné 

uvažovat  o  změně.  Větší  část  všech  zbývajících  respondentů/ek  nepředpokládá 
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změnu v případě většího zapojení  mužů ze strany rodiny,  rodiče i  vyučující  jsou 

v tomto  ohledu  vcelku  jednotní.  Naopak  obě  skupiny  respondentů  vyjádřily 

očekávanou změnu v případě většího počtu mužů ve školství. Na straně vyučujících 

se  jednalo  o  více  než  polovinu  respondentů,  zatímco  na  straně  rodičů  šlo  o  1/5 

dotazovaných (u rodičů jde však o stejný podíl odpovědí jako u možnosti, že změna 

by  nenastala).  Z  pohledu  vyučujících  může  jít  o  posílení  profesionality,  která  je 

spojována především s mužským pohlavím, nebo o vyrovnání (genderové) převahy 

rodin, za které může komunikovat otec. Důvody rodičů nesouhlasících se změnou 

často byly obecně formulovány – byla zdůrazňována důležitost dobré komunikace 

a přístup z obou stran, ve které nezáleží na pohlaví. Jde tedy možná spíše o zastírání 

rozdílů  a  deklarovaný  (neutrální)  postoj  k  různým pohlavím.  Možným důvodem 

může být  i  skeptičnost  k  práci  učitelů-mužů v dominantně  femininním prostředí, 

které může působit někdy až zvláštně. Rodiče souhlasící se změnou uváděli podobné 

důvody  jako  vyučující  –  tedy  genderově  stereotypní  charakteristiky  připisované 

mužům, jako je stručnost, menší emotivnost a vyšší autorita.
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4. DISKUSE

Přesto,  že  jsem již  v  empirické  části  v  některých  případech  porovnávala 

výsledky s literaturou,  v této  kapitole  se pokusím shrnout  hlavní  body výzkumu, 

které korespondují či se vymykají tomu, co jsem zjistila při studiu literatury. 

Z předchozích výzkumů vyplynulo (viz kapitola 2.4),  že péče o dítě,  tedy 

i starost  o  školní  docházku  je  především spojována  s  matkami,  a  to  i  z  důvodů 

(předpokládané) biologické danosti. Je tedy běžné, že se školou komunikují hlavně 

matky.  Otcové vstupují  do kontaktu se školou z několika důvodů. První můžeme 

popsat jako případ, kdy otec matku zastupuje, převážně v situaci, kdy nemohla, nebo 

v případě více dětí v rodině, tedy při potřebě pokrytí např. několika třídních schůzek. 

I tato zástupná funkce je často vnímána jako kontrolní, otcové komunikují stručně 

a o důležitých věcech,  tedy nejčastěji  o školním prospěchu. Tento pohled se nám 

v dotazníkovém  šetření  několikrát  potvrdil.  Učitelé/ky  uvádějí,  že  nejčastěji 

komunikuje matka, a to právě z důvodu její dominance v péči o dítě. Kromě toho, 

také  reflektují,  že  matky  komunikují  více  než  otcové  právě  o  tématech,  která 

s každodenní  péčí  souvisejí  (domácí  příprava,  uvolňování  dítěte  z  výuky  atd.). 

Podobně matkám přisuzují  i  odpovídající  komunikační  prostředky jako je  osobní 

kontakt  s  učiteli/kami  nebo  komunikace  přes  žákovskou  knížku.  Učitelé/ky  dále 

souhlasí s tím, že otcové komunikují nejčastěji v případě, že matku zastupují, když 

výjimečně  nemohla  přijít.  Avšak  i  výsledky  od  samotných  rodičů  tyto  závěry 

potvrzují.  Matky se častěji  věnují  s dětmi domácí  přípravě na školu.  Otcové svůj 

zájem nejvíce  směřují  na  prospěch  a  chování  dětí,  čemuž  odpovídá  i  prostředek 

komunikace (telefon), který k tomu využívají To právě naznačuje i kontrolní úlohu 

otců. Výsledky také ukázaly, že otec komunikuje častěji v případě většího počtu dětí 

v rodině. I zde se nám tedy potvrzuje zástupná role otců.

