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Úvod 

Vstup dítěte do systému povinného vzdělávání je ve většině rodin vnímán jako důležitý 

mezník v životě dítěte i rodiny. Škola se tak vedle rodiny stává významným 

socializačním prostředím, ve kterém dítě tráví nezanedbatelnou část dne. Z této 

skutečnosti vyplývá, že rodina a škola mají výrazný formativní vliv a když uvážíme, že 

sdílejí i společný cíl, jímž je zdárné prospívání dítěte, zdá se být optimální vývoj dítěte 

zajištěn.  

Avšak vzájemný vztah mezi školou a rodinou je složitý, jedinečný a interdisciplinární 

proces, který je ovlivňován specifickými podmínkami konkrétní školy a rodiny a měl by 

být vnímán ve všech souvislostech. Reálnou situaci vztahů těchto institucí ovlivňuje 

celá řada faktorů, ve kterých se rodiny a školy liší, jako např. v uspořádání prostoru, 

organizaci času, v povinnostech, dále v míře požadavků, formálnosti i ve svých 

prioritách a očekáváních. Tyto instituce se vždy budou lišit, což vyplývá z jejich funkcí, 

ale to neznamená, že spolu nemohou být v dobrém vztahu, který je základem pro 

směřování k společnému cíli.  Dobrý vztah však není samozřejmostí, buduje se 

vstřícnou komunikací, jasnými požadavky a směřuje k užitečné spolupráci a participaci. 

V každé sociální situaci jsou předávány určité komunikační signály, které ve svém 

důsledku ovlivňují vzájemné vztahy, ale bez důvěry, respektu, aktivity a odpovědnosti 

obou stran, nelze najít ten správný a odpovídající dialog. Vzájemné vztahy rodičů a 

školy zpětně ovlivňují spokojenost dítěte, rodičů a pedagogů.  

Základním argumentem, proč rozvíjet vztahy školy s rodinou, je opakovaně zjišťovaný 

vliv rodiny na vzdělávací výsledky dětí (Christenson, Sheridan 2001; Epstein, 2010). 

V současné době již nedochází k podceňování úlohy rodičů a celkově rodiny jako 

takové v oblasti vlivu na vzdělávací výsledky dětí, stále se však projevují rozpory 

v pohledu učitelů a rodičů na míru spolupráce, odpovědnosti i v oblasti vzájemného 

očekávání (Rabušicová, 2004). 

Tématem disertační práce je spolupráce rodiny a školy se zaměřením na vzájemná 

očekávání. Práce zjišťuje konkrétní podobu vzájemných vztahů v prostředí dvou 

základních škol, přičemž zájem je soustředěn výhradně na oblast primárního vzdělávání. 

Spolupráce v primárním vzdělávání má svá specifika. Učitel na prvním stupni ZŠ učí 
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téměř všechny předměty, má tak možnost své žáky lépe poznat. Osobní setkávání 

učitele s rodiči je častější než na druhém stupni, rodiče rozumí obsahu vzdělání a více se 

podílí na domácí přípravě s dítětem. Rodiče své děti většinou do školy denně 

doprovázejí, mají tak možnost být v pravidelném kontaktu s pedagogem, současně pro 

pedagoga by neměl být problém řešit aktuální situace přímo s rodičem dítěte. V této 

etapě vzdělávání většina dětí zvládá učivo bez větších problémů, což se odráží i na 

zvýšené motivaci a vstřícnosti rodičů spolupracovat s učitelem a pozitivně reagovat na 

různá jeho doporučení.  

Rodiče mají konkrétní očekávání vzhledem ke vzdělávacím institucím již před 

nástupem dítěte do školy. Tato očekávání jsou determinována dosavadními 

zkušenostmi, socioekonomickým postavením rodiny, vzděláním a kvalifikací rodičů. 

Vzájemná očekávání mohou být nepřiměřená, nereálná, přičemž výsledkem může být 

nespokojenost rodičů se školou a školy s rodiči. Tedy tomu, jaká bude spolupráce, by 

měla napomoci znalost vzájemného očekávání a následné reflektování těchto poznatků. 

Škola i rodina fungují jako systémy, které jsou řízeny jistými zákony, pravidly, vztahy a 

normami. Z těchto systémů by měla vycházet příslušná intervence tak, aby výše 

uvedené zákonitosti mohly být respektovány a zachovány. Otázek k této problematice 

se nabízí hodně: Do jaké míry rodiče reflektují spolupráci se školou a co taková 

spolupráce přináší? Cítí obě instituce potřebu vstoupit do tohoto vztahu? Znají školy 

očekávání rodičů a mají jasně stanovenou politiku vzájemné spolupráce? Pokud ano, 

přináší tato strategie pouze pozitivní výsledky nebo i problémy? Jaká hlediska ve 

vzájemných vztazích mezi školou a rodinou uplatňovat, aby byl nalezen vzájemný 

konsenzus, který by se stal základním kamenem budování participace těchto institucí?  

Vztahy mezi školami a rodičovskou veřejností jsou proklamovány jako významné a 

žádoucí, ale v českém prostředí ne zcela analyzované. Cílem disertační práce je pomocí 

případové studie na dvou základních školách popsat reálnou podobu fungování vztahů 

mezi rodinou a základní školou a zmapovat vzájemná očekávání těchto institucí 

(přičemž se zaměřujeme pouze na první stupeň).  

Struktura disertační práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. 

Teoretickou část tvoří pět kapitol, které na sebe logicky navazují a podávají ucelené 

informace o dané problematice a usnadňují komplexní pohled na stav současné 
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problematiky i v oblasti výzkumu. Obsahem empirické části je realizace případových 

studií dvou základních škol. Nejrozsáhlejší část zahrnuje prezentaci zjištěných výsledků 

v rovině sledovaných škol a vnáší porozumění do konkrétních vztahů s rodiči svých 

žáků. 

Disertační práce chce přispět k porozumění ve vzájemných vztazích rodiny a školy, 

identifikovat fungující mechanismy spolupráce a zmapovat vzájemná očekávání 

především v sociálním a kulturním kontextu školy.  

1 Charakteristika problematiky 

Spolupráce školy a rodiny představuje důležitou oblast hned z několika hledisek. 

Z hlediska úspěšnosti žáků, spokojenosti rodičů a dětí, i z hlediska běžného života, 

protože škola významnou měrou zasahuje do života rodiny po řadu let. Oblast 

spolupráce se také podílí na celkovém klimatu školy a na efektivitě učebního procesu. 

To, jakým směrem se ubírá vzájemná spolupráce, by mělo být určováno potřebami 

učitelů a rodičů, přičemž vše by mělo směřovat k zájmům dítěte.  

Všechny tyto spolupůsobící faktory vstupují do vzájemných procesů, a proto nelze 

jednoduše definovat model spolupráce, který by byl neměnný a platný pro široké 

použití. Vždy je třeba vycházet z aktuálních podmínek školy, rodiny a společnosti.  

V souvislosti s šíří tématu považujeme za nutné nejprve vyjasnit terminologii stěžejních 

pojmů. 

1.1 Vyjasnění terminologie 

Spolupráce je obecně charakterizována jako základní forma sociálního chování 

v sociálních interakcích, jejímž obsahem je společná cesta všech zúčastněných k cíli. 

Labáth (2001) uvádí, že spolupráce umožňuje vybudovat partnerský vztah (nikoli vztah 

dominantní nebo vztah založený na paternalistickém postoji, kdy jeden zastává roli 

experta, analytika či vyšetřovatele). Aby mohl partnerský vztah vzniknout, je nutné 

zaměření na pozitivní projevy a stimulace podporující důvěru, neboť „bez důvěry není 

možné vytvořit vztah“(Labáth, 2004, s. 131). Spolupráce v oblasti školy a rodiny je 
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v anglicky hovořících zemích popisována častěji jako angažovanost
1
, involvement - 

zapojování rodičů nebo partnerství školy a rodiny (Docking, 1990; Bastiani, 1993; 

Christenson, Sheridan, 2001; Epstein, 2010), kterým je vyjadřována zejména kvalita 

vztahu. Rabušicová (2004) vnímá termín „rodičovské zapojení“ jako zastřešující pojem, 

který zahrnuje několik úrovní. Od zapojování rodičů do vzdělávacího procesu ve škole, 

přes vzájemnou komunikaci a společné aktivity, až do úrovně vzdělávání rodičů.  

Vedle termínu spolupráce jsou užívány pojmy kooperace a participace. Kooperace je 

vnímána jako vyšší stupeň spolupráce, v průběhu které dochází k součinnosti 

a aktivnímu spolupůsobení všech. Participace (neboli partnerství) je pojem běžně 

užívaný téměř ve všech evropských jazycích a jak uvádí Mahieu a Meynenová (In Pol a 

kol., 2006) lze v problematice vzdělávání rozlišit tři pohledy. Participace ve významu 

„pars capere“, znamená účastnit se, tedy představuje kvantitativní účast na vzdělávání. 

Druhý pohled vykládá participaci jako zájem neboli „inter-esse“, což souvisí 

s aktivním zapojením a s angažovaností. Třetí pohled vychází z ekonomického přístupu, 

ve kterém se participace vztahuje na školskou politiku (představuje způsoby podílení se 

na chodu školy všech zainteresovaných). Trnková (2004) hovoří o partnerství. Rozlišuje 

partnerství budované zejména v zájmu péče o dítě, tj. partnerství výchovné a partnerství 

zaměřené na rozvoj školy jako instituce, tj. partnerství sociální.  

V Čechách je vedle pojmů spolupráce a kooperace (Střelec, 2002; Rabušicová a kol., 

2004) užíván pojem vztah (Štech, Viktorová, 2001; Rabušicová, 2004; Šeďová, 2009). 

Pojmy spolupráce a kooperace jsou preferovány také na Slovensku (Beňo et al, 2006; 

Podhájecká, Miňová, 2006; Potočárová, 2008). Majerčíková (2012) připomíná, že 

mnozí autoři pojmy vztah a spolupráce užívají jako synonyma a dále objasňuje, že 

sociální vztah je založený především na spolupráci a na komunikaci. Z tohoto pohledu 

lze oba pojmy – spolupráci a vztah školy a rodiny vnímat jako ekvivalenty.  

Při bližší specifikaci pojmu vztah školy a rodiny, narážíme na skutečnost, že lze tento 

vztah popsat ve dvou základních úrovních. Na institucionální úrovni se jedná o vztah 

školy a rodiny. Do 60. let 20. století se v oficiálních školních dokumentech používal 

spíše pojem rodina, zatímco v dalších obdobích se stále častěji hovoří o rodičích. 

                                                           
1
 Štech (2004) také hovoří o angažovanosti rodičů, a to ve spojitosti se školní socializací dítěte. 
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Souhlasíme s Glasmanem (1992, In Štech, Viktorová, 2001), který říká, že by neměly 

být pojmy rodina a rodiče v kontaktech se školou užívány jako synonyma. Vysvětluje, 

že o rodičích hovoříme tehdy, když dobře známe specifické kvality jednotlivých členů 

rodiny, zatímco o rodinách uvažujeme jako o blíže nespecifikované proměnné, která 

ovlivňuje fungování dítěte ve škole. Na personální úrovni, kdy se dostáváme 

k samotným aktérům vztahu, je přirozenější hovořit o vztahu mezi školou a rodiči nebo 

o spolupráci učitelů a rodičů (Majerčíková, 2012). Vzhledem k charakteru empirické 

části práce, kde jsou realizovány případové studie dvou škol, upřednostňujeme vztah na 

personální úrovni. 

Očekávání lze definovat jako pociťování určitých konkrétních požadavků a přání vůči 

užšímu a širšímu okolí i vůči společnosti. „Učitelé stejně jako rodiče vztahují ke svým 

protějškům jistá očekávání (expektace) a naopak nesou určité závazky (obligace) 

plynoucí z expektací druhé strany“ (Goffman, 1967, In Šeďová, 2009, s. 33). Očekávání 

(anticipace) je z pohledu sociální psychologie přítomno v různých  sociálních 

interakcích, do kterých člověk jako tvor společenský vstupuje. Z tohoto pohledu se 

jedná o psychologický fenomén, který je ovlivňován zkušenostmi a podmínkami 

zainteresovaných a lze ho charakterizovat jako jedinečný a interdisciplinární proces. 

V případě spolupráce školy a rodiny do vzájemného očekávání vstupují specifické 

podmínky těchto institucí. Je výzkumně prokázáno (Helus, 2007), že to, co od druhé 

strany očekáváme, se běžně promítá do širokého spektra našich projevů, ovlivňuje 

obsah i průběh komunikace a tím i spokojenost. Z tohoto důvodu je zřejmé, že znalost 

vzájemného očekávání průběh komunikace usnadňuje. 

