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Abstrakt 
     Komunikace mezi rodiči a učiteli je důležitá součást vzdělávání dětí. Stále častěji se vedle 

osobní a telefonické komunikace objevuje i komunikace elektronická, především 

prostřednictvím emailu. Tato práce se zaměřuje v teoretické rovině na vztah rodiny a školy, 

jeho historický vývoj i současnou podobu a na vztahy rodičů ke škole a na komunikaci rodičů 

a učitelů. Dále se věnuje základním teoretickým poznatkům o elektronické komunikaci, 

především emailu jako prostředku komunikace mezi rodiči a učiteli. 

     V praktické části práce následuje empirický výzkum konkrétní emailové komunikace mezi 

učitelkou a rodiči na škole pro děti se specifickými poruchami učení. Toto šetření je zaměřeno 

především na množství a obsahovou stránku emailové korespondence mezi učitelku a rodiči. 

Analyzuje, jak je možnost emailu jako kontaktního prostředku využívána a jaká témata se 

v této komunikaci nejčastěji vyskytují. 

 

 

Abstract 
     Communication between parents and teachers is an important part of education. 

Increasingly, in addition to personal and telephone communication occurs an electronic 

communication, especially via email. This work focuses on the theoretical level the 

relationship of family and school, its historical development and current form and the 

relationship of parents to school and communication between parents and teachers. It also 

discusses the basic theoretical knowledge of electronic communications, especially e-mail as 

a mean of communication between parents and teachers. 

     In the practical part follows empirical research on specific e-mail communication between 

teacher and parents at the school for children with learning disabilities. This investigation is 

focused primarily on the quantity and content page e-mail correspondence between the 

teacher and parents. It analyzes, how is the ability to email as a mean of contact used and 

which themes in this communication often occur. 
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Úvod 
     Kontakt mezi rodinou a školou je důležitou součástí vzdělávání dětí. Stejně tak jak se 

vyvíjí celá společnost, vyvíjí se i vztahy mezi rodinou a školou. V dnešní době moderních 

komunikačních technologií se tyto dostávají i do komunikace mezi rodiči a učiteli. Nejen 

prostřednictvím webových stránek škol mohou rodiče získávat nejrůznější informace, ale stále 

častěji je využíván i email jako prostředek komunikace mezi učiteli a rodiči. O tom, jak tato 

komunikace vypadá, co přináší a jaké má nevýhody pojednává tato práce.  

     První část je teoretická a v prvních dvou kapitolách se zabývá souvislostmi komunikace 

rodiny a školy. První kapitola shrnuje dosavadní poznatky o vztahu mezi rodinou a školou. 

Popisuje, jak se tento vztah vyvíjel, jaký má přínos pro vývoj a vzdělávání dětí. Zabývá se 

nejen současným stavem a významem vztahu rodiny a školy ale také jeho historickým 

vývojem, nabízí také pohled na vztah rodičů ke škole a na komunikaci mezi rodiči a učiteli. 

     Druhá kapitola je věnována tématu elektronické komunikace a především emailu jako 

prostředku komunikace. Jsou zde vysvětleny některé základní pojmy z oblasti elektronické 

komunikace. Zabývá se také specifiky komunikace prostřednictvím internetu a emailu. 

   Druhá část je empirická a věnuje se analýze konkrétního materiálu, kterým jsou emaily 

vyměňované mezi učitelkou a rodiči na základní škole pro děti se specifickými poruchami 

učení. 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. Samozřejmě porovnám svůj výzkum 

s podobným, zda zjištěná data korelují či nikoliv.  

     Emailová komunikace má svá pozitiva i negativa, jaká to jsou právě ve školním prostředí 

a co všechno mohou o vztahu učitele a rodičů říci emaily, má tato práce pomoci zjistit. 
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1 Komunikace rodičů a učitelů 
     

     Co se týče komunikace ve škole, tedy mezi žáky a učiteli, najdeme mnoho publikací 

a informací. V poslední době je kladen stále větší důraz také na komunikaci mezi školou 

a rodiči. 

     Dobrý vztah mezi rodinou a školou je dnes důležitým předpokladem úspěšnosti školní 

socializace dítěte a do značné míry i úspěšnosti socializace vůbec. Úspěšný či neúspěšný 

průchod dětí školou má také výrazný vliv na rodinné soužití, na komunikaci v rodině, 

na plánování a využití volného času v rodině. (Štech, 1997) 

     Moderní doba nabízí stále více možností, jak budovat a udržovat vztahy nejen osobním 

kontaktem. Otázkou je, jak prostředky komunikace, které nevyžadují osobní přítomnost obou 

aktérů, ovlivňují kvalitu vztahu. Pokud se zaměříme konkrétně na email, odpověď na tuto 

otázku by nám měla poskytnout analýza konkrétního materiálu.  

 

Vztah rodiny a školy 

     Ve všech vyspělých společnostech jsou rodina a škola dvě významné sociální instituce, 

které si jsou v principu nepřátelské. Vyplývá to z jejich společenských funkcí, které jdou proti 

sobě. Rodina působí jako mechanismus přenosu sociálního statusu z generace na generaci. Je 

přirozené, že rodiče chtějí předat své společenské postavení svým potomkům. Ale tímto 

způsobem by společenské pozice byly obsazovány stále členy jedné rodiny a společnost by 

ztratila zdroj své dynamiky spočívající v soutěži o obsazování různých společenských postů. 

A proto je tady škola. Škola nabízí kulturní kapitál společnosti každému dítěti stejně usilovně, 

dává každému od začátku stejné šance bez ohledu na jeho původ a rodinné zázemí. Pomáhá 

rozpoznat specifické talenty, podporuje píli a pracovitost, hodnotí výkon bez ohledu 

na rodinnou příslušnost. Určitým způsobem tak maří úsilí rodiny zajistit svým dětem výhody 

třeba i nezasloužené a usadit je na místech, na která by svým výkonem možná ani nestačily. 

(Možný, 2004). 

   

   Vztah mezi rodinou a školou se v průběhu času vyvíjel a měl různé formy. Škola může být 

považována za jakýsi prostředek státu, jak kontrolovat rodinu a do určité míry do ní 

zasahovat. Jak píše Štech, vynořuje se řada otázek týkajících se vztahu rodiny a školy, které 

nejsou zodpovězeny a mnohdy nejsou ani kladeny. Jako např. Čím je dán a o co se opírá vztah 

rodiny a školy? Kde se vzal a jaké jsou jeho proměny? Jakou podobu mají dnes vztahy rodičů 
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a dětí a jak se vyvíjely vlivem školní docházky dětí? Atd. Z výzkumů Štecha a Viktorové 

vyplývá, že vztahy mezi rodiči a učiteli jsou velmi citlivé, v lecčem nejednoznačné 

a psychologickou teorií, výzkumem a někdy bohužel i praxí nedostatečně nahlíženy. (Štech, 

1997)  

 
     Ivo Možný uvádí v článku Česká rodina pozdní modernity: nová podoba starého partnera 

a rivala školy nové prvky ve vztahu rodina a škola.  

     Škola působí jako instituce, která zajišťuje všem dětem rovný start do života je hlavním 

nástrojem egalitárních principů demokratických společností, v nichž si občané nejsou rovni 

majetkem, ale jsou si (měli by si být) rovni šancemi. (Možný, 2004) 

      Nestabilita rodiny a snižující se počet dětí v rodinách (mnoho rodin má pouze jedno dítě) 

posilují pozici školy jako rivala rodiny a zároveň na ni kladou nové úkoly. Zatímco v tradiční 

rodině se dítě učilo od sourozenců hledat svoje místo ve skupině dětí, u jedináčka začíná tato 

lekce, až když přijde do školy. Rodinu jako základní nástroj socializace začala nahrazovat 

skupina vrstevníků založená ve školní třídě. Pozici školy to však nezlepšilo. V dalším vývoji 

oslabil pozici školy vzrůstající vliv masových médií, která už dnes hrají v socializaci dětí 

prim. 

     Pro bohatší rodiny se vzdělání stává významnější složkou majetku než kdy dříve a proto 

své děti posílají do soukromých škol. Kulturní kapitál se stává výhodným, nikdo jej dítěti 

nemůže vzít. Podíl dětí v soukromých školách stále roste. (Možný, 2004) 

 
     V současnosti je kladen důraz na individuální přístup k dítěti jak ze strany učitele, tak 

ze strany rodičů a zároveň na větší odpovědnost rodičů i učitelů za maximální možný rozvoj 

potenciálu dítěte. Rodiče se více zajímají o to, co se děje ve škole a co mohou udělat 

pro úspěch svých dětí. Je tedy nutná dobrá komunikace rodiny se školou, aby to dítěti 

přineslo, co největší prospěch. 

 

     Přístup k dítěti je ovlivňován mnoha faktory. Patří mezi ně nejen různá ideová dogmata 

dané doby, ale také změny společenské neboli sociální jako je urbanizace, proměna rodiny 

od tradiční k moderní a snad největším činitelem ovlivňujícím vývoj přístupu k dětem je 

samotná školní docházka. A s proměnami společnosti se mění i podoba školní docházky 

a zároveň se vyvíjí i vztah rodičů ke škole a způsob komunikace těchto dvou institucí, které 

jsou v životě člověka těmi nejdůležitějšími.  
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     V posledních třech desetiletích se tedy klade důraz na specifické kvality jednotlivých 

rodičů. Je důsledkem zvýšené potřeby přímého kontaktu s učiteli. Od rodičů se očekává 

(a také oni sami obvykle taková očekávání interiorizovali), že dostojí své individuální 

odpovědnosti a dokážou jednat tak, aby vytvářeli specifické podmínky pro úspěšnou školní 

socializaci svých dětí, včetně hladké domluvy se školou a učiteli. (Štech; Viktorová, 2010, 

s. 61) 

 

     Vztahy mezi školou a rodinou existovaly i v minulosti, ovšem až od 60. let 20. století 

nabyly na významu individuální interakce mezi rodiči a učiteli, což vztahy těchto institucí 

určitým způsobem komplikuje. Hlavním důvodem je zvýšení vzdělanosti populace v našich 

zemích, což vede k méně uctivému přístupu některých rodičů k učitelům, kteří mají stejné 

nebo někdy i nižší vzdělání. S rozšiřováním pedagogické a psychologické osvěty dochází 

k větší znalosti rodičů profesního expertského jádra učitelské profese. Mnozí rodiče pak 

žádají po učitelích zdůvodnění jejich postupů atd. (Štech; Viktorová, 2010)  

     Kvalita vzájemných vztahů závisí tedy na osobnostních charakteristikách učitelů a rodičů, 

jejich očekáváních a představách a na schopnosti komunikovat.  

 

     Rozsáhlý výzkum vztahů rodiny a školy v polovině devadesátých let 20. století u nás 

provedli Rabušicová a Pol (1996). Zaměřili se na spolupráci obou těchto institucí. Sledovali 

jednotlivé aktivity učitelů a rodičů, analyzovali pohledy a očekávání vůči sobě. Jejich 

východiskem je hypotéza, že stále ještě existují bariéry v komunikaci mezi školou a rodinou 

zaviněné nedostatkem vzájemné důvěry a respektu. 

     Dle tohoto výzkumu učitelům chybí efektivní formy komunikace s rodiči, postrádají 

zpětnou vazbu (což způsobuje nedostatek informací o rodině). Navázání a udržení kontaktu 

s rodiči vnímají jako metodu pokusu a omylu. Rodiče podle nich nedoceňují význam 

vzdělání, nemají čas na kontakty se školou, o práci učitele mají jen nedostatečné a často 

zkreslené informace. 

     Jádrem konceptualizace Rabušicové a Pola je téma komunikace. Komunikace je podle nich 

dobrá jen na prvním stupni ZŠ, což je v souladu se zahraničními zkušenostmi. Hlavním 

tématem komunikace na prvním stupni nejsou jen výsledky a ne/prospěch dítěte, ale i témata 

výchovná čili strategie práce s dítětem, většinou je situace charakterizována nadějnou 

perspektivou (na začátku školní docházky lze ještě očekávat, že se dá leccos napravit). Jelikož 

mají žáci většinou pouze jednoho vyučujícího, zná je všechny relativně dobře. Důležitým 

zjištěním je to, že jednoduchost učiva na tomto stupni školy dává i rodičům s nižším 
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vzděláním možnost sledovat práci dítěte ve škole a mají tak pocit kompetence při pomoci 

dítěti s učivem doma. Učitelé mají pocit, že rodičům lze snáze poradit, a mají dojem 

vstřícnosti z jejich strany. Vzájemné kontakty pak často překračují rámec formálních schůzek. 

     Také v tomto výzkumu se ukázalo, že učitelé posuzují kvalitu rodičovského vztahu 

ke škole vlastně nepřímo. Tedy ne z přímé komunikace rodičů s učitelem, ale podle chování 

žáka ve škole, podle jeho připravenosti na vyučování, ale i podle zájmů, způsobu trávení 

volného času atd. 

     Výsledky dítěte jsou naopak určujícím faktorem kvality školy a učitelů pro rodiče. Také je 

důležité to, jak dítě o učiteli doma mluví, jak učitel řeší výchovné problémy. Až na posledním 

místě je to, jak se učitel chová k rodičům v osobním kontaktu.  