Jak uvádí Stanislav Štech (2004 A), běžné je nekomunikovat, a ke zvýšení 

komunikace  dochází  v  případě  řešení  nějakého  problému.  Tento  fenomén  je 

z rodičovských  dotazníků  také  potvrzen.  Četnost  komunikace  se  dle  průměrů 

vyskytuje mezi hodnotami „několikrát za pololetí“ a „zcela výjimečně“, přesto jsou 
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rodiče s komunikací spokojení a 80 % ji považuje za optimální. Můžeme zde také 

připomenout to,  že škola a rodina jsou odlišné instituce a může být vlastně dobře, 

pokud si  udržují  určitý  odstup  a  rozdílnost  (viz  kapitola  2.1).  Pokud dochází  ke 

konfliktům,  komunikace  vzrůstá,  s  ní  i  zapojení  otců,  kteří  mohou  vstupovat  do 

komunikace jakožto silnější členové rodiny, ale i silnější účastníci komunikace se 

školou,  kterou  zastupují  především  ženy.  V těchto  případech  začíná  gender  hrát 

důležitou  roli.  Dochází  k  předefinování  situace  z  profesní  na  genderovou,  která 

uplatnění síly (převahy, větší autority) mužů umožňují. To, že do školy přicházejí 

otcové více v případě konfliktu, reflektovali i vyučující v našich výsledcích. Přestože 

část z nich si otce s demonstrací síly rodiny nespojuje, většina souhlasila s tím, že 

otcové  přicházejí  v  situaci  konfliktu.  Ovšem asi  polovina  vyučujících  uvedla,  že 

otcové komunikují také pro to, že děti cítí větší důležitost situace. (Na otázku jak 

často  se  tento  případ  vyskytuje  50  %  vyučujících  vybralo  možnosti  „často“ 

a „zřídka“.) Ukazuje se tedy reflektovaná autorita otců vůči dětem. (Literatura se o ní 

též  zmiňuje  viz  kapitola  2.4.)  Z  odpovědí  od  rodičů  se  nám tyto  tendence  také 

částečně  potvrzují.  Přestože  v  otázce,  která  byla  na  problémové  situace  přímo 

zaměřená,  nevyšla  vyšší  komunikace  u  otců  oproti  jejich  normálnímu  zapojení, 

ovšem ukázala se vyšší aktivita v otců v jiných oblastech, které konflikt indikují. 

Otcové statisticky komunikují významně více (než matky) se zástupkyní ředitelky se 

speciální  pedagožkou  a  psycholožkou  (přestože  se  nejedná  o  nijak  častou 

komunikaci). A to právě naznačuje, že může jít o řešení problémů, i když to nemusí 

být  problémy  výchovné  ale  vzdělávací.  Je  tím  potvrzeno  také  to,  že  otcové  se 

zajímají  především  o  školní  úspěšnost  dětí.  Dále  jsou  otcové  jako  komunikující 

uvedeni  vždy  v  případě,  když  jde  o  zhoršený  prospěch  (ucházející).  Ten  totiž 

naznačuje selhání právě ve školní úspěšnosti, a s tím i potenciální konfliktní situace. 

Uvažovali  jsme  však  také  o  tom,  zda  tato  tendence  nesouvisí  s  tím,  co  zmiňuji 

v kapitole 2.4, totiž že muži-otcové nemají problém s uznáním chyb dítěte, oproti 

matkám,  které  své  děti  vidí  častěji  v  lepším světle.  Je  však  zajímavé,  že  otcové 

hodnotí  konzultace  vyžádané  školou  jako  běžné  situace.  Matky  je  označily  za 

mimořádné.  I  zde se nám tedy ukazuje,  že  pro otce mohou být situace konfliktu 

situacemi,  ve  kterých  běžně  do  školy  vstupují,  proto  je  nehodnotí  jako  něco 
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mimořádného. Naopak matky cítí v těchto situací ohrožení. Případně je možný důvod 

v tom, že je to dominantní oblast jejich zájmu, více (než otcové) se o vzdělávání dětí 

starají, a proto jsou na konflikt citlivější, protože může naznačovat jejich selhání.

Částečně jsem se již zmínila o vlastnostech či charakteristikách, které jsou 

jednotlivým rodičům připisovány – jak uvádí literatura a výsledky šetření potvrzují. 

