
Abstrakt:  

Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, která se zabývá formami spolupráce 

mezi rodinou a školou v předškolním věku. Diplomová práce je rozšířena o další poznatky a 

informace týkající se spolupráce rodiny a školy. V teoretické části jsou ponechány 

z bakalářské práce důležité, pro praktickou část zásadní pojmy, ze kterých vychází úkoly a 

cíle výzkumu. Teoretická část je proto zaměřena na pojmy rodina, učitel a mateřská škola. 

Dále navazuje na kurikulární dokumenty, jako je Rámcový vzdělávací program předškolního 

vzdělávání, jeho hlavní principy a východiska, konkrétně se zaměřuje na podmínky 

předškolního vzdělávání, ve kterých je zařazena spoluúčast rodičů, která je jedním z hlavních 

principů v programu Začít spolu. Stejně tak Bílá kniha, která se o spolupráci s rodiči také 

zmiňuje. Teoretická část se dále zabývá možnostmi, příležitostmi a podobami spolupráce, její 

možnou realizací a využitím. Dále teoretická část navazuje na další konkrétní programy a 

iniciativy, které také kladou důraz na spolupráci s rodinou. Podrobně je věnována kapitola 

programu Začít spolu, jeho hlavním východiskům a standardům kvality práce učitele v tomto 

programu. V těchto standardech se teoretická část podrobně věnuje pouze kapitole o 

spolupráci mezi školou, rodinou a komunitou, která se bude odrážet v praktické části.    

Praktická část se věnuje zcela novému výzkumnému vzorku. Je v ní ponechána stejná 

struktura a postup práce, jako byla v bakalářské práci. Stejně, jako u předchozí práce, je 

praktická část zaměřena na výzkum spolupráce rodiny a mateřské školy, vztahy mezi rodiči 

a učiteli a především na praktickou implementaci standardů učitele v praxi zvolené MŠ. 

V praktické části jsou využity metody pozorování, rozhovorů a dotazníků. Veškeré metody se 

vztahují na standardy programu Začít spolu v oblasti spolupráce s rodinou. Cílem je zjistit, 

zda se veškerá kritéria, která jsou uvedena ve standardech programu Začít spolu, odráží i 

v realizaci vybrané mateřské školy. Jakým způsobem se kritéria uskutečňují a jakými 

konkrétními příklady to lze doložit.  

V průběžné realizaci metod pozorování, rozhovorů a dotazníků se také dochází 

k závěrům, zda se standardy programu Začít spolu skutečně naplňují, a pokud ano, do jaké 

míry. Zda rodiče i učitelé dokážou reagovat na otázky týkající se chodu, činností a aktivit 

v oblasti spolupráce s rodinou a mateřskou školou. Z dotazníků zjistit jak od rodičů, tak 

i pedagogů, co jim tato spolupráce přináší a vystihnout tak silné a slabé stránky spolupráce, 

popřípadě doporučit některá zlepšení. 

 