      Ze zjištění tohoto výzkumu vyplývají dva klíčové prvky vzájemných vztahů. Prvním je 

nutnost společně definovat „zájem dítěte“. Druhým prvkem je problematičnost určité 

„komunikační ideologie“, což můžeme chápat jako imperativ hlavně komunikovat, který 

v sobě skrývá mnohá úskalí. Jak právě ukázal výzkum zdrojem komunikace mezi rodiči 

a učiteli se stávají především nepřímé formy komunikace. (Štech; Viktorová, 2010, s. 63-64)  

 

Vývoj vztahů rodiny a školy 

     Jak již bylo uvedeno, vztah mezi rodinou a školou se vyvíjel. Historickým vývojem 

a změnami prošlo také subjektivní pojetí rodiny a dítěte a pojetí výchovy. Významnou 

osobností, která se zabývala tímto vývojem, byl Philippe Ariès. Věnoval se speciálně i funkcí 

výchovy a vzdělávání s důrazem na vzdělávání školní.  

     Dle Arièse až do 16. století se v tzv. západoevropském typu rodiny nevyděluje zvláštní 

pojetí dětství, ani rodiny ve smyslu ohraničeného, privátního prostoru. Převládá tzv. fúzovaná 

sociabilita. To znamená, že děti se nevzdělávají a nevychovávají odlišným způsobem. Jejich 

děti pracují, jedí i spí mezi dospělými a to od doby, kdy jsou odstaveny od kojení. Velmi brzo 

(v 7–9 letech) odchází do služby. Nedá se hovořit ani o rodinné intimitě, neboť do rodiny 

patří i služebnictvo.  

     Můžeme tedy říci, že ve středověku děti prakticky nejsou, neboť toto období je velmi 

krátké. Vzdělávání a výchova probíhá zapojením do života dospělých a dítě tak postupně 

získává potřebné znalosti a dovednosti, osvojuje si hodnoty, postoje a způsob vedení života. 

     Prvním pojetím dětství jako zvláštního životního období, je dle Arièse tzv. hýčkavé pojetí 

dětství objevující se od 16. století. Dochází k jakési privatizaci rodiny, tedy k jejímu 

zmenšení, uvědomování si zvláštností dítěte atd., postupně mizí zvyk dávání do služby, 
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ovšem v českých poměrech ještě v 17. a 18. století byly zaznamenány 9 – 12leté sloužící děti. 

Zvyk dávání do služby mizí postupně s rozšiřováním školní docházky.  

     Rozšíření městských škol vedle škol farních vedlo k tomu, že dítě bylo jednoznačně 

odděleno od světa dospělých. Ve škole bylo chráněno nejen před násilím ale také před 

instrumentalizací. Díky této institucionalizaci se rodí vědomí toho, co Ariès nazývá „dlouhé 

dětství“. Jedinec je dítětem, dokud pobývá ve škole.  

     Škola, která člení děti podle věku a podle věku rozlišuje také různé obtížnosti úkolů, 

přispívá k hlubšímu uvědomění si nového pojetí rodiny nukleárního typu. Tato rodina je 

menší a sevřenější a její život se začíná strukturovat kolem dítěte.  

     Škola navíc umožnila, kromě diferenciace věkové i diferenciaci a separaci sociální. Tento 

typ diferenciace můžeme pozorovat dodnes, kdy sociálně slabší vrstvy dávají statisticky 

významně přednost kratší vzdělávací dráze a dřívějšímu přechodu do statutu dospělosti. 

     Od 18. století se také objevují témata různých vývojových krizí, která souvisejí 

s prodloužením dětství a mládí a která by bez školní docházky pravděpodobně v takové míře 

nebyla nepoznána.  

     Současně s privatizací rodiny dochází ke zvyšování její kontroly ze strany státu. Jednu 

z těchto kontrolních institucí představuje právě škola, která prostřednictvím školní socializace 

a hodnocení dětí zasahuje hluboko do intimity rodiny. (Štech, 1997) 

 

     Historicky roste potenciál střetů rodičů se školou. Afektivní teritorium rodiny je totiž stále 

více narušováno vstupy školy, protože péče učitelů o pohodu a rozvoj dětí je stále více těmto 

profesionálům ukládána. Školní socializace se vzdaluje představě o neutrálním vztahu učitel-

žák. I tento vztah je stále osobnější. Jsou tak dány předpoklady ke vzniku komplikovaných 

vztahů v okamžiku, kdy dojde k souběhu nutnosti školní docházky a stále větší závislosti 

intimního světa rodina na škole. (Štech, 1997) 
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Rodiče a jejich role ve vztahu ke škole 

 

     Milada Rabušicová na základě výzkumného projektu zaměřeného na roli rodičů 

ve školních procesech na současných českých mateřských a základních školách, popisuje 

nejčastější role rodičů ve vztahu ke škole. 

     Nejčastější je role zákaznická-klientská, takto byly rodiče vnímání v 82% odpovědí, 38% 

respondentů vidí rodiče v roli partnera, problémem jsou rodiče pro 22% respondentů, nejméně 

často jsou rodiče viděni v roli občana a to v 18% případů. Zajímavé je, že mezi tím, jak rodiče 

vnímají zástupci školy a jak se vidí rodiče samotní, není téměř žádný rozdíl. 

     Zřetelné rozdíly v pojetí rolí lze vysledovat v souvislosti s typem škol. Čím vyšší stupeň, 

tím ubývá partnerského a občanského přístupu. Nejméně často jsou rodiče hodnoceni jako 

problematičtí na 1. stupni ZŠ. Zákaznický přístup se prosazuje více ve městech, kde mají 

rodiče lepší možnost volit školu a fakticky tak deklarovat svou preferenci konkrétního 

školního programu, v menších obcích se tento přístup prakticky neobjevuje. (Rabušicová, 

2004) 

 

Typy rodi čů 

 

     Z výsledků výzkumu popsaného Rabušicovou vyplynuly čtyři typy rodičů, dělené podle 

toho, jak se vztahují ke škole: 

     Rodiče jako sociální partneři – jsou to rodiče, kteří projevují sociální zájem o školu, příp. 

o školní třídu. Jde tedy o to, že se rodiče zřetelně angažují v záležitostech školního zdělávání 

nejen ve vzdělávání vlastního dítěte.  

     Rodiče nekomunikující – sem spadají rodiče, kteří se nezajímají o výsledky a chování 

svých dětí ve škole, spolu s těmi, kteří vůči škole projevují jistou dávku nedůvěry, neboť se 

nesnaží udržovat kontakty se školou a raději hledají jiné cesty, jak by podpořili rozvoj svého 

dítěte.  

     Rodiče (přehnaně) aktivní – tato skupina je tvořena výhradně charakteristikami rodičů 

problematických, neboť příliš „snaživých“. Takoví rodiče mohou pro školu být problémem 

právě proto, že jsou v komunikaci se školou poněkud obtížní, dožadují se řešení každé 

maličkosti a bývají přehnaně kritičtí. V žádném případě o nich nelze mluvit jako o rodičích, 

kteří by neměli o své dítě a školu samotnou zájem. 
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    Rodiče jako výchovní klienti – tato skupina vykazuje znaky typické pro rodiče – zákazníky, 

ale projevuje se v něm také charakteristika rodičů jako výchovných partnerů. (Rabušicová, 

2004) 

 

Komunikace rodičů s učiteli 

 

     Komunikace mezi školou a rodinou dítěte je nezbytnou součástí školní docházky a také už 

od první třídy se kontakty rodičů se školou různým způsobem formují a utvářejí. Jak, to je 

záležitost individuální a záleží na konkrétních rodičích a konkrétní škole, jaké vztahy 

a způsoby komunikace si vybudují. Někteří rodiče mají větší zájem o kontakt se školou, 

někteří využívají čtvrtletní třídní schůzky a někteří rodiče nemají bezprostřední kontrakt se 

školou, což ještě ale nemusí znamenat nezájem a nedostatek informací o škole a prospěchu 

jejich dítěte.  

     I. Smetáčková uvádí, že s předáváním informací mezi rodiči a vyučujícími, které je stále 

intenzivnější, se spojuje řada očekávání, z nichž všechna jsou hodnocena jako žádoucí.   

Jedním z nich je předpoklad, že čím lépe se aktéři komunikace (tj. rodiče a učitelé) znají, tím 

efektivnější předání informací mezi nimi vzniká a tím je plnění jejich společných úkolů 

efektivnější. Podle výzkumu amerického institutu Becta (2009) 82% rodičů pociťuje a 

negativně prožívá nedostatek informací o školním životě svých dětí, tzn. rádi by měli víc 

informací. Absence informací je také považována za nejčastější důvod konfliktu mezi rodiči a 

učiteli. 

     Druhá skupina očekávání se týká dětí, které jsou hlavním důvodem komunikace rodičů 

a učitelů. Efektivní a intenzivní komunikace mezi rodiči a vyučujícími je považována 

za významný faktor přispívající ke školní úspěšnosti dětí. Řada studií také tuto souvislost 

dokládá. (Smetáčková, 2011) 

 

     Dle Štecha a Viktorové je to především škola, která jako první určuje formy a obsah 

kontaktů s rodiči a rodiče se jim, s omezenou možností změny, přizpůsobují. Kontakty mezi 

rodiči a učitelem se realizují v systému vzájemné komunikace různými formami. Vlastnostmi, 

podle kterých můžeme jednotlivé druhy kontaktů odlišit, jsou míra zprostředkovanosti, 

obsahové zaměření střetnutí, jeho sociální vymezení a funkci. 

     Dle míry zprostředkovanosti rozlišujeme kontakty bezprostřední a zprostředkované. Mezi 

bezprostřední samozřejmě patří osobní setkání rodičů a učitelů jako jsou třídní schůzky, 
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konzultační hodiny, schůze rodičovských rad a sdružení, besídky a jiné školní akce. Řadíme 

sem ale i méně přímé kontakty jako telefonické a písemné (přes notýsky, žákovské knížky 

apod.) 

      Zprostředkovaná komunikace znamená komunikaci přes dítě. A to neznamená pouze 

vzkazy, které si rodiče s učitelem mohou po dítěti „posílat“, ale především způsob, jakým dítě 

o škole vypráví doma, o domově ve škole, jaké pozorujeme u dítěte znalosti, emoce, pracovní 

postupy. (Štech; Viktorová, 2010). 

 

     Základní formou setkávání rodiny a školy jsou třídní schůzky. Jejich problémem je malá 

časová dotace pro velké množství složitých záležitostí. Pro učitele je také důležité vymezit si 

frekvenci styku s rodiči, tedy to jak často „dovolí“ rodičům ho nějak kontaktovat. 

Je na rozhodnutí učitele jestli omezí setkávání pouze na třídní schůzky nebo dá rodičům jinou 

možnost kontaktu mimo tato oficiální setkání, např. telefon, email apod.  

     Důležitým článkem v komunikaci mezi školou a rodinou jsou tzv. nepřímé kontakty, tedy 

kontakty nejčastěji zprostředkované dětmi. Jak uvádí Štech a Viktorová (2010) dítě samo je 

důležitým zdrojem informací pro obě strany. Informace přináší to, jak dítě mluví, jak chodí 

oblečené, jeho znalosti, zájmy, schopnosti, chování k ostatním dětem i k dospělým atd. 

samozřejmě dítě také sděluje mnoho věcí tím, že o nich vypráví. Pro rodiče jsou informace 

o škole a učitelích velmi cenné hlavně proto, že se na školu dívají pohledem svého dítěte. 

Tento přenos informací dětmi může někdy vyústit v tzv. nedobrovolnou komunikaci, kdy 

zpráva vůbec není určena k předání druhé instituci, ale přesto se k ní dostane. Některé výroky 

rodičů či učitelů se k druhé straně dostanou, aniž by to bylo záměrem jejich autora a poté 

mohou být důvodem konfliktu, ačkoli to vůbec nebyl původní záměr toho, kdo pronesl byť 

jen zdánlivě nevinnou poznámku na účet rodiny žáka (nebo naopak na účet paní učitelky).  
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2 Elektronická komunikace mezi rodiči a učiteli 
 

     Jak již bylo uvedeno, rodiče a škola mají na výběr více prostředků komunikace a záleží 

na konkrétní škole i rodičích, které prostředky jim budou vyhovovat a poskytnou pro jejich 

komunikaci nejvhodnější prostředí.  

 

Slovníček pojmů 

     Na úvod této kapitoly uvádím slovníček některých pojmů z oblasti internetu a internetové 

komunikace. 

 

e-mail /email = elektronická pošta, prostředek pro zasílání dat (dopisů, obrázků atp.) 

prostřednictvím internetu 

 

emotikona = zkratka pro tzv. „emotivní ikonu“, která slouží k vyjádření emocí ve virtuálním 

prostředí 

 

chat = specifické prostředí diskusních virtuálních skupin s více účastníky 

 

on-line = být připojený k internetu, být na internetu, on-line jako přídavné jméno („on-line 

komunikace“) znamená, že příslušný jev probíhá nebo se vyskytuje na internetu 

 

synchronní komunikace = komunikace probíhající ve stejný okamžik s malými časovými 

prodlevami, probíhá-li synchronní komunikace ve virtuálním prostředí, komunikující strany 

musí být připojeny k internetu současně, ve stejnou chvíli 

 

virtuální komunikace = vizuální (tištěná, datová, grafická, obrazová) i hlasová komunikace 

pomocí veřejných sítí, např. prostřednictvím internetu (Abz slovník cizích slov) 

  

web = internetové stránky, síť těchto stránek (informací), které jsou logicky provázány 

strukturou odkazů 
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Komunikace prostřednictvím emailu 

 

     V dnešní moderní době se obecně ve společnosti těší stále větší oblibě různé formy 

komunikace přes internet. Jednou z velkých výhod internetu je usnadnění a zrychlení 

komunikace.  

