
Posudek oponenta bakalářské práce 

PERUTHOVÁ, I.: Elektronická komunikace rodičů a učitelů. 

Téma, které autorka zvolila – Elektronická komunikace rodičů a učitelů – nabízí široký prostor 

pro mapování podoby vztahů mezi rodiči a učiteli v kontextu informační společnosti 21. století. Jde 

tedy o téma zajímavé a aktuální, s potenciálem pro výzkum. 

Po formální stránce diplomatka bakalářské práce splnila její náležitosti – text sepsala stylisticky 

správně, s pouze několika gramatickými chybami. Struktura textu je pro čtenáře oporou. Autorka se 

v teoretické části odkazuje na odbornou literaturu v souladu s citační normou. Práce obsahuje 

všechny povinné součásti a splňuje také požadavky na rozsah. 

V teoretické části se autorka snaží nastínit východiska, ze kterých bude vycházet při interpretaci 

empirického materiálu. Výsledkem je však komplikace, která se místy zdá být pouhým sledem 

výpisků, její záběr se občas zdá být vzhledem k tématu práce příliš široký, neodpovídající (jak spolu 

např. souvisí pohled na historický vývoj pojetí rodiny a dětství dle Ariése a téma práce?). Jiné 

teoretické koncepty, které autorka zmiňuje, se zdají být velmi zajímavé a slibují možnost jich využít 

při interpretaci sebraného materiálu (např. typy rodičů dle výzkumu Rabušicové), jsou však pouze 

zmíněny a dále s nimi není pracováno. To však odpovídá celému pojetí teoretické části, která jako by 

vlastně nesouvisela s částí empirickou. 

V empirické části se autorka snažila být čtenáři průvodcem v seznámení s jejím výzkumem tím, že jej 

provádí krok za krokem celou svou prací – od popisu vstupu do terénu přes charakterizování místa 

výzkumu, formulaci výzkumného cíle a naznačení použitého metodologického postupu po předložení 

a analýzu zkoumaného materiálu. 

Charakteristika školy, resp. práce učitelky, se kterou autorka spolupracovala, by však mohla být 

podrobnější. Postrádám zejména popis stylu a motivů práce učitelky – jaká je její motivace pro tak 

intenzivní resp. podrobnou e-mailovou komunikaci s rodiči žáků, jakou autorka popisuje? Jak takový 

postoj vzniknul? Jakou roli v tom má zájem/dohoda s rodiči? Takové poznání by mohlo 

usnadnit/podpořit interpretaci dat. 

Ostatně, autorka v textu píše o tom, že s paní učitelkou vedla rozhovory nad jednotlivými e-maily. 

Vnímám pozitivně autorčinu snahu o triangulaci náhledu na získaná data. (Byť jsem se coby čtenář 

nedozvěděla výsledky těchto rozhovorů). A ráda bych autorku v tomto kroku podpořila. 

Výzkumný cíl autorka formulovala v zásadě dvakrát, ne příliš konzistentně. Poprvé v úvodu 

(„Z materiálu se pokusím zjistit, zda někteří rodiče preferují tento typ komunikace více a jiní méně, jak 

email jako komunikační prostředek vyhovuje učitelce a potřebám její komunikace s rodiči. Také půjde 

o zjištění témat, která se v emailech vyskytují a případně i těch, která se v emailech nevyskytují 

vůbec.“, s. 7), podruhé v úvodu empirické části („Cílem výzkumu je zjistit, jak je emailová komunikace 

mezi rodiči a učitelkou využívaná, jaká témata se v této komunikaci vyskytují. Jde o to zjistit, zda 

rodiče využívají možnost kontaktovat učitelku emailem a zda to dělají jen v některých případech 

a v jiných použijí jiný způsob kontaktu nebo zda takto s učitelkou řeší všechny záležitosti, které se 

vyskytnou. Důležitým aspektem je také to, zda takto s učitelkou komunikují všichni rodiče nebo jen 

někteří. Mělo by také být zjištěno, do jaké míry je tento způsob kontaktu využíván učitelkou, zda 



podporuje v emailové komunikaci. Pozornost bude také zaměřena na témata, která se v emailech 

vyskytují.“, s. 20). 

K odpovědím na celou řadu položených otázek (které mnohdy nejsou výzkumnými otázkami, ale 

nabídkou předpokládaných možností) se autorka nedostala a tuto skutečnost nereflektovala v závěru 

práce. Čtenář se dozví, která témata se objevují v analyzovaných e-mailech i v jaké četnosti, ale schází 

např. úvaha o tom, která témata touto formou komunikace nejsou diskutována (byť autorka hovoří 

o tom, že citlivá témata, jako např. chování, nejsou takto probírána, rodiče a vyučující si touto cestou 

pouze domlouvají schůzku – při úvaze autorka přesto nejde nad rámec témat identifikovaných 

v sebraných e-mailech) nebo hledání poměru mezi komunikací prostřednictvím e-mailu a jinými 

komunikačními kanály. 

Naopak, jaksi nad rámec definovaných cílů, se autorka snaží rozpoznat a pojmenovat klady a zápory 

e-mailové komunikace rodičů a vyučujícího. Tyto úvahy jsou vedeny jaksi intuitivně, mimo zrak 

čtenáře, kterému jsou předkládána až přesvědčení autorky a ten vlastně neví, odkud se tyto závěry 

vzaly. 

Co se týče práce s výzkumným materiálem, autorka jej třídila dle různých kritérií. Popis vzniklých 

kategorií by v některých případech (zejm. „organizační záležitosti“) mohl být podrobnější, protože 

nepokrývá dostatečně témata, která posléze autorka do této kategorie přiřazuje. Témata 

v kategoriích se také nezdají být vyčerpána – v e-mailech se např. mnohokrát mimo „běžných“ 

školních témat objevuje také osobní rovina komunikace, zájem učitelky o dění v rodině či zdravotní 

stavu. Možná by stálo za to pro tento obsah definovat další kategorii… 

Při interpretaci dat jsou autorčiny úvahy často pouze popisné, nikoliv skutečně interpretativní. 

Případně nepřiléhavé – např. „negativem tohoto způsobu komunikace o prospěchu může být to, že 

rodiče nemusí na oznámení učitelky reagovat a dál s problémy svého dítěte nijak nepracovat“ – 

důvod takového přístupu rodičů nelze spatřovat ve volbě komunikačního kanálu, ale v jiných 

souvislostech. 

V závěrečné části (závěr a diskuze) se autorka snaží navázat na výzkum jiných kolegů (který však není 

představen v teoretickém úvodu), pokus bohužel není dopracován, chybí podrobnější komparace 

i rozpracování myšlenek, které autorka naznačuje – hovoří např. o tom, že ji po realizaci vlastního 

výzkumu napadá řada dalších otázek. Ty ale čtenáři „zatajuje“. A, jak již bylo naznačeno, nepřináší 

odpovědi na všechny položené výzkumné otázky. 

Autorce navrhuji známku „dobře“ proto, že přestože se tématu věnovala a snažila se jej pojmout, 

jednotlivé části její práce na sebe v podstatě nenavazují a práce s daty je příliš povrchní, schází hlubší 

interpretace. Naznačila tedy možné úhly pohledu na zkoumané téma, které jsou pro ni jistě stále 

otevřeny a nabízejí možnost dalšího pohledu na ně. 

 

V Praze 18.5.2012 

Mgr. Barbora Neuwirthová 