Mezi  další  z  nich  můžeme  zařadit  vnímání  mužů  jako  méně  emotivních, 

objektivnějších, stručných, věcných a na cíl zaměřených (jak uvádím v kapitole 2.4). 

Připisování  vlastností  jednotlivým  rodičům  (uvádím  především  mužské 

charakteristiky)  bylo  v  dotaznících  rovněž  zřejmé.  A  to  prostřednictvím 

komunikačních  prostředků,  které  učitelé  připisují  více otcům (telefon,  email),  ale 

které otcové také více využívají  (telefon viz výše)  Tyto komunikační prostředky 

determinují  podobu komunikace  tak,  že  často  bývá  právě  stručná  a  konkrétnější. 

Mimoto, jsou však zmiňované charakteristiky uváděny i přímo v otázkách na změnu 

komunikace v případě většího  zapojení  mužů.  Jsou vyjmenovávány jako důvody, 

proč by se komunikace změnila. Tedy, že by převzala podobu charakteristik mužů 

a byla by stručnější, konkrétnější, týkala by se podstatných záležitostí a nebyla by 

tolik  ovlivněna  emocemi.  Přestože  se  často  jedná  o  stereotypní  charakteristiky 

maskulinity,  nebo snad právě pro to, je  část  rodičů i  vyučujících (bez ohledu na 

pohlaví) jako takové obecně přijímaná.  

V  literatuře  naznačený  ambivalentní  postoj  vyučujících  k  zapojení  otců, 

nalézáme  i  v  učitelských  dotaznících.  Otcové  představují  na  jedné  straně 

komunikačního partnera s oceňovanými charakteristikami (viz výše). Zároveň jsou 

vyučujícími vnímáni více jako partneři profesionálů, tedy svým přístupem podporují 

jejich profesní  identitu  (chtějí  slyšet  jejich názor  a  návrhy na řešení  situace).  Na 

druhé straně však mohou představovat hrozbu, právě proto, že nekomunikují běžně, 

ale většinou v případě konfliktů. Část vyučujících (v předchozích výzkumech – viz 

kapitola  2.4)  také  reflektuje  sílu,  autoritu  a  prosazení  postoje  rodiny,  o  které  se 

otcové snaží. V našem výzkumu se tato ambivalence objevila především v hodnocení 

změny v komunikaci při zapojení většího počtu mužů (jak ze strany rodiny, tak ze 

strany školy). Přesto, že vyučující oceňovali výše popsané mužské charakteristiky, 

nevyjadřovali se příliš kladně k většímu zapojení mužů ze strany rodiny. Naopak více 
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než polovina vyučujících vůbec názor  nevyjádřila  (označili  možnost „nevím“).  Je 

možné, že výše zmiňované ambivalence mohly mít na jejich volbu vliv. 

Dále výsledky šetření také odrazily tendenci, která je popisována ve výzkumu 

Milady Rabušicové (viz kapitola 2.3) jako zákaznický model. 13 % rodičů vyjádřilo 

při  hodnocení  komunikace  názor,  že  škola  sama  od  sebe  by  měla  poskytovat 

(rodičům) více informací, aniž by na ně museli vznášet nárok. Častěji měly tento 

názor matky, pravděpodobně proto, že tvoří většinu respondentů a častěji se školou 

komunikují.  Tato  pozice  přesně  odráží  přístup  rodičů,  kteří  si  v  roli  zákazníků 

vybírají školu a očekávají kompletní poskytování služeb. Na druhou stranu Milada 

Rabušicová popisuje, že jde o častý trend. Nám se však velký výskyt tohoto postoje 

neukázal. 

Z našeho výzkumu vyplynulo, že rodiče (matky i otcové) se středoškolským 

vzděláním  komunikují  se  školou  o  něco  častěji  než  rodiče  se  vzděláním 

vysokoškolským. Přisoudili jsme to tomu, že středoškolsky vzdělaní rodiče se snaží 

komunikací zajisti dítěti sociální mobilitu do vyšší společenské (vzdělanostní) třídy. 