     Mezi tyto formy můžeme zařadit komunikaci prostřednictvím webových stránek 

nejrůznějších institucí ale i samotných jedinců. Např. na webových stránkách škol je možné 

najít mnoho užitečných informací, kontakty na učitele, rozvrhy hodin a mnoho dalších 

informací. Mnoho škol využívá také elektronické žákovské knížky, kdy rodiče obdrží 

přístupové údaje a z pohodlí domova a vlastního počítače mohou zjistit známky svého dítěte, 

některé školy mají také elektronické formuláře na omluvenky. Dalšími způsoby, jak 

komunikovat prostřednictvím internetu jsou různé chaty a sociální sítě, které zvláště 

v poslední době nabývají na intenzitě a stávají se zvláště pro mladé lidi leckdy jediným 

způsobem „setkávání“ s přáteli, dále sem patří samozřejmě email.  

     Právě email je nejpoužívanější formou komunikace. Slouží k elektronické komunikaci, 

k odesílání, doručování a přijímání elektronických zpráv. První e-mail se objevil v roce 1965, 

je tedy starší než samotný internet. S příchodem sítě internet se stal e-mail velmi oblíbeným, 

protože umožňoval snadný přenos elektronických zpráv mezi různými počítači přes síť. 

Rychlost doručování informací se tak zkrátila z několika dní na několik vteřin. Proto je zcela 

logické, že e-mail zcela nahradil některé dosavadní typy předávání informací. Například 

telegram se stal díky novým formám komunikace už jen vzpomínkou.  

V dnešní době je elektronická pošta velmi populární a rozšířená mezi lidmi. (Bezpečný 

internet.cz) 

     

      Emailová komunikace, jakkoli je stále častější a předpokládala jsem, že bude na většině 

škol hojně využívána, se ve školním prostředí takové oblibě netěší a na většině mnou 

oslovených škol stále dávají rodiče i učitelé přednost tradičním způsobům předávání 

informací jako jsou třídní schůzky a vzkazy v notýskách či žákovských knížkách.          

Emailová komunikace tu většinou probíhá pouze za účelem dohodnutí se na osobním setkání.      

Vyvstává tady otázka, zda by v dnešní době, kdy jsou všichni časově stále více vytíženi, 

nebyla elektronická komunikace pro obě strany snadnějším řešením.  
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Internet a komunikace 

Internetu a komunikaci se věnuje Z. Vybíral (2000). Podle něj má internet své kladné 

i záporné stránky. Neblahý vliv internetu vidí převážně v dopadu na kvalitu řeči a myšlení a to 

především konkrétně v ochuzování slovní zásoby, pronikání anglikanismů a počítačové 

terminologie do běžné řeči, internet také může mít dopady na zdravotní a psychický stav. 

Komunikace prostřednictvím internetu bývá velmi zjednodušována, což postihuje jazyk jak 

v oblasti syntaxe, sémantiky, kompozice i stylu. Dochází tedy k jakémusi zprimitivňování 

jazyka.  

     Přínos internetu spatřuje v umožnění informační dostupnosti a prostupnosti, interaktivnosti 

při výměně zpráv a rychlosti při zprostředkování kontaktů.  

Předností komunikování v internetovém prostředí je rychlost a možnost jednoduše předávat 

prakticky veškerá data, hledat zdroje informací, dělit se o poznání. (Vybíral, 2000) 

 
Šmahel (2003) dělí komunikaci přes internet následovně: 

1) Synchronní komunikace 

Tento typ komunikace přes internet znamená, že obě (nebo všechny) komunikující strany 

musí být k internetu připojeny ve stejný okamžik. Zprávy jsou okamžitě obdrženy druhou 

stranou a je na ně také hned reagováno. Je to tedy komunikace v reálném čase nebo také „on-

line“. Příkladem tohoto typu komunikace jsou různé chaty, diskuzní skupiny apod.  

 

2) Asynchronní komunikace 

U tohoto typu komunikace nejsou aktéři současně přítomni u počítače. To znamená, že jedna 

strana pošle zprávu a druhá strana si zprávu „vyzvedne“ ve chvíli, kdy se připojí k internetu. 

Do této kategorie patří email, webové stránky apod.  

 

     Toto dělení ovšem podle Šmahela (2003) není striktní a jednotlivé formy mohou přecházet 

z jednoho typu do druhého.  

     Specifika virtuálního prostředí analyzuje Šmahel (2003) na základě kontextových modalit, 

které i Vybíral (2000) považuje za základní prvky kontextu a situace komunikační výměny. 

Jde o kontext komunikace, tedy o to za jaké situace komunikace probíhá. Pokud se změní 

kontext, dojde i ke změně samotné komunikace.  

     První kontextovou modalitou je časový rámec. Tato modalita udává čas v průběhu 

komunikace, tedy kdy ke komunikaci dochází, kolik je na ni času, jak dlouho trvá. Vnímání 

času při internetové komunikaci je velmi individuální a záleží také na konkrétních 
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technických prostředcích, kterých člověk využívá. Pří asynchronní komunikaci se okamžitá 

odpověď ani neočekává a účastníci komunikace tak mají více času na promyšlení odpovědi 

než v běžném rozhovoru. Ale naopak např. v případě chatů je rychlá odpověď očekávána.  

 

     Druhou modalitou je prostor a prostorové uspořádání. Mezi reálnou a internetovou 

komunikací je zřetelný rozdíl v tom, že při komunikaci prostřednictvím internetu nesdílejí 

fyzicky aktéři komunikace společný prostor. Kdy aktéři si nemohou být jisti, zda skutečně 

komunikují s tím, s kým si myslí a nemají ani zpětnou vazbu v podobně neverbálních projevů 

komunikačního protějšku. Určitým negativem tohoto způsobu komunikace je také to, 

že druhá strana nemusí na zprávu reagovat.  

     Třetí modalitou, je modalita významu komunikace, která vystihuje, jakým způsobem 

komunikující osoba chápe otázku nebo sdělení a jak si vyloží pravý význam komunikace. Jde 

tedy o to, do jaké míry si komunikující strany rozumí a do jaké míry vzájemně chápou to, co 

si sdělují. V internetové komunikaci může tedy častěji docházet k nedorozuměním, neboť obě 

strany si mohou vzájemná sdělení špatně vyložit a nedojde k ujasnění správných 

komunikačních cílů.  

     Dalším prvkem je přítomnost emocí. Obecně lze říci, že vyjádření emocí je internetové 

komunikaci obtížnější. Jakousi náhražkou neverbálních projevů a tedy i vyjádření emocí jsou 

tzv. emotikony, ale ani jejich prostřednictvím nelze vyjádřit vše a přesně. 

Vztahové proměnné jsou další modalitou, která je odlišná v prostředí internetové komunikace 

a komunikace osobní. Jde o to, jaký je vztah mezi komunikujícími osobami.  

     Předposlední modalitou je systémový rámec. Žádná komunikace nestojí sama o sobě, ale 

je začleněna jako součást dalších komunikačních výměn. Jde o začlenění do systému, 

ve kterém komunikujeme. V každém prostředí, ve kterém se vyskytujeme, komunikujeme 

jinak. Jinak komunikujeme v rámci své rodiny, jinak v práci apod.  

     Poslední modalitou je existence kontinuity rozhovoru. Úzce souvisí s časovým rámcem. 

Jde o kontinuitu toho, čeho je komunikace součástí. Jinak se můžeme bavit například 

s nesympatickým a nepříjemným člověkem, kterého už nikdy neuvidíme a jinak se stejným 

člověkem, kterého musíme i nadále potkávat a vídat se s ním. Obecně je virtuální komunikace 

více fragmentovaná a kontinuita rozhovoru je tedy nižší. V internetové komunikaci se 

nemusíme již znovu kontaktovat s nepříjemným člověkem. Což někteří psychologové kritizují 

proto, že to nenutí člověka k flexibilnímu a pružnému přizpůsobení svého chování. (Šmahel, 

2003) 
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3 Výzkum 
 

     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 rodiče v emailové komunikaci. Pozornost bude také zaměřena na témata, která 

se v emailech vyskytují. 

Materiálem pro výzkum tedy budou emailové zprávy vyměněné mezi rodiči a učitelkou 

na základní škole. 

 

Popis školy  

 

     Jedná se o základní školu pro žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, 

dyskalkulie apod.) v Praze. Jedná se o úplnou školu s devíti postupnými ročníky. 

     Výuka na této škole byla zahájena 1. 9.1998. V současné době je na škole 10 tříd, které 

navštěvuje 125 žáků. Výuka šestých a sedmých ročníků probíhá podle vzdělávacího programu 

SPUN,Cj_ZSUBP600887/2007. Výuka osmých a devátých ročníků probíhá podle 

vzdělávacího programu Obecná škola, Č.j. 12 035/97-20. 

     V průběhu školního roku pořádá škola mnoho různých akcí, se kterými je možné se 

podrobněji seznámit na webových stránkách. Webové stránky školy jsou dle mého názoru 

přehledné a návštěvník na nich najde dostatečné množství informací, pokud nějaká informace 

chybí, jsou na webových stránkách školy kontakty na učitele i vedení školy, kteří jsou ochotni 

veškeré dotazy a problémy řešit. Také jsou zde zveřejněny rozvrhy hodiny jednotlivých tříd, 

ale také rozvrhy jednotlivých učitelů, takže pokud rodiče potřebují konkrétního učitele 

zastihnout, mohou si zjistit informaci, kdy má volno a v tuto dobu se za ním dostavit. 
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Popis třídy 

 

     Materiál jsem získala od třídní učitelky 9. ročníku, která na druhém stupni vyučuje 

i v jiných třídách český jazyk. Třídy jsou malé jak počtem žáků, tak svou rozlohou. Počet 

žáků je maximálně dvanáct dětí ve třídě. Prostředí je velmi vstřícné a přátelské. Hned naproti 

třídě, kde většinu hodin vyučuje má paní učitelka svůj kabinet, pro žáky tedy není problém 

za paní učitelkou zajít a také pokud za učitelkou přijde někdo z rodičů, nemusí ji pracně 

shánět po škole, ale buď ji najde ve třídě, nebo právě v kabinetu.  

     Škola a tedy i třída jsou specifické zaměřením na děti se specifickými poruchami učení. 

Jelikož školu navštěvují děti, které vyžadují poněkud odlišný přístup při vzdělávání, je tímto 

faktem ovlivněna také komunikace mezi rodiči a učiteli. Tyto děti vyžadují větší pozornost 

a spolupráci rodiny a školy a také mají při výuce více problémů.  

     Učitelka má se žáky velmi dobrý vztah.  Žáci ji uznávají jako autoritu a přesto je na jejich 

vztahu vidět důvěra a přátelství. Stejně dobré vztahy učitelka udržuje i s rodiči žáků, jak je 

vidět z vyměňované emailové korespondence. Rodiče i žáci se na učitelku obracejí 

s nejrůznějšími (i drobnými) problémy a učitelka vše individuálně řeší a pomáhá. Paní 

učitelka je k žákům přívětivá a nikdy je neodmítne. Vždy vyslechne jejich prosbu a diskutuje 

s nimi o jejich problémech.  

 

Komunikace mezi rodiči a učitelkou 

 

     Komunikace mezi rodiči a učitelkou probíhá samozřejmě tradičními způsoby jako 

žákovské knížky a třídní schůzky, ale rodiče mají také možnost kontaktovat učitelku emailem 

nebo telefonicky. V této třídě je také součástí žákovské knížky zvláštní sešit, do kterého 

se zapisují úkoly, sdělení rodičům, pozvání na různé akce atd. 

     Telefonicky se většinou řeší záležitosti, které jsou neodkladné a vyžadují rychlý a osobní 

kontakt. 

     Emailem se řeší téměř vše, co je možné mezi učitelem a rodiči řešit. Pokud řešení 

problému vyžaduje osobní setkání, učitelka se na něm s rodiči přes email domluví a rodiče 

většinou vstřícně reagují a snaží se vždy najít nejbližší možný termín setkání.  

     Jediným problémem v emailové komunikaci v této třídě je, že ve škole není spolehlivé 

internetové připojení a problémy s příjmem a odesíláním emailů jsou velmi časté. Paní 
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učitelka se ani z domova ke svému školnímu emailu nedostane a tak, pokud ve škole nejde 

internet, vznikají v komunikaci problémy a nedorozumění, která je potom nutné řešit. 

 

Sběr dat 

 

     Ke svému výzkumu jsem potřebovala najít učitelku/učitele základní školy, která/ý 

komunikuje s rodiči svých žáku emailem a bude ochotný/á mi tyto emaily poskytnout. Šlo mi 

o emaily obou stran – jak učitele, tak rodičů.  

     Nepředpokládala jsem, že by mohl být problém si tuto spolupráci zajistit, ale, jak se 

ukázalo, mýlila jsem se. A najít učitele ochotné spolupracovat nebylo vůbec snadné. Většinu 

škol jsem kontaktovala emailem přímo řediteli. 

     Oslovila jsem nejprve paní učitelku, se kterou jsme už na jednom projektu spolupracovali, 

ovšem paní učitelka se mi vůbec neozvala a ani další učitelky nebyly ochotné se mnou 

spolupracovat. 

     Na dalších dvou školách jsem si raději domluvila osobní schůzky s řediteli, kteří mi slíbili, 

že se zeptají učitelů, zda by bylo někdo ochotný se mnou spolupracovat. Ale předem mě 

upozornili, že na jejich školách se emaily příliš nekomunikuje, že dávají přednost tradičním 

způsobům komunikace, jako jsou notýsky, žákovské knížky, třídní schůzky a v případě 

potřeby osobní schůzky rodičů s konkrétním učitelem. Ani tito ředitelé se mi již více neozvali, 

ani po mé emailové urgenci a žádosti o odpověď. 

     Oslovila jsem emailem dalších deset pražských škol, nedošla mi ani jedna odpověď. 

Nakonec jsem se prostřednictvím kolegyně dostala k jedné paní učitelce, která byla od první 

chvíle ochotná spolupracovat, až mě její přijetí zaskočilo a mile překvapilo. 