Ústředním tématem disertační práce je spolupráce školy a rodiny, proto se na tomto 

místě ve stručnosti věnujeme také terminologickému vymezení školy a rodiny. 

Pojem „škola“ má svůj původ hluboko v historii. Řecký výraz „scholé“ znamená 

prázdeň a nabízí se volný překlad jako prázdno nebo nezaplněnost. Palouš (1991, s. 79) 

vysvětluje, že prázdeň znamená volnost, příležitost, možnost, tzn. prostor pro aktivity, 

které osvobozují od shonu a starostí. V tomto čase se mohli svobodní občané věnovat 

vlastnímu vzdělávání. Původní význam pojmu „scholé“ tedy znamenal příležitost 

k poznávání. Během historie se však původní smysl pojmu změnil v souvislosti se 

zavedením školy jako sociální instituce určené k hromadnému vzdělávání, se 
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stanovenými pravidly a řádem. Tím se škola stala důležitou institucí pro rodiny s dětmi. 

Jak uvádí Štech a Viktorová (2001, s. 62): „Historicky tedy roste potenciál střetů školy 

s rodinou“. Škola je jedním z pilířů společnosti, jejímž hlavním úkolem bylo a je: 

„…vyučovat a vybavovat děti vědomostmi a dovednostmi potřebnými v dospělosti, 

seznamovat je s kulturními vzorci a hodnotami národní společnosti a jejími občanskými 

principy“ (Walterová, 2000, s. 10). Tento model školy, který vznikl a rozvíjel se od dob 

průmyslové revoluce, byl založen na přenosu (transmisi)
2
 a ochraně kultury a jak uvádí 

Koťa (2002, s. 117), škola se modernizuje, ale: „…současně si udržuje pověst archaické 

instituce, jejíž kořeny se ztrácejí v dávné minulosti“.  Škola tedy ve svých cílech a 

obsazích své výchovné a vzdělávací činnosti stále uchovává výsledky lidské duchovní a 

hmotné kultury, ale zároveň v kritické reakci na školu jako masovou instituci (J. Dewey 

1937, In Singule, 1991) svými specifickými socializačními a enkulturačními aktivitami 

pečuje o rozvoj individuálních dispozic žáků a vytváří prostor pro spolupráci se všemi 

sociálními partnery (Procházka, 2012). V současném povinném základním vzdělávání 

v České republice dominuje model základní školy spojující primární stupeň (první 

stupeň základního vzdělávání) a nižší sekundární stupeň (druhý stupeň základního 

vzdělávání)
3
, přičemž primární stupeň je pětiletý (1. až 5. ročník) a nižší sekundární je 

čtyřletý (6. až 9. ročník). Oblastí našeho zájmu je primární stupeň vzdělávání. 

Rodina je obecně vnímána jako malá skupina lidí, která je důležitým článkem sociální 

struktury a základní společenskou jednotkou, v níž probíhá primární socializace a 

přenos kulturních vzorců. Plaňava (2000) definuje rodinu z hlediska její dominantní role 

jako strukturovaný celek (systém), jehož smyslem, účelem a náplní je utvářet relativně 

bezpečný, stabilní prostor a prostředí pro sdílení, reprodukci a produkci života lidí. 

Rodina je základní jednotkou společnosti, primární společenskou skupinou, kterou 

Giddens vymezuje jako: „skupinu osob přímo spjatých příbuzenskými vztahy, jejíž 

dospělí členové jsou odpovědni za výchovu dětí“ (Giddens, 2000, s. 156). Rodina je pro 

dítě prostředím, ve kterém si osvojuje konkrétní systém hodnot, norem a vzory chování. 

V rodině se formuje mravní profil jedince, dítě se prostřednictvím rodičů učí 

                                                           
2
 Transmise jako přenos, předávání poznatků, vštěpování do paměti a reprodukce zapamatovaného, což je 

podstatným rysem transmisivní školy. Termín transmisivní škola pochází od italského autora Tonnuciho 

(1991, Vyučovat nebo naučit?). 
3

 Primární stupeň základního vzdělávání a nižší stupeň základního vzdělávání podle Mezinárodní 

klasifikace vzdělání ISCED 97, která obsahuje 7 základních úrovní vzdělání, přičemž primární vzdělání 

představuje úroveň ISCED 1 a nižší sekundární vzdělání představuje úroveň ISCED 2. 
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rozpoznávat co je dobré a co zlé, jaké chování je či není vhodné (Bendl, 2004). Rodinné 

prostředí ovlivňuje dítě ve vztahové oblasti (struktura rodiny, přítomnost sourozenců a 

prarodičů, vzájemná komunikace a komunikace členů rodiny s širším okolím, výchovný 

cíl a výchovné styly), v oblasti materiální (vybavení a podnětnost rodinného prostředí) a 

v oblasti sociálně kulturní (vzdělání rodičů, socioekonomický status rodiny). Všechny 

tyto aspekty modelují vzorce chování dítěte, přímo i nepřímo ovlivňují jeho osobnost i 

vztah ke škole a vzdělávání (Procházka, 2012). Demokratizace společnosti a výchovy 

způsobila proměnu rolí uvnitř rodiny. Žena získala výraznější postavení, více práv, ale i 

více povinností. Dělba práce již není rozdělena na typicky mužské a ženské role a vztah 

mezi rodičem a dítětem je více partnerský. Dvoukariérová manželství přináší nadměrné 

zatížení rodičů pracovními povinnostmi, což přímo zasahuje do života všech členů 

rodiny. Rodina dle Procházky (2012) potom často redukuje své působení na základní 

regeneraci sil a přestává být emocionálně vyváženým prostředím. Od vysokého respektu 

k rodině jako k jediné základní jistotě (v období od druhé světové války do poloviny 

šedesátých let dvacátého století) se aktuálními tématy stává kariéra, antikoncepce, 

redukce počtu dětí v rodině a soustředění se na úspěšnou profesní dráhu dítěte. Tato 

„postmoderní rodina“ je charakterizována nárůstem rozvodovosti a oslabením tradičních 

a pevných rodinných svazků (Možný, 2006).  

1.2 Spolupráce školy a rodiny z pohledu společenského vývoje 

Základní škola zasahuje do života všech generací a vzdělání tvoří významnou součást 

společnosti. Ne jinak tomu bylo v minulosti, i když společnost a tím i instituce rodiny a 

školy procházela a prochází vývojem, ve kterém se proměňuje úloha rodičů, jejich 

postavení vzhledem ke škole a také pohled na spolupráci mezi rodinou a školou. 

V posledních letech se vývoj školy sice zrychluje, ale v porovnání s jinými institucemi 

je to vývoj pomalejší a neprůrazný. Helus (2007) zmiňuje označení školy jako tzv. „líné 

instituce“, která je charakterizována jako instituce uzavřená, izolovaná a neochotná 

reagovat na aktuální potřeby doby.  

Před rokem 1989 byla škola rodiči v naší zemi vnímána především jako instituce, kde se 

na základě odborného vedení učitelů kultivovala výchova, a rozvíjelo vzdělávání dítěte. 

Rodiče do chodu školy nijak nezasahovali, ani to škola po nich nevyžadovala. Škola a 

rodina byla v socialistické společnosti v nerovném vztahu. Jednalo se o výchovné 
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působení na osobnost dítěte dvěma na sobě nezávislými subjekty, kdy rodičovská a 

školní edukace byly vnímány jako zcela odlišné a nezávislé procesy. Socialistická 

pedagogika se zkoumáním vztahů mezi školou a rodinou nezabývala, což vyplývalo 

z předpokladu, že socialistické školství má vzdělané odborníky, kteří nesou 

odpovědnost za vzdělávání dětí a i bez zasahování rodičů se vyvíjí úspěšně. Průcha 

(2005) připomíná, jak byla oficiální politikou v sedmdesátých letech vnímána role 

veřejnosti ve vztahu k výchově a vzdělávání ve školách. Odpovědnost byla přikládána 

učitelům, funkcionářům stranických organizacím na školách, ministerstvu školství, 

společenským organizacím, Socialistickému svazu mládeže, Pionýrské organizaci a 

národním výborům, přičemž úloha rodičů nebyla zmiňována.
4
 Sdružení rodičů a přátel 

škol, které při školách existovalo, plnilo pouze oficiální roli především při organizování 

pionýrských oddílů a realizaci třídních schůzek.
5
 Výstižně tuto dobu charakterizuje 

Průcha (2005, s. 420): „Typické bylo, že se učitelé obávali rodičů a rodiče se obávali 

učitelů“. Spolupráce rodiny a školy byla založena převážně na autoritativním přístupu 

školy k rodičům, kdy učitelé vystupovali ve vztahu k rodičům jako odborníci, kteří 

z pozice svého postavení nejlépe vědí, jak řídit vzdělávání. Rodiče se tak dostávali do 

podřízené role laiků, kteří „poslouchají“ odborníky a nejsou oprávněni do vzdělávacího 

procesu zasahovat, přičemž vztahy mezi školou a rodinou byly vnímány především jako 

cesta ke zlepšení vzdělávacích výsledků dítěte.  

Řada odborníků především ze západní Evropy a USA (Payne, 1997; Coleman, 1988; 

Ravnová, 2003) popisuje 70. léta dvacátého století jako období, které vyzývalo 

k většímu respektování rodičů ze strany učitelů. Učitelé by měli věřit v to, že rodič 

zaujímá významnou roli ve vzdělávání svého dítěte, a že je nezbytná vzájemná důvěra.  

Na počátku 90. let 20. století po zahájení transformačního období, v němž se 

konstituovala demokratická společnost, došlo ve školství v České republice k zásadním 

změnám. Otevřely se možnosti k zřizování nestátních škol a víceletých gymnázií, byla 

umožněna svobodná volba školy. Těžištěm proměn se stalo posílení autonomie škol, 

                                                           
4
Čerpáno z dokumentu schváleném na plenárním zasedání ÚV KSČ dne 4. července 1973 s názvem: 

Vývoj, současný stav a další úkoly československého školství (In Průcha, 2005). 
5
 Po roce 1989 (na základě Zákona o sdružování č. 83/1990 Sb.) se ze SRPŠ stalo občanské sdružení, 

které pomáhá především zlepšit materiální a finanční podmínky škol.  

 



16 

 

změna klimatu v souvislosti se změnou vztahů aktérů školního života, změny cílů, 

obsahů i výukových metod (Walterová, 2006).  

Instituce školy se tedy v devadesátých letech dvacátého století nacházela ve stadiu 

zásadních změn svých rolí a zavedených vzorců chování, které vycházely z potřeby 

perspektivy udržitelného rozvoje. Rámcem pro změnu obsahu a cílů vzdělávání se stal 

koncept učící se společnosti, jehož společným jmenovatelem jsou čtyři pilíře 

vzdělávání, definované v dokumentu Učení je skryté bohatství (Delors, 1997, s. 49 - 

58): „učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně, učit se být”.
6
 Vzdělávání by 

mělo vytvářet předpoklady pro celoživotní učení a poskytovat dostatečnou orientaci 

v měnícím se světě rozvíjením klíčových kompetencí potřebných pro život. Tato 

transformace vzdělávací soustavy byla u nás aktuální po roce 1989, kdy byla 

realizována řada návrhů a projektů k přehodnocení vzdělávacích cílů, vztahů a obsahů 

vzdělávání.
7
 S přijetím Školského zákona (č.561/2004 Sb.) byly ustanoveny Rámcové 

vzdělávací programy jako státní kurikulum, což mělo za následek posílení role školy a 

její odpovědnosti za způsoby organizace a výuky, za vytvoření příznivých podmínek 

pro učení i pro učitele a další sociální partnery. Tyto procesy s sebou přinesly vysoká 

očekávání vůči školám, zejména pokud jde o: 

 řízení školy, rozhodování a spolupráci učitelů; 

 rozvoj podmínek pro učení a vyučování v rámci školy a její autonomie; 

 uspořádání vztahů s rodiči. 

(Pol, Rabušicová, 2006, s. 25) 

                                                           
6
 Učit se poznávat znamená učit se učit, a to tak, aby bylo možno těžit ze vzdělávacích příležitostí v 

průběhu celého života. Učit se jednat, aby bylo možné si osvojit nejen profesní dovednosti, ale rovněž 

v širším smyslu kompetenci vyrovnávat se s různými situacemi a pracovat v týmech. Zároveň to znamená 

učit se jednat v podmínkách různých sociálních a pracovních činností, které mladí lidé vykonávají. 