Naopak u vysokoškolsky vzdělaných rodičů jsme uvažovali o tom, že škole dobře 

rozumí, což je důvodem snížené komunikace. Případně nejsou spokojeni s tím, co 

škola děti vyučuje a zajišťují jim vzdělání ještě jiným způsobem. V literatuře jsme se 

oproti tomu setkali s tím, že se školou komunikují více matky vysokoškolačky, ale 

šlo o případy obhajování dětí,  což v našem případě nelze posoudit.  Avšak případ 

rodičů s vysokou školou můžeme porovnat s vazbami, které mezi školou a rodinou 

popisuje Stanislav Štech (viz kapitola 2.3).  V prvním případě jde o komplementární 

model,  kdy  rodič  školu  svým  působením  doplňuje.  Ve  druhém  případě  jde 

o nahrazující  vazbu,  ve  které  rodič  není  s  prací  školy  spokojen  a  nahrazuje  její 

funkce jiným způsobem.

Je tedy patrné, že výzkumy které byly provedeny v poslední deseti letech, 

korespondují s tím co jsme i my zjistili. Přestože ve většině případů nejsou rozdíly 

velké a nejsou statisticky významné, naznačují jistou tendenci, která je zachovávána. 
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5. ZÁVĚR 
V práci jsem se věnovala zapojení matek a otců do komunikace se školou. 

V teoretické části jsem poukázala na to, že i pokud odhlédneme od pohlaví rodičů, 

vtahy rodiny  a  školy jsou  komplikované  a  na  obou  stranách  motivované  jinými 

faktory.  Ukázalo se, že některými autory prezentovaný partnerský přístup nemůže 

být kvůli odlišným zájmům školy a rodiny plně vyžadován. Jde spíše o respektování 

druhé strany i přesto, že je odlišná, nebo právě proto. Při zahrnutí aspektu genderu 

jsme se věnovali  dalším rozporuplným faktům, které vztahy ovlivňují.  Především 

jsme se zajímali o situace, když do školy místo běžně komunikujících matek vstupují 

otcové. Šlo nejen o kladně vnímané vlastnosti mužů, jako je stručnost, konkrétnost 

a vyšší  objektivnost při  komunikaci, ale také neobvyklost této situace, která sama 

o sobě  vzbuzuje  nejistotu.  Dále  pak  fakt,  že  otcové  často  přicházejí  z  pozice 

silnějšího  člena  rodiny,  který  chce  v  instituci  značně  feminizované  uplatnit 

dominantnější  postavení  plynoucího  z  genderového  řádu  (muži  mají  nad  ženami 

převahu).  Často  tedy  v  těchto  případech  dochází  k  předefinování  situace 

z profesionální na genderovou. Na druhou stranu jsme však ukázali,  že i v těchto 

situacích někteří vyučující (učitelky) s otci komunikují raději právě pro zmiňované 

vlastnosti, a také kvůli větší autoritě otců u dětí, tedy i vyšší efektivitě jednání rep. 

efektivitě důsledků jednání. 

Naznačená zjištění jsme se snažili  rozkrývat i  při  analýze dat z případové 

studie. Zjistili jsme, že ač vyučující nevnímají nebo nedeklarují rozdíl v komunikaci 

s matkami a otci v přímé odpovědi na otázku, v jiných ne tak přímých otázkách se 

rozdíl projevil. Naznačili jsme, že tento rozpor může být způsoben snahou o vyšší 

profesionalitu  a  potvrzení  školy  jako  genderově  neutrální  instituce.  Pohled 

vyučujících byl poměrně jednotný v tom, že nejčastěji komunikují matky z důvodu 

péče o dítě. Komunikují tedy o tématech, které se každodenní péči věnují (domácí 

příprava,  uvolňování  z výuky atd.)  a  prostředky,  které  tuto komunikaci  umožňují 