     Domluvily jsme se tedy s paní učitelkou na předání vytisknutých emailů s pozměněnými 

identifikačními údaji rodičů kvůli ochraně soukromí, ovšem to nebylo možné z důvodu 

poruchy internetu ve škole a tak mi nakonec paní učitelka postupně emaily mezi ní a rodiči 

přeposílala a identifikaci jsem změnila já při zpracovávání emailů. Mají ve škole dlouhodobě 

problémy s internetem, tak nebylo ani přeposílání jednoduchou záležitostí a trvalo asi měsíc, 

než se ke mně emaily skutečně dostaly. Pokud byla potřeba doplňujících informací, paní 

učitelka je doplnila v rozhovoru nebo prostřednictvím emailu. 

     Emaily jsou posbírané za období prosinec 2011 – březen 2012.       
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Popis šifrování 

 

     Jména účastníků komunikace jsem z důvodu ochrany osobních dat šifrovala následujícím 

způsobem. Paní učitelka je pod názvem „učitelka“, rodiče jsou označeni iniciálami jmen. 

  

Empirický materiál a jeho prezentace 

 

     Sesbírala jsem celkem třicet čtyři emailů. Z toho bylo sedmnáct od rodičů učitelce a třináct 

od učitelky rodičům, čtyři emaily byl směřovány rodičům od paní ředitelky, která 

se do komunikace zapojila.  

 

     Sesbírané emaily jsem třídila podle dvou hledisek. První typ třídění byl podle autorů. 

Z tohoto hlediska jsem zjišťovala, kteří rodiče s učitelkou komunikují, kdo nejvíce a kdo 

nejméně. 

     Druhé hledisko bylo podle obsahu emailových zpráv. Tady jsem emaily roztřídila 

do několika kategorií podle témat, která se v emailech vyskytla. Šlo o interpretativní analýzu, 

kdy ze sesbíraných emailů se vynořila témata a údaje, na která bylo možno se zaměřit 

a získávat jejich prostřednictvím informace o tomto způsobu komunikace.  

     Obě hlediska je možné propojit a získat tak přehled nejen o tom, kdo s učitelkou 

komunikuje ale také, jaká témata se u kterých rodičů nejvíce vyskytují.  

 

Třídění podle autorů 

 

     Toto hledisko třídění se zabývá tím, kdo z rodičů s učitelkou komunikuje a s jakou 

frekvencí. 

     Zkoumala jsem, kteří rodiče komunikují s učitelkou nejvíce a naopak, kteří za sledované 

období nekomunikovali emailem ani jednou. V této kategorii se také ukazuje, v jaké míře 

využívají rodiče možnost komunikace s učitelkou emailem, popř. jak často využívá učitelka 

email k sdělení rodičům. 

     V případě řešení jedné situace se do komunikace mezi učitelkou a matkou E. D. zapojila 

dvěma emaily i paní ředitelka a dva emaily poslala paní ředitelka paní M. CH. 

     Za sledované období proběhla komunikace s osmi rodiči z třinácti (učitelka 

nekomunikovala pouze s rodiči dětí ze své třídy, ale také s paní J. R., která má syna v jiné 
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třídě, ale tato paní učitelka ho má na český jazyk). A zúčastnění si vyměnili si navzájem třicet 

čtyři emailů. Vzhledem k tomu, že za sledované období komunikoval s učitelkou pouze jeden 

otec, nepřikládala jsem při dělení autorů emailů důležitost tomu, zda jde o matku nebo otce. 

 
     Počty emailů od jednotlivých rodičů jsem seřadila do tabulky, kterou dále uvádím.  

 
     V tabulce jsou uvedeni rodiče a počty emailů, které jednotliví aktéři za sledované období 

poslali. Jsou zde uvedeny nejen celkové počty, ale také jsem do tabulky zanesla jednotlivé 

kategorie emailové korespondence: informace o učivu, prospěch, omluvenky, chování, 

organizační záležitosti, ostatní. 
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Tabulka: Počty emailů od jednotlivých aktérů a četnost jednotlivých témat 

 Celkem Informace 

o učivu 

Prospěch Omluvenky Chování Organizační 

záležitosti 

Ostatní 

Učitelka 13 7 6 1 1 5 2 

E. D. 7 5 0 4 0 2 2 

Ředitelka 4 2 0 1 0 3 0 

M. Č. 1 1 0 0 0 0 0 

M. CH. 1 0 0 1 0 0 0 

A. M. 1 0 1 0 0 0 0 

V. P. 3 0 0 0 1 2 0 

J. R. 2 1 0 1 0 0 0 

A. V. 1 0 0 1 0 0 0 

M. V. 1 0 0 0 0 0 1 

M. U. 0 0 0 0 0 0 0 

M. D. 0 0 0 0 0 0 0 

L. B. 0 0 0 0 0 0 0 

L. K. 0 0 0 0 0 0 0 

Z. F. 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 34 16 7 9 2 12 5 
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Hodnocení emailů dle četnosti od jednotlivých autorů: 

     Nejvíce emailů za sledované období poslala paní učitelka rodičům a to celkem třináct. 

Z rodičů s učitelkou nejvíce komunikuje paní E. D., která poslala celkem sedm emailů. Paní 

ředitelka, která se zapojila do komunikace mezi učitelkou a paní E. D. v případě řešení 

problémů s docházkou syna a komunikovala také s paní M. CH., poslala čtyři emaily. Tři 

emaily poslala matka V. P., dva paní J. R., pět rodičů poslalo po jednom emailu. Ani jeden 

email učitelce neposlalo také pět rodičů. I tito rodiče v případě potřeby komunikují s učitelkou 

prostřednictvím emailu, za sledované období, však k tomuto kontaktu nedošlo. 

 

Forma emailů 

 

     V téměř všech obdržených emailech byla dodržována pravidla písemné komunikace. 

Pozdrav nebo oslovení chybělo ve třech emailech, jinak alespoň jedno z toho bylo ve všech 

ostatních emailech. Podpis chyběl u dvou emailů a oba byly od rodičů. Paní učitelka 

vynechala oslovení pouze v jednom emailu (a to v případě, kdy emaily vyměňované mezi ní 

a matkou na sebe bezprostředně navazovaly), podpis nevynechala nikdy. Z podpisů samotné 

paní učitelky je vidět její vztah k rodičům, většinou se podepisuje celým jménem, někdy 

příjmením a iniciálou křestního jména, v jednom případě se dokonce podepsala pouze 

křestním jménem, což svědčí o neformálním přístupu ke komunikaci s rodiči a o dobrém 

vztahu k rodičům. 

     Emaily jsem nijak neupravovala, pravopis, překlepy, chyby atd. je ponecháno tak, jak bylo 

v původním emailu. 

 

Třídění podle obsahu 

 

     Třídění podle obsahu emailů vyjadřuje zjištění, o jakých tématech nejčastěji rodiče 

s učitelkou emailem komunikují. Zaznamenala jsem několik opakujících se témat a podle nich 

emaily roztřídila do jednotlivých kategorií. Kategorie jsem zvolila následující: Omluvenky, 

Prospěch, Učivo, Chování, Organizační informace a Ostatní. 

     Omluvenky je jedna z nejobsáhlejších kategorií. Můžeme říci, že nejčastěji rodiče email 

využívají právě pro omluvení svých dětí.  

     Prospěch je kategorie, do které jsou zařazeny zprávy týkající se přímo prospěchu ve škole. 

Většinou jsou to emaily směřující od učitelky rodičům. 
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     Učivo je kategorie, do které jsem zařadila emaily týkající se posílání učiva v době nemoci, 

dále sem byly zařazeny zprávy, v nichž se nějakým způsobem řešila výuka – převážně 

problémy ve výuce a také probírané učivo, případně příprava na testy apod. Paní učitelka 

často zasílá materiály nemocným žákům právě emailem, nebo posílá alespoň informaci, co se 

bude probírat nebo co bude v připravovaném testu, aby se děti s rodiči mohly dobře připravit. 

     Chování. Do této kategorie jsou zařazeny emaily, které se týkají chování a výchovných 

problému žáků. Do této kategorie byly za sledované období zařazeny pouze dvě zprávy. 

     Organizační informace je kategorie pro emaily, jejichž obsahem jsou různé organizační 

záležitosti jako např. potřeba obnovit platnost psychologického vyšetření, řešení náhradních 

termínů testů apod.  

     Ostatní je kategorie pro emaily, které nebylo možné zařadit do žádné z předchozích 

kategorií. Patří sem např. přání učitelce k Vánocům apod. 

 

     Vzhledem k tomu, že ve většině emailů bylo více témat, řadila jsem takové emaily k více 

kategoriím.  

 

Např.  

Od: E. D.   

Komu: učitelka 

Datum: 22. Prosince 2011 

 

Dobrý den,paní učitelko, 

vzhledem k tomu, že lékařka včera prodloužila Tomášovu neschopenku do pátku 

a já už se nemohu uvolnit z práce , mám na Vás prosbu, pokud to bude 

možné,.jestli byste nám mohla poslat info k učení o vánočních prázdninách. 

 

Zároveň Vám chceme od srdce popřát krásné vánoce a hodně štěstí do nového 

roku 2012. 

 

Děkuji 

S pozdrave 

E. D. a T. 
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     V tomto emailu maminka omlouvá syna a zároveň žádá učitelku o informace o učivu. Tyto 

dvě informace tedy řadí email do kategorií Omluvenky a Učivo. Přání k Vánocům řadí email 

ještě do další kategorie, kterou jsem nazvala Ostatní.  

Dále jsou jednotlivé kategorie podrobně popsány a rozebrány. 

 

Omluvenky 

 

     Téma omluvenky se vyskytlo v devíti emailech z celkového počtu třiceti čtyř, z toho jeden 

byl reakcí učitelky a jeden reakcí ředitelky na omluvenku od rodičů. Od rodičů přišlo 

za sledované období sedm omluvenek. 

Některé omluvenky mají klasickou formu a neobsahují už další téma jako např: 

 

R. J. (matka) odeslal z adresy J.R. 

omluvenku žáka R. R. pro třídního učitele pan uč. R. 

 Předpokládané doba absence: určitě 26. &#8211; 27. 1. 2012 

 Důvod absence: Na snowbordu si přivodit zlomeninu pravé pažní kosti. Má být v klidu 

&#8211; bolestivé, nateklé a jen v dlaze. Téměř se nemůže pohybovat.Zítra tj. 27. 1. jdeme do 

Motola na kontrolu a pravděpodobně teprve pro sádru. Učivo si doplní. Podle doporučení 

lékaře přijde do školy. Předpokládám, že by to mohlo být již příští týden. 

 Děkuji R. 

 

     Tento email je čistou omluvenkou, bez dalších témat. Je to jeden z emailů, ve kterých není 

oslovení. Jak je vidět, není tento email směřován přímo paní učitelce, ale jejímu kolegovi. Jak 

mi bylo vysvětleno, je email poslán prostřednictvím aplikace na webových stránkách školy 

a právě proto se dostal i k této paní učitelce, která na něj také reagovala, neboť omlouvaného 

žáka učí český jazyk. 

     Celkem 4 emaily byly zařazeny pouze do kategorie Omluvenky. Z toho 3 byly od rodičů 

a jeden od paní ředitelky jako reakce na omluvenku. 
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Od: učitelka 

Komu: J. R. 

Datum:27. Ledna 2012 

 

Paní R., 

 

je mi moc líto R., pozdravujte jej, prosím. Učivo z Čj mu budu kopírovat 

a lepit do sešitu. 

Musím R. moc pochválit, velmi se zlepšil, i když na dvojku to ještě 

nebylo, ale co nebylo v prvním pololetí, může být ve druhém, budu moc 

ráda. Je vidět, že mu Vaše pomoc při domácí přípravě velmi pomáhá. 

Hezký den. L. Ř. 

 

 

Od: M. CH. 

Komu: ředitelka 

Datum: 18. Ledna 2012 

 

Dobry vecer,chci Vas timto emailem pozadat o to,aby Adam dostal na napsani 

testu z matematiky sanci pristi tyden.I presto,ze se peclive vcera a dnes 

pripravoval doma s ucitelem na doucovani,tak do skoly ho poslat zitra na 

test nemuzu.Stale u nej pretrvava zvysena teplota a nalez pri kontrole na 

plicich neni jeste cisty.Zitra jdeme rano jeste na krev.Dekuji za 

pochopeni.S pozdravem Chocova. 
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Od: ředitelka 

Komu: M. CH. 

Datum: 18. Ledna 2012  

 

Dobrý večer, 

nedělejte si starosti, s panem učitelem to domluvím.Určitě by nebylo 

rozumné, aby A. jezdil nemocný do školy a psal test.Uvidíme, jak to bude 

vypadat po víkendu. 

 

S pozdravem 

Mgr. S. P. 

 

 

     V ostatních pěti mailech zařazených v této kategorii se vyskytlo ještě další téma. Ve třech 

omluvenkách byly zároveň prosby o učivo za dobu nemoci. 

 
 
Od: E.D. 

Komu: učitelka 

Datum: 2. Prosince 2011 

 

Dobrý den,paní učitelko, 

vzhledem k synově hospitalizaci, žádám Vás o zaslání učiva ve Vašich na 

následující dva týdny. 

Mám Vás od T. pozdravovat. 