Zkušenosti z nich lze získat neformálním způsobem při účasti na životě obce či státu, ale i formální 

cestou, včetně účasti na výuce, při střídání studia a práce. Učit se žít společně rozvíjením pochopení pro 

ostatní lidi a přijetím myšlenky vzájemné závislosti, účastí na společných projektech a učením se zvládat 

konflikty - v duchu úcty k hodnotám pluralismu a vzájemného porozumění a míru. Učit se být tak, aby se 

úspěšně rozvíjela samotná osobnost člověka, který by byl schopen jednat s větší autonomií, samostatným 

úsudkem a osobní odpovědností (České vzdělání a Evropa, Strategie rozvoje lidských zdrojů v České 

republice při vstupu do EU, Tauris, Praha 1999 s. 50). 
7
 Návrhy projektů vzdělávací reformy vycházely z řad odborníků a expertních skupin, například projekt 

Pedagogické fakulty UK – Kotásek a kol, 1992; NEMES, 1991; Doporučení nezávislé skupiny – Pařízek 

a kol., 1992; Program transformace vzdělávací soustavy, 1992 (In: Václavík, 1997). Tyto spontánní 

reformy byly nastartovány politickými změnami. Ve srovnání se změnami škol v zahraničí se jednalo o 

změny nesystémové. 
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V devadesátých letech byly zejména v anglicky psané literatuře popsány čtyři základní 

pohledy na postavení rodičů vzhledem ke škole (srov. Bastiani, 1993; Docking, 1990): 

rodiče jako klienti (zákazníci), rodiče jako partneři ve vzdělávání, dále rodič jako občan 

a rodič jako problém. Rodič v roli klienta si objednává službu, kterou je vzdělávání 

dítěte, ale z této pozice má velmi malou možnost zasahovat do procesu vzdělávání, je 

spíše pasivním příjemcem služeb. Ovšem může svobodně vybírat školu pro své dítě, 

čímž vytváří tlak na zlepšování nabídky škol nejen v oblasti kurikula, ale i v oblasti 

nadstandardních aktivit či dalších služeb.
8
 Rodiče jako partneři oproti tomu zaujímají ve 

vzdělávání aktivní úlohu partnerů, kteří jsou spoluodpovědní za vzdělávání svých dětí a 

mohou také spolurozhodovat o různých záležitostech školy. Role rodičů jako občanů 

předpokládá uplatňování práv a plnění povinností vůči škole, jedná se tedy o vztah mezi 

občany a státními institucemi, přičemž záleží na legislativních podmínkách. Role rodiče 

jako problém vyjadřuje tradiční pohled na rodiče ve vztahu ke škole, který jak uvádí 

Šeďová (In Rabušicová, 2004) má tři podoby: rodič nezávislý, který udržuje se školou 

minimální kontakty; rodič špatný, který zpravidla školu neakceptuje, nepodporuje, ani 

nejeví zájem o vzdělávací proces; rodič snaživý, který chce spolupracovat, jeví zájem o 

vzdělávací proces i o další aktivity. Takovýto rodič může u mnohých učitelů vzbuzovat 

pocit ohrožení.  

V souvislosti s demokratickými procesy a změnami po roce 1989, začalo být na vztahy 

mezi rodinou a školou v naší zemi nahlíženo jako na součást rodičovských práv a 

klíčovým pojmem se namísto rodičovského zapojování - involvement stává partnerství 

– partnership (Šeďová, 2009). Můžeme v souvislosti s českými školami hovořit o 

existujícím partnerství mezi školou a rodiči nebo se spíše jedná o ideál? Trnková 

(Trnková, 2004, s. 53) uvádí, že možnost takového vztahu bývá zpochybňována: 

„Takřka automaticky se předpokládá, že rodiče akceptují učitele jako odborníky na 

výchovu a vzdělávání. Méně samozřejmé je, že by také učitelé měli respektovat 

zkušenosti rodičů s výchovou vlastních dětí a přijímat je jako obohacení pro svou 

práci“. Obě strany se v rovnocenném vztahu vzájemně akceptují a směřují 

k společnému cíli. Cílem zúčastněných je výchova a vzdělávání dětí, což lze také 

                                                           
8
 Výzkum, který je prezentován v publikaci Škola a /versus rodina (Rabušicová a kol. 2004) zjistil, že na 

českých školách převažuje role rodičů jako zákazníků, na druhém místě se umístila role rodiče jako 

partnera. 



18 

 

definovat jako společnou odpovědnost. Škola a rodiče školáků jsou ve vzájemné 

podmíněnosti a v této situaci škola ovlivňuje nejen dítě, ale celou rodinu.  

Vstupem dítěte do školy se rodina ocitá pod různými tlaky. Rodiče pociťují větší 

odpovědnost za výchovu, menší kompetence ve vzdělávání a zvyšující se tlaky na 

angažovanost ve vzdělávání, které mohou vyvolávat neshody a komplikovat vztahy se 

školou. Štech (2009, s. 3) rozlišuje čtyři základní skupiny tlaků školy na rodiny: 

1. tlaky materiální – rodina je nucena rozdělit své materiální výdaje a časové 

investice; 

2. tlaky ideově-morální – škola vstupuje do rodin, dává rodinám zpětnou vazbu o 

žádoucích hodnotách; 

3. tlaky psychologické – škola působí na city rodičů, úspěchy i neúspěchy dítěte ve 

škole přináší pýchu či zahanbení, ovlivňuje vztahy mezi členy rodiny atd.; 

4. tlaky na novou institucionální roli rodiče – rodič je nucen angažovat se ve 

vztahu ke škole, konfrontuje své pocity a postoje s dalšími rodiči – dostává se do 

role „rodič žáka“. 

Škola naproti tomu poskytuje rodičům informace o vzdělávacích výsledcích a chování 

dětí. Vzrůstá obtížnost práce učitelů, kteří se cítí být nuceni více individualizovat 

přístup k žákům a otevírat své působení komunikaci s rodinami. Dobrý prospěch dítěte 

patří k důležitým momentům v hodnocení a sebehodnocení celé rodiny. Jedním 

z klíčových faktorů současné společnosti je vzdělání a jeho dosažená úroveň, přičemž 

souvislost se vzdělávacími výsledky dětí je jedním z důvodů, proč školy ve svých 

programech a na internetových stránkách iniciují spolupráci a partnerství s rodiči svých 

žáků. Tato vzdělanostní úroveň prostřednictvím vykonávání odpovídající profese určuje 

sociální postavení jednotlivce ve společenském žebříčku. V případě školní neúspěšnosti 

může být dítě rodiči kritizováno, což může dále vyústit ke změně působení na dítě ve 

smyslu nepřiměřených nároků a trestů.  

Rodina jako primární sociální skupina plní důležitou funkci v životě společnosti i 

jednotlivce, má klíčový význam ve vývoji dítěte. Rodiče a prarodiče současných dětí 

mají určité konkrétní zkušenosti ze života ve škole. Všichni absolvovali školní 

vzdělávání a z vlastních zkušeností potom odvozují své představy o tom, jak fungují 

nebo jak by měly fungovat vztahy školy s rodinou. Tyto zkušenosti pravděpodobně 
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odpovídají „tradiční“ formě školy v totalitním systému, což může ztěžovat porozumění 

současným potřebám „otevřené“ školy, která je charakterizována jako škola moderní, 

komunikativní a spolupracující. Škola může mít zkreslené představy o tom, co rodiče 

chtějí a očekávají, což může vycházet ze stereotypního obrazu rodiny. Ovšem rodiny se 

liší po stránce socioekonomické, kulturní, etnické a liší se i jejich zájmy, přání a 

potřeby. Spolupráce mezi školou a rodinou se v důsledku nesprávného nebo 

nedostatečného obrazu o rodině může zkomplikovat a přinést tak nechtěné 

znevýhodnění některých rodin (Rabušicová, 2004). 

Koncepce vzdělávání pro 21. století prezentuje otevřený vzdělávací systém, který je 

schopen pružně reagovat na měnící se vzdělávací potřeby. Nároky na úroveň 

dosaženého vzdělání se zvyšují v závislosti na zvyšování požadavků zaměstnavatelů a 

ekonomickém růstu. Škola se vyrovnává se změnami v obsahu i v cílech vzdělávání a 

místo k hromadění poznatků směřuje k získávání kompetencí. Jednou z hlavních 

strategických linií soudobého vzdělávacího systému je posilovat a rozvíjet účinnou 

participaci sociálních partnerů školy, přičemž škola je chápána jako rovnoprávné 

společenství vzájemně se učících a spolupracujících učitelů, žáků a jejich rodičů. 

Vzrůstá význam socializační funkce školy a odpovědnost všech partnerů a tím i rodičů 

(Bílá kniha, 2001). Aktuálním trendem ve vztazích školy a rodiny se stává společná 

odpovědnost. Další neméně důležitou strategickou linií je koncept celoživotního učení, 

což sebou nese proměnu vztahů všech participujících stran a proměnu „tradiční“ školy 

na školu „otevřenou“.  

Se zavedením Rámcových vzdělávacích programů do základních škol se proměnil nejen 

vzdělávací proces, ale proměňují se i nároky na výchovu dítěte v rodině a ve škole. Je 

nutné hledat co možná nejužší možnosti spolupráce mezi rodinou a školou a striktně 

neoddělovat vzdělávání ve škole od mimoškolního života v rodině. Školy se snaží 

zvládnout nové úkoly a cíle, protože jedině tak mohou obstát v konkurenčním boji, 

který je patrný i v oblasti vzdělávání.  Řada z nich si uvědomuje nutnost vytvářet nové 

nabídky nejenom ve výchovně vzdělávací oblasti, ale také v oblasti vzájemných vztahů 

s rodiči svých žáků. Pro posilování a rozvoj vzájemné spolupráce hledají nové formy a 

postupy, o čemž vypovídají např. školní vzdělávací programy, výroční zprávy a 

internetové stránky škol. Mezi základní formy komunikace, při kterých dochází 

k přímým kontaktům školy s rodiči - vedle tradičních třídních schůzek, patří konzultační 



20 

 

hodiny, besídky, různé slavnosti, soutěže aj. Další obvyklou formou kontaktů je 

písemná komunikace realizovaná prostřednictvím žákovských knížek, notýsků nebo 

dopisů. Dnes je aktuální internetová komunikace, kde se na webových stránkách škol 

rodiče dozvídají nejenom informace o vzdělávacím obsahu a akcích školy, ale mají 

přehled i o aktuálních vzdělávacích výsledcích svých dětí (elektronické žákovské 

knížky). Tyto výše uvedené formy kontaktů můžeme označit jako méně přímé, avšak 

stejně důležité. Velká část komunikace se také odehrává nepřímou formou kontaktů, 

kdy se prostřednictvím dítěte (z jeho znalostí, vystupování, vyprávění) obě strany 

dozvídají důležité informace, které se stávají základem představ o tom, jak škola či 

rodina plní svou funkci.  

Realizaci výše uvedených forem kontaktů nelze nařídit. Záleží na iniciativě každé školy, 

jakým způsobem bude realizovat systém nabídek a příležitostí, které povedou ke 

spokojené spolupráci školy s rodiči svých žáků, protože tyto aktivity jsou iniciovány 

především školami.  

1.3 Spolupráce školy a rodiny z pohledu legislativy 

Vztah mezi školou a rodinou v posledních letech prošel změnami, které jsou 

vyjadřovány v oficiálních dokumentech a ve školních programech.
9
 Školský zákon č. 

561/2004 Sb. přiznává rodičům právo na informace o výsledcích a průběhu vzdělávání 

jejich dětí a na možnost podílet se na činnosti samosprávních orgánů zřizovaných na 

školách. Národní zpráva o rodině (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004) 

poukazuje na vztah mezi školou a rodinou jako na jeden ze základních sledovaných 

kritérií vzdělanostního rozvoje společnosti.  Spojeno s kurikulární reformou zájem o 

tuto problematiku v posledních letech vzrůstá, tedy alespoň v teoretické oblasti.  

