
Posouzení bakalářské práce Ivety Peruthové „Elektronická komunikace rodičů a 

učitelů“ 

 

Předložená bakalářská práce se věnuje aktuálnímu tématu komunikace mezi rodiči a školou 

novými elektronickými prostředky. Mailová korespondence učitele a rodičů žáků se objevuje 

ve škole v posledních letech velmi často a je proto důležité se této problematice věnovat 

v kontextu střetávání školy s rodiči jako celku.  

Iveta Peruthová shrnuje teoretické poznatky o vztahu rodiny a školy (možná trochu široce) a 

věnuje se  zvlášť také fenoménu elektronických prostředků komunikace. Emailové 

komunikaci právě s rodiči je ponechána  potom oblast diskuse.  

Data, e- maily mezi učitelkou a rodiči, jsou sebrány v prostředí jedné osmé třídy základní 

školy. Tato třída je určena speciálně dětem poruchami učení. Dětí je méně, ale mají o to více 

potíží ve škole a tím je nutně zasažena i kvalita a kvantita emailové komunikace s rodiči. 

Tento empirický materiál nám tak zprostředkovat určitý specifický obraz žáků této třídy a 

jejich rodičů.  

Soubor emailové korespondence za určité období je roztříděn nejprve podle účastníků, tedy 

sleduje množství mailů, které si mezi sebou vyměnili. Dále potom podle obsahu (omluvenky, 

prospěch, učivo a materiály, chování, organizační informace a ostatní). Dá se tak říci, že jsou 

zde zastoupeny nejdůležitější oblasti školního života.  

Poslední třídění ukazuje který rodičům  a jak často posílá učitelka mail  a o čem jsou. Tato 

tabulka je asi nevýznamnější. Z jednotlivých tabulek a z popisu dat poté vyplývají 

nejdůležitější zjištění o významech emailové komunikace v této třídě a také lze odvodit 

výhody a nevýhody tohoto způsobu kontaktu. Autorka vyzdvihuje také specifika obsahu i 

množství právě pro tuto třídu a omezení takových kvantifikačních údajů.  

Vedlejší produktem je zjištění, jak se rodí důvěra rodičů ve školu a učitelku a jak se tento 

vztah přenáší i na ostatní učitele případně dění ve škole. Text ukazuje, jak se pod věcnými 

informacemi realizují a rozvíjejí ty vztahové, jak obsahové zpracování korespondence 

odkazuje k tématům pojetí dítěte, dítěte s  problémy, pomoc se školní prací ad. Výsledky jsou 

nepochybně inspirativní, včetně zjištění, že emailová komunikace přispěla nejen kontaktům 

s rodiči, ale i výsledkům žáků.  

Výsledky mě zaujaly. Možná  by celkový dojen ještě zlepšilo uvedení vlastního pohledu paní 

učitelky na emailovou komunikaci s rodiči. Jaký význam má pro ni, případně pro rodiče 

(jejíma očima) a jak zapadá do celkové komunikace s (jednotlivými) rodiči této třídy.  

Práce Ivety Peruthové se mi líbí a doporučuji jí k obhajobě. Hodnotím ji jako velmi dobrou.  

Praha 29.4.2012  

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.   

 

 