Děkuji 

E. D. 

 

     Odpověď učitelky na tento mail svým obsahem nespadá přímo do kategorie omluvenky, 

ale je zajímavé ji zde uvést právě z toho důvodu, jak učitelka reaguje a píše mnoho dalších 

věcí, aniž by tato témata byla zmíněna v mailu od matky. 
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Dobrý den, 

 děkuji Vám za mail, než jsem Vám stačila odpovědět, tak už byl T.ve 

 škole. Ofotila jsem mu látku, dnes psal test, myslím, že za tři. Budu Vám 

 dávat vědět, kdy píšeme další a z jaké látky. Budeme si držet palce, aby 

 se Tom umoudřil a přestal si ubližovat, 

je za minutu dvanáct. Velmi mě mrzí dávat mu špatné známky, protože vím, 

 že má největší rozhled ze třídy, že se umí dobře vyjadřovat, má logické 

 myšlení, mohl by mít jedničky či dvojky. Také bych jej ráda viděla na 

 dobré střední škole. Nedovedu si ho představit na učilišti, nemám vůbec 

 předsudky, ale T. by byla škoda. 

 

 Hezký víkend. L. 

      

     Velmi zajímavé v tomto mailu je, že se učitelka podepsala pouze křestním jménem. Je to 

ojedinělý případ, ve všech ostatních mailech se podepisuje vždy s příjmením, s konkrétní 

matkou si netyká. Tento neformální podpis lze přikládat obsahu mailu, kdy se snaží jinak 

problémového chlapce pochválit a povzbudit i jeho matku, že se chlapec může zlepšit a že má 

schopnosti na to být lepším žákem. I neformálním podpisem vyjadřuje svou účast 

na problémech rodiny. 

 

     V jedné odpovědi paní učitelky na omluvenku bylo oznámení, že učivo bude žákovi 

kopírovat a také pochvala za zlepšení prospěchu (viz výše – odpověď na omluvenku od paní 

J. R.). 

     Dva emaily obsahovaly také řešení organizačních záležitostí. V jednom případě to bylo 

pozdní omluvení žáka, které matka vysvětlovala, a v druhém šlo o nedoručené materiály 

k učení během nemoci. Vyskytl se jeden email, ve kterém matka omlouvá syna, žádá o učivo 

a zároveň ona i syn přejí paní učitelce krásné Vánoce. 

 

     Škola má přímo na webových stránkách formulář pro omluvenky, prostřednictvím kterého 

mohou rodiče své děti omlouvat (viz omluvenka od paní J. R. výše). Za celou dobu se ale 

tento způsob omluvy vyskytl pouze jednou. Většinou rodiče píší přímo paní učitelce nebo 

omlouvají děti telefonicky. 
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     Možnost omluvy emailem je pro rodiče výhodná, neboť to mohou udělat z domova 

a většinou i ze zaměstnání a nemusí do školy osobně nebo telefonovat, což by je stálo peníze, 

kdežto poslat email nic nestojí a mohou to udělat kdykoli a učitelka si to přečte, až bude 

u emailu, což při telefonickém hovoru by mohlo dojít k situaci, že telefon nikdo nezvedne 

a rodiče budou muset volání opakovat. 

     Nevýhodou tohoto způsobu omlouvání je konkrétně v případě této školy, že se email vinou 

špatného připojení, které ve škole mají, nemusí k učitelce včas dostat.  

 

Prospěch 

 

     V této kategorii jsou zařazeny emaily týkající se školního prospěchu žáků. Toto téma 

se vyskytlo v sedmi emailech. Většina, tedy pět emailů, je směřována od učitelky k rodičům.  

Učitelka se o žáky zajímá, a pokud je prospěch žáků hodně špatný nebo se zhoršuje, 

neprodleně o tom rodiče informuje. Také ale rodiče informuje při zlepšení jejich dítěte 

a povzbuzuje ve špatných situacích. Pouze dva emaily byly reakcí rodičů na oznámení 

učitelky o prospěchu jejich dětí. 

 

Od: učitelka 

Komu: A. M. 

Datum: 19. Ledna 2012  

Předmět: upozornění na nedostatečný prospěch 

 

 Dobrý den, 

 upozorňuji na J. nedostatečný prospěch v předmětech. Prosím, připravte 

 se s ním a test z přírodopisu, naučte se s ním alespoň trochu látky z 

 předmětů, ze kterých propadá. 

 Ve středu 25. ledna se uzavírá klasifikace. 

 Hezký den. L. Ř.  
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Od: A. M. 

Datum: 19. Ledna 2012 

Komu:učitelka 

Předmět: Re: upozornění na nedostatečný prospěch 

 

Dobrý den paní učitelko, 

 

o J. prospěchu bohužel vím moc dobře,víc jak měsíc se s ním snažím 

učit každý den,v některých předmětech jsem ale neschopná, matematika mi 

nejde,prostě si to nepamatuju,a angličtinu jsem se nikdy neučila.Dala jsem 

inzerát na doučování,snažím se pro Jirku někoho vhodného najít.S paní 

angličtinářkou jsem mluvila po telefonu,ta je ale na J, asi 

nazlobená,prosila jsem ji,jestli by J. nezadala nějaký referát nebo 

úkol navíc,prostě něco, čím by si známky trochu zlepšil,ale nějak tomu 

nebyla bohužel nakloněná.A pan učitel na matematiku,to je úplně jiná 

kapitola.Na ten přírodopis dohlídnu,určitě chci,aby si to opravil.Mohla 

bych vám paní učitelko v pondělí zavolat a poradit se s vámi,nebo jestli 

raději v po.ráno přijet za vámi do školy,jsem z toho prospěchu 

nešťastná,moc mi záleží na tom,aby se J. snažil a dostal se na dobré 

učiliště.Děkuji moc za zprávu.  

Zdraví vás  

A. M. 

 

     Toto jsou jediné dva emaily zaměřené pouze na prospěch. Ve všech ostatních se objevují 

ještě další témata jako je učivo, v jednom případě také chování nebo organizační záležitosti. 

     Učitelka informuje o problémech rodiče poměrně podrobně. V některých případech 

dokonce podrobně popisuje rodičům, co je potřeba doplnit, popř. z čeho bude další test, 

aby se žák mohl dobře připravit, což poté řadí emaily tematicky ke kategorii Učivo. Můžeme 

předpokládat, že podrobnost emailů souvisí také s problémovým chováním žáků, u kterých 

není spoleh na to, že doma řeknou pravdu o situaci ve škole a tak učitelka raději rodiče 

informuje sama, aby zajistila jejich informovanost a tím zmenšila riziko, že se žák opět 

nepřipraví a prospěch si tím ještě více zhorší. 
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Od: učitelka 

Komu: E. D. 

Datum: 1. Prosince 2011 

 

 Dobrý den, 

 zítra píšeme avizovaný pololetní test z ČJ, prosím, dohlédněte na T., 

 aby přišel do školy. 

 Tomáš dnes opět nedonesl úkoly z prosince a ani přípravu na pololetní 

 test, známkuji jej proto nedostatečnou. Upozorňuji na jeho - naprosto 

 zbytečný - špatný prospěch v českém jazyce. Doufám, že si najdete 

 nejbližší možný termín na návštěvu školy, je to opravdu velmi nutné. 

 T. stále nemá doplněný sešit, v hodině ruší, dnes jsem mu zabavila mobil, 

 který měl v hodině zapnutý. Tímto stylem nebude schopen zvládnout devátý 

 ročník. 

S pozdravem L. Ř. 

 

 

Od:učitelka 

Komu: E. D. 

Datum: 6. Února 2012 

Předmět: Re: Omluvenka žáka T. Z. 

 

Dobrý den, 

dovolte, abych Vás informovala o opětovných problémech s domácí přípravou. 

T. měl již minulý týden přinést referát na hodiny literatury, čekala jsem 

marně, hodnotím tedy nedostatečnou. Ani dnes, kdy měl po týdnu poslední 

šanci, referát neměl. Bohužel ani nejeví ochotu si jej doplnit. Během 

minulého týdne dostali děti další zadání referátu, který mají přinést 

tento týden. Jedná se o referát o Janu Mládkovi a Medě Mládkové, s 

vysvětlením slova mecenáš. Budeme s těmito materiály pracovat v hodinách, 

prosím, dohlédněte na T., aby referát udělal. 

Děkuji, s pozdravem 

L.Ř. 
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     Právě paní E. D. píše paní učitelka nejčastěji negativní informace o prospěchu jejího syna, 

ve shromážděných emailech se třikrát objevila negativní informace o prospěchu tohoto žáka. 

      

     Ale učitelka neoznamuje jen špatný prospěch, ve dvou emailech píše jedné matce 

o zlepšení jejího syna a dává naději na celkové zlepšení jeho školních výsledků. 

 
Od: učitelka 

Komu: J. R. 

Datum: 27. Ledna 2012 

Paní R., 

 

je mi moc líto R., pozdravujte jej, prosím. Učivo z Čj mu budu kopírovat 

a lepit do sešitu. 

Musím R. moc pochválit, velmi se zlepšil, i když na dvojku to ještě 

nebylo, ale co nebylo v prvním pololetí, může být ve druhém, budu moc 

ráda. Je vidět, že mu Vaše pomoc při domácí přípravě velmi pomáhá. 

Hezký den. L. Ř. 

 

Od: učitelka 

Komu: J. R. 

Datum: 23. Února 2012 

 

Milá paní R., 

 

děkuji Vám za snahu a pomoc R. Věřte mi, za ty čtyři roky, po které 

R. učím, si Vaší práce vážím. Bez Vaší podpory by určitě neudělal takové 

pokroky, jeho výsledky by rozhodně nebyly takové, jaké jsou. 

Poslala jsem mail s přílohou před jarními prázdninami, kde úkoly byly, ale 

zřejmě nedošel. To se nám nyní stává často, ale už se blýská na lepší 

časy, mají nám měnit server. V pondělí jsem R. přípravu na test 

okopírovala. Test píšeme zítra, R. bude zaškrtávat jen a , b, c 

odpovědi, aby to zvládl levou rukou, a to doslova. 

Hezký den přeje L. Ř. 
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     Paní učitelka se velmi snaží pomáhat všem dětem, obzvláště když ví, že jejich špatný 

prospěch je zbytečný a způsobený jejich nezájmem nebo nedbalostí. Hodně spolupracuje 

po této stránce s rodiči, které informuje o prospěchu dětí, o probírané látce a radí, jak dětem 

co nejlépe pomoci, aby se eliminovaly zbytečné špatné výsledky. 

     Co se týká tématu prospěchu má informování emailem také svá pozitiva i negativa. 

Za pozitivum lze považovat možnost paní učitelky informovat rodiče přímo. Nemusí se 

spoléhat na to, že si všimnou špatných známek v žákovské knížce nebo že děti doma 

informaci předají. Emailem kontaktuje přímo rodiče, aniž by oznámení prodlužovala 

domlouváním osobního setkání a přesto podrobně může popsat, jaké konkrétní potíže děti 

mají a co pro ně mohou rodiče udělat. V případě další potřeby se mohou s rodiči domluvit 

na osobní schůzce nebo se rodiče opět emailem mohou doptat na další podrobnosti a domluvit 

s učitelkou na dalším postupu při potížích jejich dítěte.  

     Negativem tohoto způsobu komunikace o prospěchu může být to, že rodiče nemusí 

na oznámení učitelky reagovat a dál s problémy svého dítěte nijak nepracovat.  

 

Chování 

 

     Do této kategorie jsou zařazeny emaily týkající se problémů s chováním žáků. Emaily 

s tématem chování se vyskytly za sledované období dva. Jeden je od učitelky a jeden 

od maminky, která píše o problémech s dcerou. V obou emailech se aktéři domlouvají 

zároveň na společné schůzce.  

     Můžeme tedy usoudit, že problémy s chováním se řeší především osobně a do emailové 

korespondence se toto téma příliš nepromítá.  

 

Od: učitelka 

Komu: E. D. 

Datum:12. Ledna 2012 

 

Dobrý den, 

 zítra píšeme avizovaný pololetní test z ČJ, prosím, dohlédněte na T., aby přišel do školy. 

 T. dnes opět nedonesl úkoly z prosince a ani přípravu na pololetní 

 test, známkuji jej proto nedostatečnou. Upozorňuji na jeho - naprosto 

 zbytečný - špatný prospěch v českém jazyce. Doufám, že si najdete 
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 nejbližší možný termín na návštěvu školy, je to opravdu velmi nutné. 

 Tom stále nemá doplněný sešit, v hodině ruší, dnes jsem mu zabavila mobil, 

 který měl v hodině zapnutý. Tímto stylem nebude schopen zvládnout devátý 

 ročník. 

 S pozdravem L. Ř. 

 

 

Od: E. D. 

Komu: učitelka 

Datum: 12. Leden 2012 

Předmět: Re: Omluvenka žáka T. Z. 

 

Paní učitelko, 

Tomáš zítra normálně do školy jde, nemocná jsem já.Vypracovanou přípravu na 

test má v žákovské a já už, proboha , nechápu, proč Vám ji zase nedal, 

neboť o tom byla poslední věta, kterou ode mne slyšel při odchodu do 

školy.Nechápu, nerozumím na co nemyslí a proč úkol, který je hotový 

nepředá.Hotové je vše od neděle a odpondělí to nosí zpět domů. 

S pozdravem 

E. D.  

 

     Tento email není zařazen do kategorie chování, ale je reakcí matky na email učitelky 

a tudíž, je vhodné email na tomto místě uvést, aby byl patrný kontext komunikace mezi 

matkou a učitelkou a její reakce na upozornění učitelky. 

 

Od: V. P. 

Kom: učitelka 

Datum: 8. Prosince 2011 

 

Dobry den, 

Dekuji za email, problémy jsou ted s G.horsi, probirame to s ni porad, ale neda si poradit. 