Budování vztahů školy s rodinou je považováno za významnou součást vzdělávací 

politiky (Školský zákon č. 561/2004 Sb.). Tyto legislativní změny rozšiřují rodičovská 

práva a umožňují tak spolurozhodování rodičů o dění ve škole nad rámec dosavadních 

zkušeností. Při základních, středních i vyšších odborných školách jsou zřizovány 

školské rady, které umožňují rodičům, žákům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli 

                                                           
9
Bílá kniha (2001) uvádí, že škola dnes není místem ideologické propagandy a její postavení není 

ohrožováno rodinou, která je chápána jako důležitý faktor výchovy a vzdělávání vlastních dětí. Rodiče 

jsou vnímáni jako partneři a spolupracovníci a mají možnost stát se aktivními účastníky života školy. 
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podílet se na správě školy. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích 

programů, schvaluje výroční zprávu školy, školní řád, pravidla hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků, podílí se na zpracovávání koncepčních záměrů rozvoje školy atd. (§ 

168, odst. 1, školského zákona). 

Pro fungující spolupráci je nezbytná znalost pravomocí, která úzce souvisí s mírou 

odpovědnosti všech zúčastněných. Podle Zákona o rodině (§ 32 odst. 1, Zákon o rodině 

č. 94/1963 Sb.)
10

 mají ve výchově dítěte rozhodující úlohu rodiče. To znamená, že 

účastí dítěte ve vzdělávání není omezena jejich zodpovědnost (škola nenahrazuje úlohu 

rodičů). Rodičovská zodpovědnost je vymezena jako souhrn práv a povinností (podle § 

31 odst. 1, zákona o rodině) zahrnující péči o zdraví dítěte, o jeho tělesný, citový, 

rozumový a mravní vývoj a to bez ohledu na to, zda v dané chvíli mají nad dítětem 

bezprostřední dohled. Přesto škola přebírá omezenou odpovědnost za dítě v době 

vyučování. Rodiče jsou povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a 

dohlížet na jeho zdárný vývoj. Jak vyplývá ze školského zákona (§ 29 odst. 2.), jde 

především o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání 

a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Vzájemná 

práva a povinnosti jsou stanoveny právním řádem České republiky a jsou nutným 

předpokladem pro uskutečňování výchovy a vzdělávání (Novák, 2008). K zachování 

rozhodující úlohy rodičů ve výchově je nutné vytvořit spolupráci školy a rodičů a tu 

dále uskutečňovat, přičemž by z těchto vztahů nemělo být vylučováno dítě. 

Osoby, které jsou oprávněny jednat za nezletilého, jsou v legislativě (zákon o rodině, 

školský zákon) označovány jako zákonní zástupci. Zákonný zástupce má povinnost dbát 

na to, aby se nezletilé dítě účastnilo povinné školní docházky, z čehož vyplývají další 

povinnosti jako: přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ve stanovené době; 

dohlížet na řádné plnění školní docházky; zajistit, aby se dítě řádně vzdělávalo; dokládat 

důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování. Školský zákon (§ 22 odst. 3) dále uvádí 

základní okruhy povinností, pro zákonné zástupce dětí a nezletilých žáků, které musí 

být splněny, aby nebyl narušen průběh, smysl a účel vzdělávání. Zákonní zástupci dětí a 

nezletilých žáků jsou povinni: 

                                                           
10

 Zákon o rodině, č. 94/1963 Sb. nahrazuje od 1. 1.2014 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 
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a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení; 

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka; 

c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly 

mít vliv na průběh vzdělávání; 

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka na vyučování v souladu 

s podmínkami stanovenými školním řádem; 

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh 

vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 

Vedle výše uvedených základních povinností mají (ustanovení § 21) zákonní zástupci 

dětí a nezletilých žáků právo: 

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, žáků a studentů (u 

zletilých mají toto právo pouze rodiče či osoby, které vůči zletilým žákům a 

studentům plní vyživovací povinnost); 

b) volit a být voleni do školské rady; 

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí 

vzdělávání dětí a nezletilých žáků, přičemž jejich vyjádření musí být věnována 

pozornost; 

d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 

Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správném postupu školy, má právo učinit 

příslušné kroky ke zjednání nápravy. Může podat např. stížnost, na jejímž základě bude 

provedena inspekční činnost v příslušné škole. Podobně i škola má právo (v některých 

případech i povinnost) adekvátním způsobem reagovat na situace, ve kterých je 

ohrožena řádná výchova nebo příznivý vývoj dítěte. Zákon o sociálně-právní ochraně 

dětí (č. 359/1999 Sb.) stanovuje povinnost školy oznámit obecnímu úřadu příslušné 

obce ty skutečnosti, které mohou být příčinou nepříznivého vývoje dítěte, jako např. 

zanedbávání rodičovské péče, zanedbávání školní docházky, užívání návykových látek 

apod. Práva a povinnosti dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole, dále 
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pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky jsou stanoveny ve vnitřním 

řádu školy.
11

 

Spoluúčast rodičů na dění ve škole je dnes zajišťována jak v České republice, tak v 

dalších demokratických státech. Legislativní opatření týkající se tzv. individuálních a 

kolektivních práv rodičů se v jednotlivých zeních liší. V České republice mohou rodiče 

dát dítě do jakékoliv školy dle svého uvážení (do školy veřejné nebo soukromé), mají 

tedy právo svobodné volby školy.
12

 Omezení může nastat v případě nedostatku volných 

míst ve škole, protože přednost mají děti bydlící v dané lokalitě. V řadě dalších zemí 

platí, že rodiče mají tuto volbu omezenou místem bydliště, ale také různými dalšími 

přijímacími kritérii, pokud spádová škola nemá dostatečný počet míst k uspokojení 

poptávky. Například ve Španělsku jsou těmito kritérii příjem rodiny a přítomnost 

sourozenců ve škole. K individuálním právům rodičů dále patří právo na informace o 

výsledcích vzdělávání dětí, právo na informace o vnitřní organizaci školy (Ústav pro 

informace ve vzdělávání, 1998). Individuální práva jsou ve většině demokratických 

zemí shodná, výraznější odlišnosti jsou v kolektivních právech rodičů. Tato práva se 

týkají zastoupení rodičů v řídících či poradních orgánech na úrovni školy (školní 

úroveň), obce, regionu (regionální úroveň), či na úrovni národní (celostátní).
13

 Ve všech 

zemích Evropské unie i v zemích: Island, Lichtenštejnsko a Norsko, je účast rodičů 

nejrozšířenější na úrovni školy. Na národní a regionální úrovni nejsou rodiče vždy 

v poradních orgánech zastoupeni, a to ani tam, kde tyto orgány existují.
14

 V České 

republice legislativa poskytuje pravomoc rodičům pouze na školní úrovni (Průcha, 

1999). Protikladem k tomu jsou v některých zemích orgány složené výhradně z rodičů, 

jak je tomu např. v Belgii (francouzsky mluvící společenství), v Irsku, v Rakousku, ve 

Švédsku a v Norsku. Na regionální úrovni toto platí např. ve Švédsku, v Německu, 

v Norsku, na Islandu a v Lichštejnsku. Výhradní zastoupení rodičů na všech úrovních 

mají např. Švédsko, Norsko a Německo (Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998).  

                                                           
11

 O právech a povinnostech pojednávají i další významné dokumenty, jako je Listina základních práv a 

svobod a Úmluva o právech dítěte. 
12

 Tak je tomu například v Belgii, kde je svoboda ve výběru školy jednou z hlavních zásad. Ve Švédsku a 

ve Spojeném království (Velká Británie, Skotsko, Wales, Severní Irsko) tato zásada také platí, avšak za 

podmínky, že škola má dostatečný počet míst pro všechny zájemce. Další podrobnosti: Ústav pro 

informace ve vzdělávání: Úloha rodičů ve školských systémech zemí Evropské unie, 1998. 
13

 Zastoupení na všech úrovních řízení školství mají např. Německo, Norsko, Švédsko (Průcha, 1999). 
14

 Například Itálie a německy mluvící společenství Belgie mají poradní orgán na národní úrovni, ale 

rodiče v nich nejsou zastoupeni. 
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1.4 Charakteristika a limity vztahů  

Terminologickému vymezení vztahu školy a rodiny jsme se věnovali v kapitole 1.1, zde 

považujeme za nutné vyjasnit tento vztah v hlubších souvislostech, s možnými 

výhodami i spornými aspekty.  

V interakci školy a rodiny je realizován vztah těchto institucí, a to především 

komunikací přímou a nepřímou, dělbou práv, povinností a odpovědnosti.  V interakcích 

se utváří obraz rodiny (úspěšnost žáka a chování rodičů ke škole) a školy (míra 

povinností, osobnost učitele vymezování hranic vzájemných styků atd.) Do tohoto 

vztahu vstupují další neméně důležité faktory, které určují kvalitu a charakter vztahu, 

jako zkušenosti, očekávání a představy obou aktérů. Dále mnoho dalších souvislostí, 

např. vzdělání rodičů, socioekonomický status rodiny, osobnost učitele, délka jeho 

praxe atd. Vztah rodiny a školy musí být tedy vnímán v celé své šíři, což posuzování a 

hodnocení tohoto vztahu komplikuje. Souhlasíme s Majerčíkovou (2012), že je pro 

relevantní vymezení a objasnění vztahu rodiny a školy nutné tento vztah strukturovat. 

Majerčíková (2012, s. 37) uvádí tři úrovně vztahu školy a rodiny: 

1. vztah na úrovni sociálních institucí; 

2. vztah na úrovni sociálních organizací;  

3. vztah na úrovni personální – učitelů a rodičů.
15

 

Ve většině zemí Evropské unie jsou rodiče organizováni v národních federacích, 

poradních a řídících orgánech nebo v rodičovských asociacích a podílejí se na řízení 

školy i na rozhodnutích týkající se různých vzdělávacích aspektů školy.
16

 Spolupráce se 

tedy odehrává od centrální (národní) úrovně až po úroveň konkrétní školy. Štech (2004) 

dělí vztahy na úrovni školy a rodiny z pohledu angažovanosti rodičů na: 

                                                           
15

 Vztah na úrovni institucí předpokládá dle Majerčíkové (2012) určité stereotypizované způsoby jednání, 

často ritualizované a tím i předvídatelné. Těžiště vztahu na úrovni organizací spočívá na managementu 

školy jako organizace, která pro realizaci vztahu vytváří podmínky a konkrétní náplní naplňuje svůj 

záměr. Vztah na úrovni personální znamená určitou konkrétní formu vzájemného styku rodičů, učitelů a 

žáků.  
16

 Rodičovské asociace a národní federace existují ve všech členských zemích Evropské unie. Na 

evropské úrovni se jedná o několik federací: Evropská asociace rodičů (European Parents Association, 

EPA), Confédération des organisations familiales de la Communauté européenne (COFACE), 

Groupement international des associations de parents de l'enseignement catholique (OE-GIAPEC), (Ústav 

pro informace ve vzdělávání, 1998). 
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1. vztah alternativní (rodiče nerozumí problémům dětí, nepomáhají s přípravou do 

školy a rezignují na častější kontakty s učiteli svých dětí);  

2. vztah nahrazující (rodiče zaujímají kritičtější postoj ke škole, která podle nich 

nedostatečně rozvíjí myšlení a metakognitivní dovednosti, což nahrazují 

přípravou v prostředí domova); 

3. vztah komplementární, ve kterém rodina vyžaduje od školy předávání znalostí a 

zároveň se školou spolupracuje. 

Brněnský sociolog Katrňák (2004) hledal prostřednictvím kvalitativního výzkumu 

odpověď na otázku, jak a proč se z dětí dělníků stávají zase dělníci. Výsledky jeho 

studie ukazují, že školně neúspěšní rodiče nevyžadují školní úspěch od svých dětí, což 

v praxi znamená, že tyto děti nejsou v tomto směru podporovány ani nijak motivovány a 

musí si ve škole poradit samy. Vysokoškolsky vzdělaní rodiče naopak podle 

Katrňákovy studie své děti motivují, aktivně podporují a kladou důraz na všeobecný 

rozhled i kulturní aktivity. Školně neúspěšní rodiče mají tedy dle Katrňáka se školou 

volný vztah, zatímco vzdělaní rodiče udržují se školou soudržný vztah. Vztah mezi 

angažovaností rodičů ve vzdělávání dětí a socioekonomickým postavením rodiny 

zaujímá i přes dynamicky se proměňující společnost stále nezanedbatelnou roli.  

Klíčovou podmínkou úspěšnosti vztahu mezi školou a rodinou je shoda či neshoda na 

dělbě základních úkolů školy a rodiny. Štech (2009, s. 3 - 4) uvádí tři základní oblasti 

těchto úkolů:  

1. úkoly vzdělávací (znalosti, dovednosti a všeobecný přehled); 

2. úkoly v oblasti morální a osobnostní výchovy; 

3. úkoly v oblasti výchovy k praktickým dovednostem pro život. 