(osobní kontakt, žákovská knížka atd.). Otcové se pak podle vyučujících dostávají do 

kontaktu v případě, že zastupují matku, jako kontrolní činitel, nebo v situacích řešení 

nějakého problému. To se potvrdilo i v prostředcích a tématech, které vyučujícím 
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otcům  přisuzují.  Šlo  především  o  telefon  a  email,  který  naznačuje  mimo  jiné 

i rychlou  a  jasnou  komunikaci.  Na  jednu  stranu  to  může  odrážet  charakteristiky 

typicky přiznávané mužům, ale na druhou stranu mohou vyučující tyto prostředky 

přisuzovat mužům právě kvůli spojení s těmito stereotypními vlastnostmi. Z témat 

vyučující  pro otce vybírali  nejčastěji   celkový prospěch a  chování.  To naznačuje 

nejen kontrolní funkci otců, ale právě i komunikaci o důležitých věcech a stručnost 

komunikace. Dominantní téma, které však bylo vyučujícími pro otce zvoleno, byly 

záležitosti týkající se organizace a řízení školy. V rodičovských dotaznících se však 

v tomto tématu neprojevila významná převaha otců oproti matkám. Domníváme se 

tedy, že pohled učitelů/ek mohl být ovlivněn právě genderovými stereotypy, podle 

něhož jsou do managerské činnosti zapojeni více muži než ženy.

Oproti tomu vyučující nespatřovali rozdíly v zapojení matek a otců, které by 

byly dány charakteristikami dítěte jako je např. pohlaví, věk či prospěch. Výsledky 

od rodičů však ukázaly, že otcové se zapojují častěji v případě, jde-li o syna, a také, 

když  jde  o  zhoršený  prospěch.  V  obou  případech  se  můžeme  domnívat,  že  je 

přítomno více potenciálních problémů než v případě výborného prospěchu a dívek. 

Zapojení otců nám tedy v těchto situacích potvrzuje snahu o získání převahy rodiny. 

Co se týče věku, nezjistili jsme, že by se otcové výrazně více podíleli na komunikaci 

ve vyšších ročnících. Může to však být způsobeno tím, že druhý stupeň školy má 

daleko méně žáků/žákyň a tedy i rodičů, ale i tím, že při zadávání dotazníků jsem 

nestihla oslovit všechny rodiče z druhého stupně.

Z výsledků od rodičů se nám potvrdila teze že „normální je nekomunikovat“, 

neboť  u  prostředků  komunikace,  osob,  s  nimiž  komunikují  i  u  témat  z  průměrů 

hodnot  uvedených  rodiči,  vyšlo,  že  komunikují  několikrát  za  pololetí  až  zcela 

výjimečně.  Je však možné,  že to bylo způsobeno širokým výběrem a ne všechny 

prostředky  či  témata  jsou  komunikována  tak  často.  U  jednotlivých  konkrétních 

prostředků, osob i témat jsme komunikaci objevili četnější, ale i tak se v průměru 

pohybovala kolem hodnoty několikrát za měsíc. Tato nepříliš četná komunikace je 

však většinou rodičů hodnocena jako optimální. Také jsme vyjádřili souhlas s tím, že 

nejčastěji  komunikují  matky  a  otcové  přicházejí  na  zástup,  neboť  se  častěji 

vyskytovali  otcové  s  vyšším  počtem  dětí,  kde  předpokládáme  potřebu  pokrytí 
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například třídních schůzek, a tedy i potřebu komunikace obou rodičů. Částečně ve 

shodě se ukázalo to, co uváděli vyučující, že otcové častěji využívají pro komunikaci 

telefon,  ovšem  v  emailové  komunikaci  mají,  i  když  malou,  převahu  matky. 

Z hlediska témat komunikace se rovněž potvrdilo, že otcové komunikují o důležitých 

věcech,  avšak  do důležitých  věcí  rodiče  zahrnují  především další  studijní  postup 

dítěte.  Naznačila  se  nám  zde  tendence  dlouhodobého  horizontu,  který  zastávají 

rodiče,  oproti  krátkodobější  perspektivě učitelů/ek.  Jako velmi  zajímavý závěr  se 

ukázalo, že muži komunikaci se školou hodnotili v průměru jako častější, než jak ji 

hodnotily ženy.  Uvažovali  jsem o některých možných důvodech tohoto výsledku. 

Jedním z nich byla  teze,  že  otcové vnímají  své zapojení  jako časté  i  když  nejde 

o dominantní  oblast  jejich  zájmu  (typicky  je  přisuzována  matkám).  Ve  druhém 

případě jsem se zabývali myšlenkou, zda se nesetkáváme se muži, kteří jsou agilnější 

než matky, tedy se skupinou, která se odlišuje nejen od „běžných“ mužů-otců ale i od 

žen-matek. Toto zjištění by bylo zajímavé rozpracovat v dalším výzkumu a podrobně 

se zaměřit na důvody otců pro hodnocení četnosti komunikace.