Zastavila bych se tedy ve stredu, ale az v lednu. 

dekuji, 

V. P. 
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     Jak již bylo zmíněno, problematika chování se v emailech příliš nevyskytuje a pokud ano, 

vždy je doprovázena domluvou na osobním setkání. Nabízí se tedy myšlenka, že problémové 

chování je natolik choulostivou a složitou situací, že jej rodiče ani učitelka nechtějí řešit 

neosobním kontaktem přes email, ale dají přednost osobnímu setkání a řešení situace 

při osobním kontaktu. 

     Z toho vidíme, že ne všechna témata jsou řešena přes email. Zvláště věci, které jsou osobní 

a řeší složité otázky, se nehodí pro řešení neosobní formou emailem, ale stále je dávána 

přednost řešení takových věcí osobně. Právě problémy s chováním jsou osobní záležitostí, 

při jejímž řešení musí dojít k porozumění a dohodě. 

 

Učivo 

 

     V této kategorii jsou zařazeny emaily, které se týkají zasílání učiva v době nemoci žáků, 

učiva na přípravu k testům a také jsou zde emaily, které řeší nějakým způsobem výuku, její 

průběh a případné problémy. Celkem je do této kategorie zařazeno patnáct emailů. Sedm 

emailů bylo od učitelky rodičům, dva byly od paní ředitelky a šest od rodičů. Z emailů 

od rodičů bylo pět od paní E. D., která s učitelkou obecně komunikuje ze všech rodičů nejvíce 

a s jejímž synem má také podle sledované emailové korespondence paní učitelka nejvíce 

potíží. 

 
 Od: učitelka 

 Komu: M. V.  

 Datum: 12. Ledna 2012  

 Předmět: pozdrav a učivo 

 

Dobrý den, 

doufám, že dnešní zákrok nebyl moc bolestivý a vše bude v pořádku. 

Zítra píšeme test z lieratury - vše v sešitě, list s přípravou by měl mít K. u sebe. 

Z češtiny - všestranný jazykový rozbor - určit počet vět v souvětí, každá 

věta musí mít svůj přísudek, dále větné členy - pavouk, pak mluvnické 

kategorie u podstatných jmen, přídavných jmen, sloves, tečky za číslovkami, zkusit z jedné 

věty utvořit souvětí. 

Není to příliš těžké, mohou mít s sebou tahák. 

Zdravím. Ř. 
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     Toto je příklad emailu, kde paní učitelka informuje rodiče o látce, ze které bude písemná 

práce. Zároveň tento email je řazen i do kategorie Ostatní, neboť paní učitelka projevuje účast 

rodině a zmiňuje se o jakémsi lékařském zákroku, což nespadá do věcí týkajících se školy 

a dokazuje to, že paní učitelka má zájem i o mimoškolní život svých žáků a jejich rodin, 

což pro vztah učitelky, žáků a jejich rodičů může být velkým pozitivem. 

 
Od: R. J. 

Komu: učitelka  

Datum: 23. Února 2012 

Předmět: Re: příprava na test  

 

 Dobrý den, 

 jak jsem se včera dočetla v sešitu u R., budete psát tento pátek test. 

 Psala jste, že tam bude látka z domácí přípravy, kterou bohužel R. z 

 důvodu absence nemá. Trénovali jsme s R. jen pravopis (doplňování i/y), jak 

 jsme se spolu domlouvaly dne 1. 2. 2012. Literaturu jste říkala, že mu 

 okopírujete. Něco jsme opsali ze sešitů od H. M. a M. J. 

 Prosím, o zaslání listů - domácí přípravy na páteční test, aby se 

 mohl R. co nejlépe připravit. Nevíme, co tam všechno bude. 

 

 Moc děkuji za ochotu a pochopení 

 R. J. 

 

     Tady si maminka vyloženě říká o materiály k přípravě na test. Paní učitelka ji ochotně 

odpověděla a podpořila maminku ve snaze pomáhat synovi se zvládnutím učiva. V tomto 

případě je komunikace emailem velkou výhodou, neboť matka může učitelku kontaktovat, 

aniž by musela do školy a učitelka jí naopak materiály a informace také zašle emailem a ušetří 

tím čas, který by musely vynaložit při osobním setkání, a vzájemná komunikace proběhne 

bez problémů a obě strany získají potřebné informace. 
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Milá paní R. 

děkuji Vám za snahu a pomoc R.. Věřte mi, za ty čtyři roky, po které 

R. učím, si Vaší práce vážím. Bez Vaší podpory by určitě neudělal takové 

pokroky, jeho výsledky by rozhodně nebyly takové, jaké jsou. 

Poslala jsem mail s přílohou před jarními prázdninami, kde úkoly byly, ale 

zřejmě nedošel. To se nám nyní stává často, ale už se blýská na lepší 

časy, mají nám měnit server. V pondělí jsem R. přípravu na test 

okopírovala. Test píšeme zítra, R. bude zaškrtávat jen a , b, c 

odpovědi, aby to zvládl levou rukou, a to doslova. 

Hezký den přeje L. Ř. 

 

  Také v této kategorii se vyskytl problém se zasláním úkolů. Při řešení této situace se 

do komunikace zapojila i paní ředitelka. 

 

Od: E. D. 

Komu: učitelka 

Datum: 4. 1. 2012 

Předmět: ˇUkoly - Tomáš Zakar 

 

Paní učitelko, 

nevím,kde se stala chyba.S Vaším mailem 22.12. úkoly nedorazily a já jsem 

psala mail 27.12., kde jsem Vás o tom informovala a prosila o event. 

znovuzaslání.Tomáš tedy žádné podklady k dispozici neměl a nemohl úkoly 

vypracovat. 

Říkala jsem mu, aby se za Vámi dnes stavil, ale jak vidím, to neproběhlo. 

Prosím tedy, aby znovu dostal zadání. 

S pozdravem 

E.D. 
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Od: ředitelka 

Komu: E. D. 

Datum: 6. Ledna 2012 

 

Dobrý den, paní D., 

T. dnes nepřišel do školy, a tak mě paní učitelka Ř. požádala, 

abych Vám zaslala přípravu na test z literatury. Před Vánocemi jsem Vám 

posílala práci z ČJ, T. ale paní učitelce včera říkal, že nic nedostal.Je 

to opravdu zvláštní, protože jsem kopii zasílala i paní učitelce, která tuto 

zprávu včetně přílohy dostala. 

V průběhu dnešního dne se s Vámi spojí třídní učitel R. a domluví s 

Vámi termín pro schůzku ve škole. 

S pozdravem 

Mgr. S.P. 

 

 

Od: E. D. 

Komu: ředitelka 

Datum: 6. Ledna 2012 

Předmět Re: Zpráva pro T. 

 

Paní ředitelko, 

já jsem osobně 2x , t.j. 27.12. a 5.1. posílalal p. uč. Ř.že jsme 

přílohu s mailem nedostali.Děkuji za poslání. 

Tomáš je nemocný, prosím omluvte ho dnes. 

S pozdravem 

E.D. 

 
     V těchto emailech se jedná čistě o zaslání učiva v době nemoci jednoho z žáků. 
 

     Další email je poněkud zvláštní a svou formou ojedinělý, neboť je to nejdelší email, který 

byl zaznamenán a také obsahově je velmi zajímavý. 
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Od: M. Č. 

Komu: učitelka 

Datum: 20. Ledna 2012 

Předmět: matematika  

 

Paní učitelko Ř. 

děkuji za intenzivní přípravu na pololetní písemnou práci z matematiky. 

Slyšela jsem od K., že se v minulých dnech opravdu hodně pedagogů (i nová paní 

psycholožka) snažilo, aby byly děti v pohodě a aby z matematiky 

procvičily, co se dá. Sama K. říkala, že se cítila mnohlem lépe. Řekla bych, že mi tolik 

(!!) nezáleží na výsledku pololetní práce, ale na klidu duše dcery. 

A v tom je asi kámen úrazu. My všichni víme, jaké naše děti jsou, jaké jsou 

jejich nedostatky. Víme také o svých nedostatcích, které dost často právě 

po nás naše děti zdědily. Od první třídy od psychologů slýcháme, že musíme své děti 

chválit, podporovat, ale hlavně chválit a chválit, i když jim to nejde, 

neházet flintu do žita. Já sama bych díky své prchlivosti, netrpělivosti a smyslem 

pro racionalitu pedagogem nemohla být ani na základní škole, dost těžko mi v 

prvních letech školy šlo i opravovat dětem úkoly a diskutovat s nimi o tom, proto 

smekám klobouk před všemi učiteli, obzvláště v B…….. 

Co trápí naše děti nyní, je matematika, podle mne asi druhý z nejméně 

vhodných předmětů pro dys-děti. Zajímavé je, že čeština a cizí jazyk, které bych 

pasovala na pozici č. 1, moje dcera má velice ráda, i když domů také žádné skvosty 

nenosí. Ale je "v pohodě". V matematice je to jiné, děti se cítí být ponižovány (z druhé strany 

jistě nevědomky), cítí, že pan učitel má pocit, že s těmito dětmi akorát ztrácí čas, ale co má 

dělat... Mnoho si z K. vyprávění nepamatuji, vždycky se mi citace z hodin vypaří z hlavy, ale 

pamatuji si na jednu "To nemusíte chápat, to musíte vypočítat". Tak tohle nechápu, ale asi 

nemusím. 

Rozumím problému s tím, že se s dětmi musí probrat osnovy, já bych byla 

poslední, kdo by chtěl vynechat nějakou kapitolu. Rozumím tomu, že po 

nepochopení látky se pak problémy nabalují, ale nerozumím tomu, proč v deváté 

třídě, když už je všechno hezky nabaleno, hodí učitel flintu do žita. 

Myslím, že se dost dobře nejde více snažit a soustředit pod dozorem člověka, který na 

vás kouká jako na partiové zboží. 

Omlouvám se, vím, že K. je již přijatá na školu a že nám 
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by to v podstatě mohlo už být jedno, ale pravda je, že mně to mrzí. Osobně pana učitele 

neznám, asi je to skvělý matematik a člověk, ale zastat se své dcery musím, je to taky 

skvělý člověk. 

S pozdravem 

M. Č.  

 

     Tento email je velmi zajímavý a dokládá pozitivní vztah rodičů k učitelce a k jejímu zájmu 

o žáky. Ocenění práce paní učitelky se vyskytuje ve více případech, ovšem tento email je 

ojedinělý svou délkou a podrobností, s jakou maminka popisuje zásluhy paní učitelky 

a děkuje jí za konkrétní pomoc všem dětem. Mohlo by se zdát, že maminka se také snaží paní 

učitelce určitým způsobem vlichotit a tím zajistit své dceři lepší postavení v očích paní 

učitelky. Ale v kontextu všech emailů, které paní učitelka od rodičů dostává, se spíše 

přikláním k názoru, že vděčnost rodičů za práci paní učitelky je skutečná a opravdu si váží její 

nelehké práce. Další zajímavou věcí v této zprávě je, že ač maminka řeší problémy s učitelem 

matematiky, ani o tomto učiteli nechce mluvit špatně a snaží se pochopit a respektovat 

postupy zkušeného pedagoga, přestože je zřejmě, že její dcera není sama, kdo má s panem 

učitelem a matematikou potíže. 

 
     Problémy s matematikou má více žáků a řeší je nejen paní učitelka, ale do řešení této 

záležitosti byla zapojena i paní ředitelka a školní psycholožka, jak paní učitelka informuje 

v hromadném emailu několik rodičů zároveň. 

 
Od: učitelka 

Komu:M. U., M. Č., M. D., L. B., Z. F., P. K. 

Datum: 19. Ledna 2012 

Předmět: matematika  

 

Dobrý den, 

včera jsme nácviku věnovali třídnickou hodinu, pak ještě bylo doučování, dnes s nimi vše 

prošla ještě paní učitelka P. Doufejme, že vše dobře dopadne.  

O problémech jsem informovala paní ředitelku i novou školní psycholožku. 

Paní ředitelka prosí, abyste své problémy napsali mailem, aby se měla o co opřít. Nemáte se 

rozhodně bát, že by se to obrátilo proti dětem. 

Hezký den. L. Ř. 
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     Tato kategorie je také velmi obsáhlá, neboť pro sdělování učební látky je email velmi 

vhodným prostředkem a učitelka i rodiče to využívají. Také pro řešení různých záležitostí 

týkajících se výuky je tento způsob komunikace vyhovující. Učitelka může rodičům napsat 

email bezprostředně po hodině, kdy byla daná látka probrána nebo v čase, kdy jí to vyhovuje 

a může rodičům sepsat více podrobností. Také pro rodiče je to výhodné, protože mohou 

emailem učitelku o materiály nebo informace k učivu požádat a odpověď od ní si přečíst když 

mají čas, když se s dětmi učí a připravují, mohou se kdykoli k poznámkám od učitelky vrátit. 

     Výhodou emailu je také to, že učitelka může kontaktovat více rodičů najednou. Pokud tedy 

chybí více žáků, může email s učivem zaslat všem najednou a nemusí to každému zvlášť 

rozepisovat nebo říkat osobně. Stejně tak se mohou rodiče mezi sebou domluvit a kontaktuje 

učitelku jeden za všechny a učitelka jim může hromadně odpovědět nebo případně email 

od jednoho rodiče s nějakou prosbou či žádostí může jednoduše přeposlat ostatním rodičům, 

kteří se k záležitosti mohou také vyjádřit. Přeposílání zpráv je v tomto případě přesnější, než 

kdyby byla informace pouze reprodukována, protože v takovém případě mohou být některé 

informace opomenuty nebo nechtěně pozměněny. Pokud ovšem učitelka nebo rodiče mají 

písemně v emailu uvedeno, co je potřeba, nemůže nastat případ, kdy někdo popře sdělenou 

informaci. Email tedy může sloužit také jako důkaz sdělených informací.  

 

Organizační informace 

 

     V těchto emailech jsou řešeny organizační záležitosti a informace rodičům od učitelky. 