Široká veřejnost i rodiče žáků se převážně shodují v tom, že vzdělávací úkoly náleží 

škole, protože ji vnímají především jako vzdělávací instituci. Tato zjištění vyplývají 

z dřívějších i nedávných výzkumů (Walterová a kol., 2010).  Pro oblast morální a 

osobnostní výchovy je dělba pravomocí rodičů a úkolů nejednoznačná, přičemž tradičně 

se předpokládá, že oblast výchovy k praktickým dovednostem je spíše věcí rodiny. 

Důvodem k uskutečňování „dobrých“ vztahů (myšleno vztahy fungující neboli 

komplementární, viz výše) mezi školou a rodinou je především podpora školní 
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výkonnosti a úspěšnosti dítěte. Z širšího pojetí se jedná o celkovou psychickou, 

fyzickou a sociální pohodu dítěte.  Nutnost spolupracovat s rodiči žáků vyplývá již ze 

samotné podstaty rodičovství a primární úlohy rodičů, jako prvních vychovatelů. Pokud 

jsou učitelé přesvědčeni o roli rodičů jako primárních vychovatelů, je předpoklad, že 

v oblasti spolupráce s rodiči svých žáků vyvinou větší úsilí a aktivitu. Majerčíková 

(2012, s. 41 – 42) souhrnně charakterizuje výhody dobrých vztahů, ze kterých plyne 

fungující spolupráce školy a rodiny, z nichž považujeme za důležité prezentovat zde ty 

zásadní: 

 Domácí příprava dětí na školní výuku s podporou rodičů se odrazí v jeho 

školních výsledcích, což práci učitele usnadňuje. 

 Kontinuita školy, rodiny a žáka má význam pro tvorbu pozitivních vazeb 

k prostředím, ve kterých se dítě pohybuje. 

 Spolupracující rodič s učitelem svého dítěte lépe svému dítěti rozumí, více 

chápe úlohu dítěte ve vzdělávání, efektivněji s ním komunikuje, jeho 

posuzování a přístup k dítěti je reálnější. 

 Přes rozvíjení vztahu školy a rodiny mohou rodiče lépe chápat úkoly školy a 

výchovně vzdělávací proces. 

 Zapojením rodičů do záležitostí školy se mohou vyrovnávat deficity 

v kulturním kapitálu některých dětí (například pramenící z nízkého sociálního 

statusu některých rodin). 

 V těsnějších kontaktech se školou může rodič získat partnera pro odborné 

konzultace týkající se působení dítěte ve škole i mimo ni. 

 Rodiče mohou kvalitou a kvantitou svého zapojení modelovat profil školy ve 

vztahu k okolí.
17

 

 Využití rodičovských zdrojů (profesních, lidských, finančních) se odráží 

v efektivnějším fungování školy. 

 Účastí rodičů v rozhodujících orgánech školy vedou schvalovací procesy 

(přímo nebo nepřímo) k transparentnějším a efektivnějším rozhodnutím. 

 Intenzivním rozvíjením vztahů mezi rodiči a učiteli vzniká prostor na podporu 

společenského statusu učitelského povolání. 

                                                           
17

 Rabušicová, Pol (1996) považují ve shodě se zahraničními autory (Christenson, Sheridan 2001, Epstein 

2010) zapojení rodičů jako jeden z indikátorů kultury školy. 
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Těsnější vztahy školy a rodiny však mohou narušit hranice těchto institucí. Arendtová 

(1994) podotýká, že škola má specifické postavení, jako zprostředkující instituce, která 

stojí mezi rodinou a světem, přičemž jejím úkolem je enkulturovat jedince. Štech 

k tomuto uvádí, že škola má nadále toto specifické poslání a dodává, že iniciuje dítě do 

světa a zároveň ho netlumí v jeho individuálních projevech: „Musí ho rodině 

„odejmout“, vytrhnout ho z jeho prvních identifikací s rodiči – a současně ho nesmí od 

rodiny izolovat“ (Štech, 2009, s. 2).  

Příliš úzká vazba školy a rodiny přináší nejeden sporný aspekt, který může v konečném 

důsledku znamenat určitá omezení jedné ze zúčastněných stran. Dítě v příliš těsném 

vztahu může přicházet o podněty, které jsou specifické jen pro školu. Škola pro dítě 

funguje jako prostředí, kde vystupuje samo za sebe, učí se být samostatné, zodpovědné, 

buduje si své postavení mezi ostatními spolužáky, přijímá nové sociální role. Úzká 

blízkost a častá přítomnost rodičů ve škole může ovlivnit samostatný rozvoj osobnosti 

dítěte. Škola je jednou z nejdůležitějších socializačních institucí právě proto, že je jiná 

než rodina. Štech, Viktorová (2001), citují Charlota (1992), který hovoří o nebezpečí 

přílišné otevřenosti školy rodičům ve smyslu ztráty určitého azylu pro děti, bez 

možnosti osamostatňování. Štech (2009, s. 5) dodává, že je nezbytné: „udržovat hranice 

mezi rodinou a školou a nepodléhat pokušení posunout je, zaměnit je a vyvolat tak 

zmatek…Hranice mají kromě negativní funkce (stanou-li se nepropustnými bariérami, 

přes které nelze komunikovat) i funkci pozitivní: nezbytnost vyrovnat se s odlišností a 

jinakostí požadavků, norem, způsobů chování doma a ve škole“. 

Těsnější vazba rodičů k učitelům může znamenat omezení autonomie učitelů. Přílišnou 

participací s rodiči mohou učitelé ztrácet svoji exkluzivitu a jistou dávku autority.  

Casanova (1996) má na zřeteli hledisko profesionality učitele, když prezentuje 

stanovisko, že přílišné sledování aktivit učitele může způsobit podrývání důvěry 

v učitele a tím i zvyšování nevraživosti mezi rodičem a učitelem.  

Nakonec i rodiče mohou v těsném vztahu se školou pociťovat určitou diskriminaci. 

Učitelé často vycházejí z uniformní představy o tom, jací jsou rodiče a co chtějí. 

Majerčíková (2012, s. 44 - 45) v této souvislosti hovoří o znevýhodnění některých 

rodičů paušalizovanými představami a přístupem učitelů: „…jak se bude škola 

přehnaně podřizovat přáním a preferencím rodičů, může vzniknout přesvědčení rodičů, 
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případně i širší veřejnosti, že škola nemá žádnou pevnou koncepci, o kterou by se 

všichni mohli spolehlivě opřít“. Z výše uvedeného pramení potřeba udržovat mezi 

oběma aktéry jistou míru odstupu.  

2 Stav řešení tematiky 

Zahraniční výzkumy věnující se oblasti spolupráce školy s rodiči představují bohatý 

zdroj zajímavých informací čítajících zhruba pět desetiletí, domácí výzkumy se této 

problematice začaly intenzivněji věnovat až po roce 1989. V následujících kapitolách 

uvádíme přehled zahraničních a domácích výzkumů obecně, dále se zaměřujeme na 

výzkumy, které se zabývaly konkrétněji oblastí vzájemného očekávání. 

2.1 Přehled vybraných zahraničních výzkumů  

Tématice spolupráce školy a rodiny byl a je věnován prostor v zemích Ameriky, Velké 

Británie, Švédska, Estonska, ale také v asijských zemích, jako například v Číně, 

Thajsku, Koreji a Indii (databáze Web of Science, Academic Research Complete, 

Education Research Complete).  

V šedesátých letech 20. století americký sociolog James Coleman publikoval výsledky 

svého rozsáhlého výzkumu, jež ukázaly, že rodinné zázemí má rozhodující vliv na 

výsledky dítěte ve škole i na jeho další uplatnění v životě. Tato studie zahájila debatu a 

řadu dalších výzkumů zvláště amerických badatelů s cílem najít způsob, jak rodinné 

zázemí posilovat. Významný vliv na vzdělávací výsledky dětí má na základě výsledků 

výzkumu sociální kapitál rodiny, který Coleman (1988) definoval jako míru pozornosti 

a pomoci, kterou rodiče věnují dětem, přičemž se domníval, že je možné ho posilovat a 

navyšovat. V jeho pojetí účinná spolupráce mezi školou a rodinou posiluje sociální 

kapitál a vede ke zlepšování školních výsledků dětí.  

Tuto obecně známou a šířenou tezi, že vyšší míra spolupráce školy s rodiči a rodičů se 

školou znamená vyšší školní úspěšnost dítěte, se v mnohých dalších výzkumech 

podařilo opakovaně potvrdit (Sanders, 1998; Simon, 2001; Christenson, Sheridan, 

2001).  Epsteinová (1986) zjišťovala míru snahy učitelů povzbuzovat rodiče k vyšší 

spolupráci a zjistila, že pokud učitelé věnují vztahům s rodiči zvýšené úsilí a toto úsilí 

vnímají jako svoji prioritu, vnímají to podobně i rodiče s nižším socioekonomickým 
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statusem. To může představovat způsob posilování sociálního kapitálu, překonání 

handicapu nižšího socioekonomického statusu a vést ke zlepšování školních výsledků 

dětí. Fungující vztahy mezi rodinou a školou Christensonová (2011) popisuje jako 

bezpečnou „síť“, která podporuje učení a získávání zkušeností a zároveň působí jako 

prevence školní neúspěšnosti. Čím vyšší úroveň vzdělání rodičů, tím vyšší 

socioekonomické postavení rodiny a toto postavení ovlivňuje míru pozornosti rodičů, 

kterou věnují dětem a jejich vzdělávání. Nováčková (2006, s. 43) k této problematice 

dodává: „Znamená to, že k nerovnostem v nadání dítěte se přidávají ještě nerovnosti ve 

schopnostech jeho rodiny“. Dítě má ve spravedlivé společnosti právo na rovnost šancí a 

škola by měla vyrovnávat sociální rozdíly např. tím, že na děti bude klást nároky 

odpovídající jejich schopnostem a to takové, že je zvládnou bez pomoci rodičů.  

Zajímavé výsledky přináší sedm let trvající výzkum kanadského autora P. Colemana 

(1998), který zkoumal oblast vztahů, spolupráce a komunikace mezi hlavními aktéry 

výchovně-vzdělávacího procesu, tzn. mezi učiteli, rodiči a žáky. Z výsledků vyplynulo, 

že rodiče by přivítali více osobních kontaktů s učitelem. Měli pocit, že schůzky jsou 

pouhým výčtem prostých informací, přičemž by preferovali schůzky méně oficiálního 

charakteru, kde by docházelo ke sdílení informací. Výsledky ukázaly, že stěžejní 

postavení zaujímá učitel a jeho ochota komunikovat s rodiči. Učitel je ten, kdo iniciuje 

spolupráci, i když cítí zájem rodičů. Coleman dále uvádí, že školní výkonnost dítěte a 

jeho chuť se učit, je přímo ovlivňována vzájemnou interakcí všech aktérů, tzn. žáků, 

učitelů a rodičů (Coleman, 1998).  

Některé výzkumy se věnovaly této problematice z jiného pohledu, jako např. výzkum 

Hooverové-Dempseyové et al. (2002) s názvem Teacher Beliefs About Parent 

Involvement, zjišťoval přesvědčení učitelů o důležitosti spolupráce s rodiči
18

. Pod 

vedením Hooverové-Dempseyové byly realizovány rozsáhlé výzkumy na Vanderbilt 

University v USA v oblasti vztahů mezi školou, učitelem a rodiči, a to již od 

devadesátých let 20. století (Hoover-Dempsey et al., 1987; 1992; 2002). Základní 

zjištění vypovídá o tom, že učitelé, kteří se více angažují jako učitelé a dále vynakládají 

více úsilí o angažování rodičů do spolupráce, jsou rodiči hodnoceni pozitivně. Výzkum 

                                                           
18

 Za pomoci Likertovy škály učitelé vyjadřovali míru souhlasu s výroky typu: Spolupráce s rodiči je pro 

školu důležitá; Většina rodičů ví, jak pomoci žákům s domácími úkoly apod. 
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prezentovaný pod názvem Family Involvement Teacher Efficacy Scale autorky D. C. 

Garciové (2004) přinesl podobné výsledky. Zkoumal výroky učitelů k problematice 

spolupráce s rodiči, přičemž vycházel z typologie Epsteinové (popsáno v kap. 3. 1). 