Přesto,  že  z  přímé  otázky  na  problémové  situace  nevyšlo,  že  by  otcové 

komunikovali více (než obvykle) v případě konfliktů, z odpovědí v jiných otázkách 

se nám tento trend ukázal.  Otcové více komunikují s vedením školy,  se speciální 

pedagožkou  i  psycholožkou,  ale  také  jsou  zapojováni  v  případě  zhoršeného 

prospěchu.  To  vše  naznačuje,  že  jsou  více  zapojováni  v  situacích  řešeného  či 

očekávaného problému. Mimoto konzultace vyžádané školou otcové více než matky 

hodnotí  jako běžné situace,  což může být způsobeno i  tím, že se do komunikace 

běžně zapojují právě v těchto situacích. 

Z hlediska genderu se nám zajímavé výsledky ukázali také v rozdělení dat 

z hlediska  pohlaví  dítěte.  Objevili  jsme,  že  v  případě  syna-chlapce  se  častěji 

komunikuje s poradenskými pracovníky školy. To by nám mohlo naznačovat studijní 

obtíže,  nebo  také  přístup,  který  je  od  chlapců  vlastně  očekáván.  Tedy že  budou 

zlobivější,  nepozornější,  méně pilní  a  že  se  nebudou na výuku tolik  připravovat. 

Oproti tomu u dívek se ukázal vyšší výskyt komunikace právě u domácí přípravy. 

I u dívek se tedy ukazuje genderově očekávané chování (píle, snaživost). 

Jako poslední bych chtěla zmínit zjišťování změny v případě zapojení více 
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mužů (ak na straně školy,  tak na straně rodiny).  Většina respondentů byla  k této 

změně  spíše  skeptická,  více  optimismu  se  však  ukazovalo  v  případě  více  mužů 

pracujících  ve  školství,  pravděpodobně  i  proto,  že  muži  jsou  spojováni 

s profesionalitou a tedy, že by více mužů zvýšilo celkovou úroveň školy. 

Ve většině případů závěry z šetření korespondovaly s výsledky z předchozích 

výzkumů. Ukazuje se tedy, že přestože se situace mezi školami a rodinami mění, ke 

změnám  dochází  pomalu.  Naznačuje  se  tendence,  která  rozdíly  v  pohlaví  při 

komunikace  bere  v  úvahu,  na  druhou stranu je  však  patrná  snaha  o  genderovou 

neutralitu.  Bylo  by  zajímavé  využít  některých  zjištění  v  konkrétních  bodech 

a provést výzkum na úzce specifikované téma.  

Nesnažila  jsem se  o  zjištění  obecné  situace  a  předkládané  závěry  nejsou 

obecně platné, nýbrž se týkají pouze jedné školy. Pro mne osobě byla však práce 

velmi zajímavá a významná. Nejen z hlediska realizace vlastního výzkumu, při které 

jsem se mnoho naučila,  ale  i  kvůli  možnosti  nahlédnout  na vztahy mezi  rodinou 

a školou (a vůbec mezi ženami a muži) jiným způsobem. Na jednu stranu zastávám 

názor, že rozkrývání vlivů na komunikaci (a život člověka obecně) je důležité, na 

druhou stranu se zabývám myšlenkou, zda v některých případech nemůže i samotné 

informování  ovlivňovat  „přirozený běh  věcí“.  Z  tohoto  ohledu by bylo  zajímavé 

uskutečnit výzkum, který by se zaměřoval na zjištění významnosti tématu (například 

právě pro vyučující). Zda je počítání s rozdíly v komunikaci důležité, jak je možné 

ho využít a jaké má slabiny. V našich výsledcích se ukázalo, že část respondentů/ek 

nehodnotí vliv pohlaví (na komunikaci) jako důležitý, přestože se ve většině případů 

jedná o naše interpretace a nikoliv přímé vyjádření názoru. To však jen podporuje 

myšlenku zaměřit se na tento aspekt v dalším výzkumu. A pokusit se zjistit, zda např. 

vyučující hodnotí závěry o vlivu pohlaví na komunikaci jako důležité a užitečné.
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