Například paní učitelka posílala několika rodičům oznámení o blížícím se konci platnosti 

psychologického vyšetření a nutnosti jeho obnovení. 

 

Od: učitelka 

Komu:L. B., M. Č., P. K., Z. F.  

Datum: 19. Ledna 2012 

Předmět: vyšetření  

 

Dobrý den, 

zdravím a posílám informaci o končící platnosti psychologického vyšetření. 

Pokud budete mít zájem o nové, musíte se objednat v 

pedagogicko-psychologické poradně v Praze 6 nebo u jiné psycholožky. 
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ˇBohužel materiály od paní Ch. dosud nepřišly, ale řešila jsem 

problémy s matematikou jak s novou školní psycholožkou, tak s paní 

ředitelkou. 

Doufejme, že se vše zlepší. 

Hezký den přeje  L. Ř. 

 

     Na tento email nebyla žádná odezva od rodičů. 

 
Také jsem do této kategorie zařadila emaily, které se týkaly nedorozumění mezi matkou E. D. 

a ředitelkou ohledně omluvení syna. 

 
Od: E. D.  

Komu: ředitelka  

Datum: 6. Ledna 2012  

Předmět: Re: Úkoly 

 

Paní ředitelko, 

děkuji za zaslání materiálů. 

V práci máme v pátek ráno poradu, jako každý pátek a syna jsem proto chtěla omluvit 

následně dopoledne v souladu se školním řádem. 

Příjemný víkend 

Ing. E. D. 

 

Od: ředitelka 

Komu: E. D. 

Datum:6. Ledna 2012 

 

Dobrý den, paní D., 

zasílám ještě jednou materiály pro přípravu z českého jazyka. 

Pro Vaši informaci Vám sděluji, že Tomáš již včera informoval své spolužáky, že dnes 

nepřijde do školy. Vzhledem k častým absencím bych očekávala, že v případě nemoci budete 

Tomáše omlouvat před zahájením výuky a ne až po mém upozornění, že syn nepřišel do školy. 

S pozdravem 

Mgr. S. P. 
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     Na této korespondenci mě překvapilo, že pouze v tomto jediném emailu paní E. D. 

připojila ke svému jménu také titul Ing. Vysvětlení by mohlo být takové, že si potřebovala 

před paní ředitelkou dodat na důležitosti a ukázat jí „s kým má tu čest“. Paní ředitelka má svůj 

titul připojený k podpisu automaticky a právě zdůrazněním svého titulu mohla matka chtít 

paní ředitelce ukázat, že má také vysokoškolské vzdělání a usměrnit tak výčitky ze strany 

ředitelky o neomluvení syna. 

 
     Také do této kategorie spadají emaily, kde paní učitelka s maminkou V. P. řešily případ 

zlomeného klíče od šatní skříňky: 

 
Od: učitelka 

Komu: V. P. 

Datum: 8. Prosince 2011 

 

Ještě vás poprosím, abyste dala g. 100 kč. protože 50 kč je na koncert příští středu a 50 kč 

musí zaplatit za klíček který dnes zlomila spolužačce v šatně bouchnutím dvířek.., to je 

jednotná cena. Děkuji Ř. 

 

Od: V. P. 

Komu: učitelka 

Datum: 8. Prosince 2011 

 

Dobre, penize poslu 

 

Od: učitelka 

Komu: V. P. 

Datum: 12. Prosince 2011 

 

Dobrý den, g. Říkala, jak to vidíte s těmi penězi na klíček za skříňku… já vám rozumím, jde 

jen o to, že takhle to bude muset zaplatit jen ta spolužačka z deváté třídy. S g. Jsme se 

domluvily, že tedy zajde za třídním té holky a domluví se spolu. Také jsem navrhovala, at tedy 

každá zaplatí půlku, tedy 25,- kč. ale záleží to na tom třídním té dívky, jestli s tím budou oba 

souhlasit. Protože je fakt, že toto se stalo, i když bez zlého úmyslu…to je jasné… 
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Dnes bylo g. Celý den špatně, bolelo ji mezi břichem a žaludkem… Stěžuje si často, nechcete 

uvažovat zajít s ní k doktorce, že by ji prohmatala? 

Mějte se hezky, L. Ř. 

 

     V tomto případě bylo nutné vyměnit si více mailů, neboť matce se, ačkoli původně 

s posláním peněz souhlasila, nezdálo, že by vinu a tudíž náhradu škody měla nést pouze její 

dcera. Opět je vidět, že učitelka s rodiči vše řeší, nic neodbývá a vždy se snaží najít řešení 

nejlepší pro obě strany a dojít nějakého kompromisu. 

 

     V této kategorii spatřujeme největší výhodu emailové komunikace právě v hromadných 

emailech od učitelky rodičům. Ačkoli je tady více vidět, že rodiče nemusí reagovat a učitelka 

se tak nedozví, zda sdělení přijali a akceptují, případně podniknou příslušné kroky. Ale 

protože vztah mezi rodiči a učitelkou je dobrý, nelze předpokládat, že by takové situace 

vznikaly v této třídě často. 

 

Ostatní 

 

     Tato kategorie je pro sdělení, která nelze zařadit do některé z předchozích kategorií. 

Většinou jsou to zprávy v emailech, ve kterých se řeší osobní a soukromé záležitosti rodiny 

nebo jde o poděkování a různá jiná osobní sdělení učitelce. Celkem do této kategorie spadá 

pět sdělení, dvě od učitelky a tři od rodičů. 

 

Od: M. V. 

Komu: učitelka  

Datum: 12. Ledna 2012 

Předmět: Re: pozdrav a učivo 

 

Dobrý den a mokrát Vám děkuji. Vladyková 
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Od: E. D. 

Komu:učitelka 

Datum: 4. Prosince 2011 

Předmět: Re: Dotaz 

 

Dobrý den,paní učitelko, 

děkuji za zprávu. A také děkuji za milá slova.Doufám také, že Tomáš bude 

fungovat už normálně.Snad se povede i to,aby ho nechal otec v klidu, 

protože teď se děly hodně ošklivé věci.Tomáš o tom nechce mluvit, ale 

sebralo nás to všechny.Nezlobte se, možná se vyjádřím neobratně, ale moc si 

vážíme Vašeho zájmu a toho, že Vám na Vašich někdy zlobivých žácích opravdu 

záleží. 

Děkujeme 

E.D. a T. 

 

     Na tomto emailu je zajímavé, že je zde podepsán i syn, tedy žák paní učitelky. Je zřejmé, 

že ač je to žák problémový a paní učitelka s ním má neustálé problémy, matka si uvědomuje, 

co pro něj paní učitelka dělá a protože T. podepsaný v mailu se vyskytuje opakovaně, je velmi 

pravděpodobné, že i on má k učitelce dobrý vztah. 

 
      Od této matky a syna bylo také pro paní učitelku v jednom z mailů přání k Vánocům. 

I pod tímto mailem byl podepsán i syn. 

 

     Emaily v této kategorii ukazují pěkný vztah mezi učitelkou, jejími žáky a jejich rodiči. 

Nechybí přání k Vánocům, zájem o zdravotní stav (pokud má druhá strana informace 

o případných potížích) atd. Je vidět, že škola s rodinou v tomto případě opravdu úzce 

spolupracuje a této spolupráce si obě strany velmi váží a vzájemně si to dávají najevo. 
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Třídění obsahu emailů od učitelky rodi čům 

     V následující tabulce jsou zaneseny emaily od učitelky podle témat a rodičů, kterým je 

posílala. Jde o přehled toho, s kterými rodiči o jakých tématech paní učitelka nejvíce 

komunikuje. Do skupiny emailů od učitelky jsou pro účely tohoto přehledu zařazeny také 

emaily od paní ředitelky, která se v případě dvou maminek paní E. D.  a paní M. CH. zapojila 

do komunikace. V obou případech poslala dva emaily. 

 
Tabulka: Obsah emailů určených rodičům 

 Celkem 

emailů 

Učivo Prospěch Omluvenky Chování Organizační 

záležitosti 

Ostatní 

E. D. 5 5 3  1 2  

M. Č. 2* 1*    1*  

M. CH. 3   1  2  

A. M. 1  1     

V. P. 2     2  

J. R. 2 2 2 1  1  

A. V. 1      1 

M. V. 1 1     1 

M. U. 1* 1*      

M. D. 1* 1*      

L. B. 2* 1*    1*  

P. K. 2* 1*    1*  

Z. F. 2* 1*    1*  

celkem 17 9 6 2 1 8 2 

 
* Emaily takto označené byli rozesílány rodičům hromadně. Jsou proto učitelce započítány 

jako jeden odeslaný email, přestože ho obdrželo více rodičů. Jeden email s informací 

o končící platnosti psychologického vyšetření byl zaslán rodičům L. B., M. Č., P. K., Z. F. a 

patří do kategorie Organizační záležitosti. Druhý email se týká problémů s matematikou a byl 

zaslán rodičům M. U., M. Č., M. D., L. B., Z. F., P. K. 
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Shrnutí výsledků z tabulky 

 
     Do tabulky jsou zahrnuty emaily, které poslala paní učitelka (ve čtyřech případech paní 

ředitelka) rodičům. Emaily od ředitelky jsou zde zařazeny proto, že zhodnocení je pojato 

celkově jako emaily, které směřují ze školy rodičům. Paní ředitelka v emailech jedná místo 

učitelky, můžeme předpokládat, že pokud by situaci neřešila ředitelka, stejným způsobem by 

ji řešila učitelka. Je tedy důležité tyto emaily do hodnocení zařadit. 

     Jak je z tabulky vidět, komunikace probíhá s většinou rodičů téměř stejně, velké rozdíly 

mezi počty emailů jednotlivým rodičům nejsou. Nejvíce emailů a to pět obdržela paní E. D.  

     Ještě více jsou rozdíly patrné, když se zaměříme na počty témat v jednotlivých emailech. 

Nejvíce témat řeší paní učitelka právě s paní E. D. nejčastěji se emaily týkají prospěchu a 

učiva, z pěti zaslaných emailů se téma prospěch objevilo ve všech pěti, téma učivo ve třech. 

V jednom emailu bylo řešeno chování a v souvislosti s tím, se učitelka s matkou domluvily na 

osobní schůzce. Dvakrát se v emailech objevilo téma organizační záležitosti. 

     Celkem tři emaily byly zaslány paní M. CH.  Dvakrát se objevilo téma organizační 

záležitosti a jednou omluvenky, což byla reakce na omluvenku syna. 

     Třetí v počtu emailů, ale na druhém místě v počtu témat jsou emaily pro paní J. R., které 

ve dvou emailech učitelka sděluje věci týkající se celkem šesti témat. Dvakrát se vyskytují 

témata prospěch a učivo a jednou omluvenky a organizační záležitosti. 

     Po dvou emailech bylo zasláno také rodičům L. B., P. K., Z. F., M. Č., kterým byly 

zaslány dva hromadné emaily, jeden týkající se organizačních záležitostí a druhý týkající se 

učiva. Paní V. P. poslala učitelka také dva emaily, které se týkaly organizačních záležitostí. 

     Po jednom emailu obdržela A. M., tento email se týkal prospěchu. Rodiči A. V. byl zaslán 

email patřící do kategorie Ostatní a paní M. V. dostala také jeden email s dvěma tématy a to 

ostatní a učivo. Rodičům M. U., a M. D. byl zaslán pouze jeden hromadný email týkající se 

učiva. 

  

     Jak je vidět, nejvíce emailů se týká učiva. Toto téma se objevilo devětkrát v sedmnácti 

emailech. Můžeme z toho soudit, že email je velmi vhodným prostředkem pro předávání 

učiva a je v této třídě velmi využíván. Celkem osmkrát se objevilo téma organizační 

záležitosti. I pro toto téma je email vhodným prostředkem. Pokud má učitelka možnost 

kontaktovat všechny rodiče a potřebuje jim něco sdělit, je nejsnazší cestou zaslat hromadný 

email. Šestkrát bylo v emailech řešeno téma prospěch. Učitelka většinou touto cestou 

upozorňuje rodiče na problémy jejich dětí. Dvakrát bylo téma zařazeno do kategorie 
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Omluvenky a dvakrát do kategorie Ostatní. Pouze jeden email obsahoval téma chování. 

Souhrnně lze říci, že některá témata se emailem řeší často a takové řešení oběma stranám 

vyhovuje, jako právě předávání učiva, organizační záležitosti, upozornění na školní problémy 

dětí. Naopak pro některá není email vhodným prostředkem jako např. právě chování. Co se 

týče tématu omluvenky, toto téma je frekventované zejména směrem od rodičů k učitelce, 

od učitelky většinou v reakci na omluvenku přijde email s učivem. 

     Učitelka má k dětem i k rodičům velmi kladný vztah, což je vidět z její snahy pomoci jim 

co nejvíce ve všech obtížích, které se při školní docházce vyskytují a nejen při ní. Učitelka si 

drží přehled o rodinách dětí, a pokud jsou nějaké problémy, snaží se rodině pomoci je řešit, 

minimálně svým vyjádřením účasti a pochopení. Je velmi ochotná a trpělivá. Informace zasílá 

i opakovaně a při tom není ani v emailu nijak nepříjemná. Přestože někdy informuje rodiče 

o nepříjemných věcech a někdy mají emaily i přísnější „tón“, vždy nabízí pomoc a řešení 

a hlavně naději a možnost řešení všech problémů. Nikoho neobviňuje z problémů, nikoho 

nehodnotí. Pouze popisuje nastalou situaci a případně její řešení. 