Dále byla zjišťována frekvence používání jednotlivých forem spolupráce učitelů 

s rodiči. Vztahy mezi osobním přesvědčením učitele
19

 spolupracovat s rodiči a frekvencí 

jeho spolupráce s rodiči byly pozitivní. Výzkumný soubor tvořili učitelé z primárního 

vzdělávání z amerického státu Florida. Výsledky poukázaly na skutečnost, že profesní 

zdatnost učitele je vlastně schopnost učitele vynakládat v rámci této problematiky 

zvýšenou pozornost, nasazení a úsilí. 

2.2 Přehled domácích výzkumů 

V průběhu 20. století problematika spolupráce školy s rodinou v domácím prostředí 

nestála v popředí zájmů státu ani výzkumníků. Vztahy těchto institucí byly po dlouhou 

dobu omezeny na jednosměrný přenos informací, a to směrem od školy k rodičům. 

V období socialismu názory rodičů nebyly předmětem analýz a zkoumání, protože jak 

uvádí Průcha (2005, s. 420): „Bylo nutno předpokládat, že socialistické školství se vyvíjí 

úspěšně pod vedením strany, a že rodiče vlastně nemají do jeho fungování co mluvit“.  

V devadesátých letech se začaly objevovat tlaky na školu, směřující k posilování vztahů 

s rodinou, což souviselo se změnou společnosti, do které vstoupil tržní model. 

Vzájemné spolupráci rodiny a školy byly po roce 1989 věnovány různé výzkumné 

projekty (Rabušicová, Pol, 1996; Pražská skupina školní etnografie, 2001; Štech, 

Viktorová, 2001; Šeďová, 2009). Tyto projekty se primárně zaměřovaly na první stupeň 

základní školy, kde se vzhledem k počátku institucionálního vzdělávání předpokládá 

užší propojení mezi školou a rodinou žáka. Rabušicová a Pol (1996) sledovali 

v rozsáhlém výzkumu proměny spolupráce rodiny a školy, kde se zaměřili na přímé i 

nepřímé formy kontaktů a analyzovali očekávání vůči sobě navzájem. Dotazníky byly 

distribuovány zástupcům reprezentativního vzorku českých škol. Zjistili, že třetina 

rodičů podle učitelů vykazuje ke škole rysy partnerského přístupu, který je zaměřován 

spíše k prospěchu vlastního dítěte, než k prospěchu školy. Osmdesát procent rodičů 

podle učitelů inklinuje k roli zákaznické, která se vyznačuje tím, že rodiče volí školu a 
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 Gavora, P. toto osobní přesvědčení označuje jako vnímanou profesní zdatnost učitele (In Majerčíková, 

J. a kol. 2012). 
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učitele podle svého uvážení a očekávají poskytování kvalitního servisu. 

V dotazníkovém šetření dále zjistili, že ředitelé škol zahrnují dobré vztahy s rodiči mezi 

důležité priority, ale že stále existují bariéry a překážky, které školám nedovolují plně 

realizovat ideu otevřené školy. Byla zaznamenána i větší participace rodičů na 

primárním stupni školy než na vyšším, což je v souladu se zahraničními studiemi 

(Epstein, 1986; Christenson, Sheridan, 2001). Výsledky dále ukázaly, že se ve vztazích 

mezi rodinou a školou vyskytovaly takové překážky, jako je nedůvěra, nevhodná 

komunikace a malý respekt, přičemž ve 22 % byli rodiče vnímáni jako problematičtí. 

Výzkum byl realizován před 18 lety, avšak jeho výsledky poukazují na obecně platné 

klíčové prvky vzájemných vztahů, kterými je nutnost společného definování toho, co je 

„zájem dítěte“ a nalezení komunikační ideologie, tzn. vytvoření „komunikačního kódu“ 

směrem od učitelů k rodičům. 

Jedním z průzkumů, který se zabýval tematikou rodiny ve vztahu k vzdělávacím 

výsledkům dětí a konkrétně zjišťoval prospěch mezi dětmi dělníků, úředníků a 

inteligence, byl realizován v šedesátých letech na pedagogické fakultě v Českých 

Budějovicích. Výsledky Jerhotové (In Průcha, 2003) ukázaly významné rozdíly 

v prospěchu respondentů a bylo prokázáno, že platí vztah mezi průměrným prospěchem 

dětí a úrovní vzdělání jejich rodičů. Podobně výše uváděný výzkum Colemana prokázal, 

že rodina vytváří stavební kameny pro vzdělávání svých dětí, a to zčásti zcela 

neuvědomovaně. Podobně výsledky studie Katrňáka (2004) ukázaly, že zatímco 

vysokoškolsky vzdělaní rodiče udržují tzv. soudržný vztah se školou, rodiče 

s učňovským vzděláním neprojevují zájem o školu, ani nepodporují své dítě v přípravě 

na školu, což souvisí s nízkými nároky na dítě a jeho vzdělávací kariéru.  

Oproti výzkumům Katrňáka (2004), Štecha a Viktorové (1995, 2001), se Šeďová (2009) 

zabývala zkoumáním vztahů mezi školou a rodiči, kteří jsou vnímáni jako 

spolupracující. Dílčím cílem bylo zjistit, do jaké míry je v českých školách realizován 

koncept partnerství. Jednalo se o kvalitativní výzkumné šetření mezi angažovanými 

středostavovskými rodiči a učitelkami jejich dětí na prvním stupni základní školy. 

Výzkumný vzorek tvořily čtyři učitelky jedné brněnské základní školy, osm žen a sedm 

mužů z řad rodičů se středostavovským statusem. Sledovaní rodiče hájili zájmy svého 

dítěte a zároveň usilovali o zachování pozitivního obrazu učitelky. Ve výsledcích 

reprezentují komplementární pojetí, v němž se přehnaně nevnucují s nevyžádanými 
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aktivitami, ale doplňují a upevňují působení učitele. Podle Šeďové (2009, s. 47) rodiče 

z výzkumného šetření „…jsou ochotni investovat do školního vzdělávání svých dětí více, 

ale jsou od toho jemně odrazováni. V pozadí tohoto odrazování stojí patrně jednak 

tradiční nechuť učitelů k tomu, aby jejich práce byla kontrolována jinými osobami, 

zároveň se však v tomto fenoménu odráží zřetel učitelek k tomu, aby se šance a 

příležitosti různých dětí ve třídě od sebe nevzdálily příliš neúnosně“. Šeďová danou 

situaci vystihuje jako tiché partnerství.  

Problematika fungování základních škol se v poslední době řešila v rámci různých 

výzkumných projektů. Ucelený obraz aktuální podoby české školy po reformě 

vzdělávacího systému přináší rozsáhlá vícepřípadová studie Česká základní škola 

(Dvořák, Starý, Urbánek, 2010), která byla realizována na pěti typově odlišných 

českých základních školách v letech 2007 – 2009. Cílem bylo identifikovat systém 

faktorů, které ovlivňují fungování a podobu české školy na začátku 21. století. V rámci 

jednotlivých případů škol byly zkoumány vnější a vnitřní faktory charakterizující 

současnou základní školu, ale spolupráce s rodiči nebyla předmětem zájmu 

výzkumníků.   

Zajímavé výsledky přináší výzkum, který byl realizován Ústavem výzkumu a rozvoje 

vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci se 

sociologickou agenturou MEDIAN (Walterová a kol., 2010), a který je prezentován 

v publikaci s názvem: „Školství – věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a 

vzdělávání“. Tento kvantitativní výzkum analyzoval názory veřejnosti a názory rodičů 

na různé aspekty školního vzdělávání. Ohniskem zájmu bylo základní a střední školství 

jako specifické společenství dospělých a dětí. Cílem bylo kromě zjišťování postojů, 

názorů a očekávání české veřejnosti vůči vzdělávání a škole, přispět k citlivější 

identifikaci vzdělávacích potřeb společnosti. Výzkumu se účastnilo 1518 respondentů 

(od 18 do 69 let), z toho 474 respondentů představovalo populaci rodičů dětí v povinné 

školní docházce. Jednalo se tedy o rozsáhlý výzkum, jehož výsledky ukazují, že dvě 

třetiny respondentů jsou se stavem našeho školství spokojeny, přičemž největší 

spokojenost panuje se stavem mateřských škol a se stavem prvního stupně základních 

škol. Téměř 80% rodičů je spokojeno s obsahem a intenzitou komunikace s učiteli a 

v pohledu veřejnosti na ideální školu je její nejdůležitější úloha spatřována v oblasti 

emoční a kognitivní, přičemž od „dobré školy“ není vyžadována intenzivní spolupráce 
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s rodiči, nýbrž schopnost vzbudit v dětech zájem se učit. Z výsledků vyplývá, že 

otevřená škola nepatří mezi priority české veřejnosti, a že rodiče nemají zájem 

ovlivňovat chod školy. Již dřívější výzkumy (Rabušicová a kol., 2004) zjistily, že 

iniciátorem spolupráce a otevřeného partnerství je škola, která se snaží prosazovat 

vlastní priority, přičemž rodiče především očekávají informace o výsledcích vzdělávání 

svých dětí.  

Výsledky z výše zmiňovaného výzkumu (Walterová a kol., 2010) ukazují, že značná 

část veřejnosti i rodičů si uvědomuje nedostatky vzdělávacího systému, který nepomáhá 

překonávat znevýhodnění vyplývající z méně podnětného rodinného prostředí, ale že 

„vzdělání spíše posiluje nerovnosti mezi lidmi“ (Walterová a kol., 2010, s. 107). 

V takovémto případě nejde o vyrovnávání sociálních rozdílů, ale spíše o jejich 

prohlubování. 

V roce 2010 jsme v rámci specifického výzkumu na Pedagogické fakultě UHK 

realizovali kvantitativní výzkumné šetření, které bylo zaměřeno na deskripci a 

komparaci forem spolupráce na venkovských a městských základních školách se 

zaměřením na první stupeň (Pecháčková a kol., 2011). Jako výzkumný nástroj byl 

sestaven nestandardizovaný dotazník, který vyplnilo 499 respondentů, což přispělo 

k větší objektivitě výzkumu. Výzkumný soubor tvořili pedagogičtí pracovníci 

městských a venkovských základních škol (město – více než 15 000 obyvatel, venkov – 

do 5 000 obyvatel). Výsledky ukázaly, že nebyly zjištěny výraznější rozdíly v užívání 

konkrétních forem spolupráce mezi venkovskými a městskými základními školami.  

K běžným pravidelně uskutečňovaným formám spolupráce kromě rodičovských 

(třídních) schůzek se řadily dny otevřených dveří, návštěvy rodičů ve výuce, besedy, 

přednášky pro rodiče a konzultační hodiny. Venkovské školy vykázaly větší variabilitu 

forem spolupráce než školy městské (např. zpracovávání týdenních plánů pro rodiče, 

rodiče vedou zájmové kroužky, škola pořádá loučení se školním rokem společně 

s rodiči). Jako základní komunikační formy oslovené školy užívají žákovské knížky, 

notýsky, fotodokumentaci a dle potřeby krátká písemná neformální sdělení. Dále 

následovaly ankety či dotazníky, internetová komunikace, letáčky a nakonec videa 

z realizovaných akcí. Výsledky mezi venkovskými a městskými školami byly 

vyrovnané, rozdíly byly zaznamenány v užívání videa, internetové komunikace a to ve 

prospěch městských škol (což pravděpodobně souvisí s vybavením škol). Na otázku, 
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jaké společné aktivity ZŠ realizují, byly nejčastěji zmiňovány (a to jak na venkovských, 

tak na městských školách) slavnosti, společenské akce, sportovní aktivity, plesy a 

společné výlety. Zde opět nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly mezi 

školami na venkově a ve městě. Dále byly uváděny tvořivé dílny, společné výlety, 

besídky, projekty, exkurze do zaměstnání rodičů a společné tematické akce.  

Překvapením bylo, že některé základní školy společné aktivity nerealizují vůbec, což 

může být způsobeno nedostatkem času, oboustranným nezájmem či dosud ještě 

nevybudovanou tradicí na některých školách. Výsledky identifikovaly existující formy 

spolupráce na prvním stupni základních škol a ukázaly, že existuje řada komunikačních 

forem, které školy reálně užívají, a tedy vnímají jako příležitost ke komunikaci 

(Pecháčková a kol., 2011). 

V současné době nabývají na významu nejen prosté formy spolupráce, ale i jejich obsah 

spojený se zvyšujícími se nároky na komunikaci a reflektující požadavky i očekávání 

rodiny a školy.  