     Email je v této třídě v mnoha případech dobrým prostředkem komunikace učitelky 

a rodičů a všichni aktéři využívají jeho výhod. 
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Shrnutí 

 

     Komunikaci mezi rodiči a učitelkou v této třídě velmi ovlivňuje specifické zaměření školy 

na děti se specifickými poruchami učení. Lze předpokládat, že na běžné škole, by komunikace 

vypadala poněkud jinak hned z několika důvodů. Za prvé proto, že v běžných třídách je 

mnohem více žáků a učitelka by nemusela mít tolik času na tak individuální přístup k potížím 

každého žáka zvlášť a možná by se nevyskytlo ani tolik problémových žáků jako v případě 

této speciálně zaměřené školy. Za druhé by emaily byly nejspíš odlišné také tematicky. 

V tomto případě se v emailech nejvíce vyskytovala témata týkající se učiva. To znamená, že 

učitelka hodně informuje rodiče nejen o učivu, které si musí děti doplnit za dobu nemoci, ale 

také o tom, jak se mají připravit na testy a jak jim mohou rodiče pomoci. Můžeme se 

domnívat, že v běžné škole by toto téma nebylo tolik časté, protože žáci většinou nepotřebují 

větší podporu při přípravě na vyučování. V této třídě paní učitelka nejvíce komunikovala 

s paní E. D., jejíž syn má zjevně problémy nejen se zvládnutím látky, ale také s chováním 

v tom směru, že není schopen příliš splnit zadané úkoly a jak bylo řešeno v emailové 

komunikaci, snaží se i vyhýbat problémovým hodinám ve výuce. Problémy s tímto žákem 

potvrdila paní učitelka i při osobním rozhovoru. 

     S ostatními rodiči tak bohatá komunikace neprobíhala. Domnívám se, že důvodem je to, že 

momentálně nemají jejich děti větší problémy a pokud se nějaký problém vyskytl, učitelka 

o něm rodiče informovala a v krátké době se vyřešil. Neobjevil se jiný žák s dlouhodobými 

problémy, které by byly řešeny emailovou cestou. 

     Pokud rodiče nechtějí nebo z nějakého důvodu nemohou komunikovat emailem, mají 

možnost učitelku kontaktovat telefonicky nebo za ní přijít osobně do školy. 

     Také způsob jakým učitelka jedná s rodiči je v tomto případě poněkud odlišný. Jak si lze 

v emailech všimnout, učitelka velice podporuje rodiče v jejich snažení pomáhat dětem. 

Vyjadřuje pochopení s jejich nelehkou situací, a ačkoli děti neplní zadané úkoly tak, jak mají, 

nikdy za to rodiče nekritizuje. Pokud dítě i opakovaně nesplní zadaný úkol, informuje o tom 

rodiče byť přísným stylem, ale nikdy se neobjeví kritika rodičů samotných nebo jakýkoli 

náznak, že za neplnění úkolů dětí by měli nést odpovědnost rodiče. 

 

 

 



53 
 

Závěry a diskuze 

 

     Emailová komunikace se stává poměrně plnohodnotným prostředkem komunikace mezi 

rodiči a učitelkou. Rodiče rádi využívají možnost kontaktovat učitelku prostřednictvím 

emailu, protože je to rychlé a pohodlné. Mohou email poslat z domova nebo ze zaměstnání 

a nemusí kvůli každé otázce, kterou na učitelku mají, chodit osobně do školy nebo provolávat 

peníze telefonem. Z proběhlého zkoumání vyplývá několik výhod a nevýhod emailu jako 

prostředku komunikace. Výhodu spatřujeme především ve zmíněné pohodlnosti posílání 

emailů z prostředí domova a v případě možnosti a potřeby také ze zaměstnání rodičů. 

Výhodou emailu je také to, že rodiče pošlou email, když zrovna mají čas a učitelka si ho 

přečte, až se dostane k počítači a má čas na odpověď. Na odpověď si tedy udělá čas a má 

možnost si ji lépe promyslet, než kdyby rodiče stáli přímo před ní a vyžadovali odpověď 

okamžitě třeba ve chvíli, kdy učitelka zrovna nemá moc času. Samozřejmě tato výhoda platí 

oboustranně. I rodiče odpoví učitelce, když mají čas a nemusí řešit dřívější odchody ze 

zaměstnání apod. v případě, když potřebují něco probrat s učitelkou. Samozřejmě pokud se 

vyskytne problém, který nesnese odklad a je nutné ho řešit okamžitě, vždy zůstává oběma 

stranám možnost telefonického kontaktu a domluva na brzké osobní schůzce. Jak z emailů 

vyplynulo, např. problémy s chováním se řeší při osobním setkání, v emailech se toto téma 

do hloubky neřeší, vždy šlo o oznámení potíží a domluvu na osobní schůzce. 

     Dalším benefitem dohody a informování přes email je jejich písemná forma a možnost 

uložení. Tímto způsobem mají obě strany jakýsi doklad o informaci, kterou dostali a v případě 

nedorozumění nebo konfliktu mohou dokázat tvrzení druhé strany. Také pokud jde o zasílání 

informací a učiva, je lepší tato písemná forma, kdy se každý může k informaci kdykoli vrátit 

a připomenout si, co vše je po něm požadováno. Nemůže se tedy stát, že učitelka řekne 

rodičům, co mají s dítětem doma probrat a než domů dojdou tak něco zapomenou nebo si 

nevzpomenou přesně. Plusem je také to, že zprávu mají uloženou obě strany, je to tedy jakési 

dvojí jištění správnosti informací. 

 

     Nevýhodu emailové komunikace je především to, že oběma stranám dává tento neosobní 

způsob komunikace možnost nereagovat. Email sice nabízí možnost zažádat si o potvrzení 

přečtení emailu, ale to stále ještě není zárukou, že druhá strana odpoví. Je to největší problém, 

pokud se rozhodne protějšek neodpovědět, není v emailu žádná možnost, jak si odpověď 

vynutit. I když v případě školního prostředí je v zájmu obou stran spolupracovat 
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a komunikovat co nejlépe, protože v případě, kdy rodiče odmítají se školou spolupracovat, 

dopady to má především na školní úspěch jejich dětí. Mezi úskalí emailové komunikace 

samozřejmě patří, a v případě sledované školy to bylo více než časté, možné technické závady 

a nefunkčnost internetu, kdy není možné se k emailu dostat. Potom mohou vznikat různá 

nedorozumění a při spoléhání se pouze na tuto formu komunikace se nemusí důležité zprávy 

dostat k adresátovi včas. Samozřejmě emailovou komunikaci nelze použít v případě, že 

někteří rodiče nemají přístup k internetu nebo ho mají jen velmi omezený a není tedy možné, 

aby potřebně rychle reagovali na příchozí zprávy. V případě sledované třídy neměla učitelka 

přístup ke školnímu emailu z domova a tak veškerá korespondence mohla probíhat pouze 

v její pracovní době, kdy mohla být přítomna u internetu ve škole. 

 

     Podobný výzkum na téma emailové komunikace mezi rodiči a učiteli popisuje také Blair 

Thompson v článku Charecteristics of parent - teacher email communication. Communication 

education. Potvrzuje zvyšující se trend komunikování prostřednictvím emailu, ovšem 

upozorňuje, že je potřeba se na tuto problematiku výzkumně zaměřit, neboť jsou 

vyzdvihována pozitiva, ale zaměření na negativa už není tak dobré. Například pokládá otázku, 

jak komunikace prostřednictvím emailu ovlivňuje budování vztahu mezi rodiči a učiteli, ale 

zdůrazňuje prokázaný pozitivní vliv na školní výsledky dětí. Což můžeme z výzkumu 

v našem prostředí potvrdit, neboť email zjednodušuje možnost komunikace a zvyšuje tím její 

četnost, než kdyby rodiče museli kvůli všemu do školy chodit. Mezi nevýhody elektronické 

komunikace řadí také nemožnost sledování neverbálních projevů, což může být častou 

příčinou nedorozumění a špatné interpretace sdělení druhého. 

 
     Popisovaný výzkum proběhl na mnohem větším vzorku respondentů, i když také se 

výzkumníci setkali s odmítnutími. V našem prostředí by výzkum také mohl nabídnout 

mnohem relevantnější data, pokud by se uskutečnil na mnohem větším vzorku respondentů, 

ovšem neochota podílet se na tomto výzkumu byla veliká. Učitelé považují emaily s rodiči 

za intimní záležitost a nechtějí dát souhlas s jejím zpracováváním. Překvapivé ovšem je, že 

nechtějí dát ani možnost zeptat se rodičů, zda by jim takový výzkum vadil. Nejsem si tedy 

jistá, odkud ve skutečnosti pramenila neochota ke spolupráci na výzkumu, který by ve větším 

rozsahu mohl přinést poznatky, které by se daly zobecnit a považovat za obecně platné 

v případě emailové komunikace rodičů a učitelů. 

     Výzkum popisovaný v článku se také zabýval četností jednotlivých témat v emailech. 

Nejčastějším tématem byly známky, což může korelovat s kategorií Prospěch. Ovšem v mém 
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výzkumu to nebylo nejčastější téma, o kterém by rodiče s učitelkou komunikovali. Kategorie 

se příliš neshodují, ale co je zajímavé, že v obou šetřeních, se emaily týkající se problémů 

s chováním, vyskytovaly velmi málo, a vždy bylo pro obě strany lepší řešení při osobní 

schůzce. 

     Z interpretace emailové komunikace mezi rodiči a učitelkou vyznívají zajímavá data 

a vidíme výhody a nevýhody emailové komunikace. Bylo by potřeba více výzkumů na toto 

téma, aby se poznatky mohly považovat za obecně platné. V tomto výzkumu samozřejmě 

nešlo zjistit obecně platné údaje, ale zjistit, jak tato komunikace funguje v jedné konkrétní 

třídě a co vše je možné v takové komunikaci objevit. Jistě tato zjištění dávají mnoho dalších 

otázek a podnětů pro další zkoumání. Ovšem velkým problémem v případě podrobnějšího 

a rozsáhlejšího výzkumu by jistě byla neochota škol ke spolupráci. Je to, myslím, škoda, 

neboť emailová komunikace je stále rozšířenější a získat o její funkci mezi rodinou a školou 

dostatek informací, by bylo pro rozvoj vztahů mezi rodinou a školou velmi přínosné. 
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Závěr 
 

     Emailová komunikace rodičů a učitelů představuje významnou změnu v komunikaci 

rodičů a učitelů. Je důležité zabývat se vztahy mezi rodinou a školou a podporovat kvalitní 

kontakty. Nejde o kvantitu kontaktů, ale především o kvalitu, tedy o to, aby se rodiče a učitelé 

byli schopní správně dorozumět a vzájemně pochopit své požadavky vůči sobě navzájem 

a přinést tím svým dětem možnost co nejlépe rozvinout jejich schopnosti a dovednosti.  

 

     Tato práce se zabývá v teoretické rovině vztahem rodiny a školy, jeho vývojem, přínosem 

a také pohledu školy na rodiče a rodičů na školu. Protože pro všestranný rozvoj dětí jsou 

v současné době obě tyto instituce primární, je nutné, aby spolupracovaly a vzájemně 

komunikovaly. Protože stále více se rozvíjí komunikace prostřednictvím nejrůznějších 

elektronických médií, zaměřila jsem se na email jako prostředek komunikace mezi rodiči 

a učiteli. Druhá kapitola práce se proto věnuje internetu a emailu jako prostředku komunikace. 

     Stěžejní částí práce je empirický výzkum reálné emailové komunikace mezi učitelkou 

a rodiči na základní škole pro děti se specifickými poruchami učení. Tento výzkum byl 

zaměřen na emaily, které proběhly mezi učitelkou a rodiči během čtyř měsíců. Ze sesbíraného 

materiálu bylo získáno mnoho informací o vztahu učitelky a rodičů, který je v tomto případě 

mimořádně vstřícný a všichni aktéři vzájemně uznávají své zásluhy. Obtíže, které nastávají 

při výchově, se rodiče a učitelka vzájemně snaží pomáhat řešit. Dalším přínosem výzkumu 

byla témata, která se v emailech vyskytovala a na kterých bylo vidět, že ačkoli se zdánlivě 

emailem dá řešit téměř vše a není problém v jakékoli situaci učitelku/rodiče kontaktovat, stále 

existují věci, které aktéři raději řeší osobně. Nejvíce se to ukázalo na problémech s chováním, 

které jsou tak citlivým tématem, že pokud se v emailu objevilo tak pouze okrajově a vždy 

následovala domluva na osobní schůzce. 

     Asi nejvíce je email využíván pro omluvenky, neboť je to pro rodiče pohodlný a rychlý 

způsob, jak učitelce poslat zprávu o nepřítomnosti dítěte. Naopak učitelka nejvíce využívá 

email jako prostředek zasílání učiva a materiálů, ať už v případě nemoci některého z žáků 

nebo v případě potřeby přípravy na test a zlepšení prospěchu. Také je email pro učitele 

vhodným způsobem hromadného kontaktování rodičů. 

     Je potřeba říci, že data získaná tímto průzkumem nelze považovat za obecně platná, ale 

jsou dobrým podnětem pro další výzkumy. Bylo by dobré získat data z mnohem většího 

vzorku emailové komunikace rodičů a učitelů. Tato komunikace je stále častější a její 
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nevýhody se zatím příliš nezdůrazňují, ale jsou tady a je důležité se jimi zabývat.        

Nejdůležitější otázkou, která vyvstává v případě jakéhokoli typu neosobní komunikace, je, 

jaký vliv na vztahy a jejich vytváření má komunikace, která nevyžaduje osobní účast aktérů. 

Email jako prostředek komunikace je a bude ve školním prostředí stále častější a je třeba plně 

využít jeho výhody a upozornit na jeho nevýhody. 
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