2.3 Výzkum v oblasti vzájemného očekávání 

Na počátku každé spolupráce stojí určitá očekávání všech zúčastněných stran. Každá 

spolupráce se zhoršuje podstatnými rozdíly v tom, co od sebe očekávají a zlepšuje 

úměrně s tím, jak jsou naplňována pozitivní očekávání. Lze předpokládat, že znalost 

vzájemných očekávání přináší pozitivní aspekty do spolupráce a zjednodušuje 

komunikaci. Již výše zmiňovaní autoři – Rabušicová, Pol (1996) a Coleman (1998) se 

také zabývali otázkou vzájemného očekávání. Z jejich výzkumů je patrné, že se 

vzájemná očekávání mnohdy doplňují nebo kříží. Nejvíce se očekávání rodičů týká 

osobnosti učitele, a to nejen jeho profesních dispozic, ale také jeho osobnostních 

vlastností.  

Podle výzkumů Colemana je z pohledu rodičů velmi důležitou vlastností učitele ochota 

s nimi komunikovat. Rodiče se shodli, že jejich: „…víra v kvalitu učitele a školy přímo 

úměrně závisí na míře komunikace učitele s rodiči“ (Coleman, 1998, s. 46). Z tohoto 

výzkumu dále vyplývá, že rodiče učiteli více důvěřují, pokud s nimi komunikuje a bere 

je jako rovnoprávné partnery. Učitelé očekávají, že rodiče poskytnou podporu 

především svému dítěti ve školní práci.  
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Výzkumy Rabušicové a Pola (1996, s. 113) prezentují konkrétní výsledky svého 

výzkumu ve vztahu k očekávání rodičů i ve vztahu k očekávání učitelů:  

očekávání rodičů vztahující se ke škole a k učitelům:  

 chci poradit, co mám dělat, když s dítětem není něco v pořádku; 

 chci, aby učitel měl moje dítě rád; 

 učitel má dítě naučit vše bez domácích úkolů a bez problémů; 

 učitel má vyřešit problémy ze školy ve škole; 

 učitel má zprávy o dítěti podávat soukromě a taktně; 

 učitel má být spravedlivý ve všem; 

 ať škola neobtěžuje a nezatěžuje rodiče; 

 očekávám, že učitel naučí dítě ve škole a nemám to za něj dělat já doma. 

očekávání učitelů vztahující se k rodičům:  

 učitelé od rodičů očekávají ochotu řešit společné problémy; 

 vytváření pozitivního rodinného prostředí; 

 péče o práci svých dětí a jejich kontrolu; 

 zajištění toho, aby děti nosily do školy pomůcky; 

 zájem o setkávání s učitelem; 

 plnění požadavků učitele atd.   

Učitelé očekávají plnění požadavků, které směřují k rodičům svých žáků, přičemž jde 

v podstatě o respektování jejich profesionality. Souhlasíme s Kuchařovou (2007, s. 11), 

že: „Pokud se učitel nechová jako profesionál, pak nemůže očekávat, že k němu rodiče 

budou tak přistupovat“. 

Štech a Viktorová (2001) na základě svých výzkumů došli k přesvědčení, že hned na 

počátku školní docházky je nutné vytvořit určitý systém pravidel, jehož smyslem je 

cesta k efektivní a produktivní spolupráci. Jednou z možností je prezentovat vzájemná 

očekávání a na základě zjištěného vytvořit „dohodu“ mezi rodinou a školou, která by 

obsahovala kromě jasně definovaných závazků, také způsoby a formy komunikace, Pro 

každou rodinu může být znění dohody jiné, závislé na konkrétních potřebách a 

možnostech (příklad dohody o vzájemné spolupráci, příloha č. 1). Samozřejmé je 
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vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém mohou obě zúčastněné strany otevřeně 

komunikovat. 

V rámci Specifického výzkumu na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové 

jsme realizovali kvalitativní šetření s názvem: Rodina a škola – partneři nebo soupeři? 

(Pecháčková, 2014). Hlavním cílem bylo zjistit, jaké jsou postoje a potřeby rodičů ke 

škole a školy k rodičům. Získané výsledky umožnily stanovit, v čem se rodiče a učitelé 

shodují a v čem se naopak neshodují, dále se staly základem dalšího stěžejního šetření. 

Aby bylo možné získat vhled do vzájemných vztahů, bylo nutné získat výpovědi obou 

stran. Proto byly sestaveny dva typy polostrukturovaných rozhovorů vlastní konstrukce, 

jeden pro rodiče, kteří mají své děti na prvním stupni a druhý pro učitele prvních stupňů 

základních škol). Vzhledem k časové náročnosti metody bylo osloveno 44 rodičů a 16 

učitelů. 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že námi oslovení rodiče školu vnímají jako vzdělávací 

instituci, od které očekávají, že bude jejich děti především vzdělávat, přičemž stejný 

počet respondentů očekává, že dítě bude ve škole spokojené a v pohodě. Vzdělání je pro 

rodiče z našeho výzkumu tedy stejně důležité, jako spokojenost dítěte. Na otázku, zda 

jsou jejich děti ve škole spokojené, převážná většina respondentů odpověděla, že ano a 

pokud děti nemají problémy, rodiče ve vztahu ke škole nevnímají žádné překážky. 

Podobné jsou i závěry výzkumu realizovaného Walterovou a kol. (2010), kde by se děti 

podle rodičů měly do školy těšit a měly by si odnést dostatek poznatků. S tím souvisí 

fakt, že pokud je dítě ve škole spokojené, rodiče necítí potřebu školu měnit. Jediné, 

v čem by přivítali změnu, jsou domácí úkoly, které by podle jedné třetiny oslovených 

rodičů měly být přiměřené, a to z hlediska obsahové i časové náročnosti. Nejdůležitější 

informace jsou pro rodiče informace o prospěchu a chování, ale nemají příliš potřebu 

znát vzdělávací program školy nebo se účastnit různých aktivit pořádaných školou. 

Oslovení rodiče ve většině případů vyjadřovali důvěru k učitelům a pravděpodobně 

proto nepovažují za nutné zasahovat do aktivit školy. Nemají potřebu školu měnit, 

pouze by přivítali méně domácích povinností spojených se školou, i když správně 

předpokládají, že učitelé od nich očekávají především dohled na školní přípravu dítěte. 

Na druhou stranu ani oslovení učitelé neočekávají účast rodičů na aktivitách školy, ale 

očekávají především spolupráci ve smyslu přípravy dítěte do školy, což vnímají jako 
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nutnou podmínku úspěšnosti své práce. Spolupracující rodič je podle výpovědí rodičů 

ten, který kontroluje a podepisuje domácí úkoly a dohlédne na přípravu dítěte do školy. 

Nejlepším způsobem, jak přivést rodiče ke spolupráci, je podle učitelů osobní 

komunikace a právě osobní komunikace je rodiči nejčastěji uváděný způsob setkávání 

s učiteli (Pecháčková a kol., 2014).   

3 Konceptuální rámec 

V následujících kapitolách považujeme za důležité seznámit s koncepty modelů 

spolupráce rodiny a školy z pohledu historického vývoje a z obecného pohledu, poté se 

budeme věnovat vybraným konceptům škol s alternativními vzdělávacími programy, 

konceptům komunitních a dobrých (efektivních) škol. Souhrnně lze tyto koncepty 

označit termínem otevřené školy, jejichž znakem je projevovaná otevřenost všem 

sociálním partnerům a snaha o celkové zlepšení kultury školy jako učící se organizace. 

Míra otevřenosti školy k rodičům se dle našeho názoru odráží v míře spokojenosti 

rodičů, jejich spokojenost či nespokojenost se promítá do hodnocení školy, což 

ovlivňuje ochotu se školou spolupracovat. Pokud škola neuplatňuje otevřený postoj, 

s účastí rodičů nemůže počítat (obr. č. 1).  

Obr. č. 1: Míra otevřenosti školy a její odraz na ochotě rodičů spolupracovat 

                      

Koncept otevřeného vzdělávacího systému se promítá do strategie vzdělávací politiky 

vyspělých zemí a stal se jedním z konceptů vzdělávacích reforem ve světě na přelomu 

milénia (Walterová a kol., 2010). 
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3.1 Koncepty modelů spolupráce rodiny a školy  

V odborné literatuře můžeme najít celou řadu přístupů, které definují modely spolupráce 

školy a rodiny. Například Ravnová (2003, In Rabušicová, 2004, s. 11) přehledně 

charakterizuje vztah školy a rodiny tak, jak se vyvíjel v Evropě od druhé poloviny 20. 

století a identifikuje čtyři modely vztahů z vývojového hlediska: kompenzační, 

konsenzuální, participační a model sdílené odpovědnosti. Podle Ravnové v 60. a 70. 

letech převládal kompenzační model, v němž hlavním úkolem školy bylo kompenzovat 

nedostatky některých rodin v rámci ideologie rovných vzdělávacích příležitostí.
20

 V 70. 

a 80. letech se začal vytvářet model konsenzuální. Jednalo se zejména o konsenzus 

s oficiálním vzdělávacím systémem, kdy školy a rodiny začaly být chápány jako sobě 

rovné a hledaly se možnosti jak propojovat školní vzdělávání a domácí výchovu. Model 

participační spadá do období osmdesátých a devadesátých let. V tomto modelu jsou 

rodiče chápáni jako aktivní občané, kteří hrají důležitou úlohu ve vzdělávání svých dětí 

a v procesech rozhodování. V současnosti je podle Ravnové aktuální model sdílené 

odpovědnosti, který znamená ještě větší podíl rodičů na rozhodování a zdůrazňuje 

společnou odpovědnost rodičů a učitelů za výsledky konkrétních rozhodnutí. 

V osmdesátých letech 20. století se Angličanka Chris Atheyová věnovala výzkumu 

kognitivního vývoje dětí v předškolním věku a na základě svého pozorování upozornila, 

že důležitým stavebním kamenem, který tvoří základ pro schopnosti myslet, přemýšlet a 

učit se, jsou informovaní a spolupracující rodiče Vypracovala pětistupňový model 

typologie rodičů podle míry jejich zapojení do práce školy (Chris Athey, In Bruceová, 

1996, s. 104):  

Typ 1: Rodiče, kteří plně schvalují vše, čemu se dítě ve škole učí, případně se pokoušejí 

toto učivo ještě rozšířit. 

Typ 2: Rodiče, kteří se sice horlivě snaží spolupracovat s pedagogem, avšak ne vždy 

vhodným způsobem. 

                                                           
20

Jako příklad kompenzačního modelu lze uvést tzv. Přesahující školy (schools reaching out), které jsou 

v USA součástí alternativního proudu, jež se zaměřuje na aktuální politické téma – rovné příležitosti ve 

vzdělávání. Liga přesahujících škol, jako dobrovolné sdružení škol v USA, se snaží zvyšovat vzdělávací 

úspěšnost dětí ze sociálně rizikových skupin mimo jiné i zvýšenou spoluprací s rodiči žáků (Průcha, 2012, 

s. 87-88). 
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Typ 3: Rodiče, kteří jsou sice fyzicky ve škole přítomni, ale nejsou aktivní. 

Typ 4: Rodiče, jejichž hlavní kontakt se školou spočívá v tom, že jen přivádějí a 

odvádějí děti, nanejvýš se ještě účastní třídních schůzek. 

Typ 5: Rodiče, kteří děti do školy ani nedoprovázejí, ani se školou nevyhledávají 

kontakt.
21

 

Američanka Epsteinová představuje ve světě užívaný a výzkumně ověřovaný model, 

který se stal základem empirického výzkumu míry spolupráce mezi rodinou a školou. 

Autorka předkládá šest typů teoretického rámce rodičovského zapojení (Epstein, 2011, 

s. 395 - 396):  

1. posilování rodičovských dovedností (např. vzdělávání rodičů, aktivity na 

podporu rodiny a vytváření optimálních podmínek na učení se v domácím 

prostředí); 

2. komunikace mezi rodiči a školou (obousměrná komunikace mezi rodiči a učiteli 

o obsahu vzdělávání a o prospívání dítěte ve škole); 

3. dobrovolná práce rodičů ve škole (osobní, materiální nebo sponzorská pomoc), 

4. domácí učení rodičů s dětmi (poskytování poradenství rodičům o efektivní 

domácí přípravě); 

5. rodičovská účast na rozhodování ve škole (iniciování zapojení rodičů do třídní a 

školské samosprávy); 

6. spolupráce se širší komunitou (využívání zdrojů komunity na podporu činnosti 

školy). 

Typologie Epsteinové poskytuje nejen konkrétní rámec pro naplňování konceptu 

partnerského vztahu mezi školou a rodinou a zahrnuje i praktické ukázky jednotlivých 

typů rodičovského zapojení. Domníváme se, že tento model by sice mohl v našich 

podmínkách posloužit učitelům jako orientace či návod jak koncipovat koncept 

spolupráce, ovšem aplikace jednotlivých bodů do praxe by podle našeho názoru 

vyžadovala úpravy, které by vycházely více z místních tradic a zvyků. Například 

posilování rodičovských dovedností, rozhodování rodičů o vnitřních záležitostech 

                                                           
21

 Podobně typologie rodičovských rolí ve vztahu ke škole v kap. č. 1. 2.  
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školy, nebo dobrovolnictví nejsou v naší zemi natolik rozšířené, jako například 

v Americe. 

Angličan T. Bull (T. Bull, 1989, In Majerčíková, 2012, s. 39 – 40) v  osmdesátých 

letech 20. století představil model činností, jejichž prostřednictvím lze rozvíjet 

partnerské vztahy. Jedná se o následující činnosti (neboli postupné kroky k budování 

partnerství):  

1. informování (informace představují základní právo rodičů ve vztahu ke škole);  

2. vysvětlování (rodiče by měli rozumět všemu, co se ve škole odehrává);  

3. pozorování (rodiče by měli mít možnost poznat skutečný život ve škole);  

4. participace (učitel by měl podle potřeby pomáhat rodičům a rodiče by měli 

dostat možnost pomáhat učiteli);  

5. rozhodování (vytváření příležitostí pro zapojení rodičů do různých záležitostí 

školy).  

Podobně Coleman se zabýval otázkou, co by se mělo stát pilířem pro úspěšnou 

spolupráci a v návaznosti na výsledky svých výzkumů vytyčil pět základních bodů, 

kterými by se měl učitel řídit.  Vychází z premise, že dobrý učitel si je vědom 

skutečnosti, že vzájemná interakce je závislá na jeho iniciativě. Učitel je ten, kdo 

iniciuje spolupráci, proto musí (Coleman, 1998, s. 61): 

1. umět zorganizovat příležitosti pro setkávání s rodiči a vědět, že on musí být 

prvotním iniciátorem těchto setkání; 

2. spolupráci posvětit pravidly a povinnostmi – obě strany by si měly sdělit 

vzájemná očekávání; 

3. zajistit komunikaci různého druhu a seznámit rodiče s kurikulem a jinými 

znalostmi, které potřebují; 

4. spolupráci podpořit i takovými aktivitami, jež mohou rodiče s dětmi dělat 

dohromady a učitel se ujme role jakéhosi instruktora, prostředníka;
22

 

5. pravidelně podávat zprávy o výsledcích spolupráce – měl by předběžně posílat 

domů informace o školním výkonu a práci dětí. 

                                                           
22

 Zde má autor na mysli např. domácí úkoly sestavené za účelem přímého zapojení rodičů, kdy učitel je 

zprostředkovatelem a hlavní aktivita spočívá na dětech a rodičích. 
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Model konceptu spolupráce autorů Hoover-Dempsey a Sandler (1995, 1997, 2005, In 

Green at al., 2007, tab. č. 1) prezentovaný v Journal of Educational Psychology 

představuje tři hlavní prediktory zapojení rodičů: za prvé je to přesvědčení a víra rodičů 

o nutnosti zapojení, včetně rodičovské zdatnosti (self-efficacy) týkající se pomoci dítěti 

uspět; za druhé představy rodičů o tom, jak by měly výzvy školy na zapojení vypadat 

(souvisí s klimatem školy) a za třetí osobní život rodičů se všemi proměnnými, které 

ovlivňují míru, čas i energii zapojení. 

Tab. č. 1: Model konceptu zapojení rodičů, podle Hoover-Dempsey a Sandler 

Formy zapojení rodičů 

Domácí zapojení Školní zapojení 

 

Víra a přesvědčení rodičů 
Představy rodičů o tom, jak by výzvy 

školy na zapojení měly vypadat 
Kontext osobního života 

rodičů 
Vytváření 

rodičovské 

role 

Rodičovská 

self-efficacy 

Obecné 

výzvy 

školy 

Specifické 

výzvy 

učitelů 

Specifické 

výzvy dětí 

Dovednosti a 

znalosti 

Čas a 

energie 

Zdroj:  Green, et at. Parents’ motivations for involvement in children’s education, 2007. 

Výše uvedený model nás přivedl k zamyšlení, zda je v našem prostředí dostatečně 

realizovaná spolupráce, zaměřená na pomoc dítěti uspět? Domníváme se, že se 

spoluprací míní především různé formy styku rodičů se školou a málo se realizuje 

skutečná podpora dětí při zvládání výukových potíží nebo při práci s dětmi nadanými. 

Zajímavý je britský model, představující nástroj s názvem „Family Support Team“ (dále 

FST), který výrazně pomáhá udržovat kontakt s rodiči. Vedoucí týmu FST na 

Whitefield school
23

 v Londýně zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem pro účinnou 

spolupráci s rodiči je vytvoření bezpečného prostředí. Nejen, že tým FST (složen ze 

speciálních  pedagogů) udržuje kontakt s rodiči, ale nabízí jim podporu v obtížných 

životních situacích, ve kterých si sami nevědí rady. Konkrétně se jedná například o 

pomoc při písemném styku s úřady, vyplňování formulářů, zjišťování informací o 

finančních dávkách apod. Dále škola iniciuje semináře a workshopy na sdílení 

zkušeností, při nichž se rodiče navzájem poznávají a zjišťují, že si mohou pomáhat 

(Habart, 2013). Tyto postupy jsou realizovány v českém prostředí jen ojediněle, a to 

především z důvodů finančních, kdy si školy nemohou dovolit vyčlenit finance cíleně 

                                                           
23

 Tento model je na londýnské Whitefield school ověřován už více než tři desetiletí. 
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na komunikaci s rodiči, ale domníváme se, že by podobný koncept mohl přinášet 

pozitivní výsledky i v České republice, a to zejména ve vztahu k rodinám s nízkým 

socioekonomickým statusem. 

Výzkumy realizované v České republice v posledních dvaceti letech vykazují existenci 

bariér, které partnerství školy s rodinou ztěžují (srov. Šeďová, 2009; Štech, Viktorová, 

2001; Rabušicová a kol., 2004). Tyto bariéry pravděpodobně vycházejí z historického, 

kulturního a společenského kontextu, jehož základem je tradiční model vztahů mezi 

školou a rodinou, v němž jsou rodiče a učitelé ve formálním vztahu, který je 

charakterizován omezenou komunikací zjišťující pouze vzdělávací výsledky a způsoby 

chování dětí. Tento tradiční model vychází zejména z osobních zkušeností rodičů i 

učitelů, ve kterých jsou obsaženy obavy a nejistoty ústící do napjatých vztahů. 

3.1.1 Rodiče vítáni 

Důkazem zájmu o hledání účinnější spolupráce s rodiči v České republice je iniciativa 

společnosti EDUin
24

, která v roce 2010 vytvořila kritéria partnerské spolupráce, jako 

model pro školy otevřené rodičům a tímto nabízí školám pomocnou ruku. Kritéria mají 

sloužit k certifikaci škol vstřícných k rodičům. Pokud škola splní alespoň devět 

z nabídnutých 24 kritérií, získá značku „Rodiče vítáni“. Prezentovaná kritéria uvádíme 

v nezkrácené formě, pro potřeby uvědomění si znaků „vstřícné“ školy – školy 

„otevřené“ rodičům.  

Základní kritéria:
25

 

1. Rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně odpoledních hodin. 

 U vstupních dveří je viditelně umístěn označený zvonek, rodiče po 

zazvonění do školy pustí pověřená osoba. 

 U vstupních dveří je viditelně uvedeno telefonní číslo, na které má rodič 

zavolat, aby ho do školy vpustila pověřená osoba. 

                                                           
24

 Obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2010. Zabývá se popularizací vzdělávacích témat a 

usiluje o to, aby se oblast vzdělávání stala tématem celospolečenským. 
25

 Tato kritéria (požadavky) jsou povinná a škola je musí pro základní úroveň certifikace naplňovat 

alespoň jedním z uvedených způsobů. V této podobě jsou zveřejněna na internetových stránkách: 

http://www.rodicevitani.cz 
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 Vchod do školy se nezamyká a je volně přístupný. 

2. Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy. 

 Rodiče dostávají na začátku školního roku tištěný aktuální seznam 

s kontakty na vyučující a vedení školy (telefon a e-mail). 

 Škola má aktualizované webové stránky obsahující jména všech vyučujících 

a vedení škol. Na stránkách jsou uvedeny kontakty (e-mail, telefon) na 

vedení školy a spojovatelku, ideálně na všechny zaměstnance školy. 

3. Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje. 

 Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy 

jsou školní prázdniny, kdy se konají třídní schůzky, dny otevřených dveří, 

sportovní soustředění a další akce pořádané školou. 

 Tyto informace má škola stále dostupné na svém webu a průběžně je 

aktualizuje. 

4. Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování 

jejich dítěte před ostatními rodiči. 

 Každý rodič má možnost konzultovat prospěch dítěte s konkrétním učitelem 

osobně. 

 Každý rodič osobně dostane písemný přehled o hodnocení svého dítěte. 

5. S rodiči komunikujeme partnerským způsobem. 

 Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy nebo na učitele, si vždy uděláme 

čas, vyslechneme je a slušně reagujeme na jejich potřeby (poskytneme 

informace, radu, sjednáme schůzku apod.). Máme-li důvod požadavek 

odmítnout, svoje stanovisko vždy vysvětlíme. 

 S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dáme na to, aby u jednání 

nebyl nikdo, koho se to netýká. 

6. Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se 

jich opravdu zúčastnit. 

7. Informační tabule projektu Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do 

školy. 

 Položka je zařazena mezi povinné, platnost je však po udělení značky. Zde 

se škola zavazuje, že tak učiní. 
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Kromě povinných kritérií, jsou sestavena volitelná kritéria:
26

 

1. Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče 

i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů. 

2. Nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další způsob, jak 

je pravidelně informovat o prospěchu dítěte (školní sešitky, týdenní plány, 

elektronické žákovské knížky…). 

3. Naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro žáky a rodiče.
27

 

4. Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel, 

dítě, rodič. 

5. Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž 

se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte /dětí. 

6. ŠVP a další školní dokumenty zpřístupňujeme na webu školy. Vysvětlujeme 

v nich důsledně všechny odborné termíny a zkratky, aby jim rozuměli rodiče ze 

všech oborů. 

7. Nabízíme rodičům konzultace našeho školního psychologa/výchovného poradce. 

8. Rodiče mají možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí ve škole (skladbu 

jídelníčku v jídelně, sortiment ve školním bufetu, přítomnost/nepřítomnost 

automatu na sladkosti apod.). 

9. Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit 

vyučování. 

10. Zveme rodiče do vyučování, aby se zúčastnili společné práce se svým dítětem. 

11. Organizujeme školní akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci 

spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli (zahradní party, sportovní a kulturní 

akce, rodičovské víkendy apod.).  

12. Umíme rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda, s nímž 

spolupracujeme. 

13. Poskytujeme na webových stránkách prostor pro otevřenou diskusi o škole. 

Např. diskusní fórum, moderovaná kniha návštěv. Nejedná se o jednosměrnou 

komunikaci pomocí formuláře na vzkazy ve škole. 

                                                           
26

 Pro základní stupeň certifikace musí škola splňovat ještě minimálně dvě kritéria z volitelných kritérií. 
27

 Jedná se o konzultace ve třech: učitel, rodič, dítě. Dítě přestává být objektem, samo hodnotí své 

dovednosti a píli, může reagovat na otázky učitele nebo rodiče, je součástí debaty. 
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14. Na naší škole funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní 

subjektivitou (obvykle občanská sdružení). 

15. Rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním akcím. 

16. Pořádáme vzdělávací semináře pro rodiče na téma výchovy a vzdělávání. 

17. Pořádáme „kurikulární dopoledne“, v nichž rodičům vysvětlujeme, co, jak a 

proč ve škole učíme.
28

 

Podrobně je tematika charakterizována ve stejnojmenné publikaci, kde autor (Feřtek, 

2011) poukazuje na důvody přetrvávajících problémů s rodiči ve školách, které lze 

označit jako progresivní a jinak úspěšné. Podle Feřtka je důvodem problémů skutečnost, 

že rodiče vyrostli v normalizační škole sedmdesátých a osmdesátých let a školu vnímají 

především jako represivní instituci, do které chodí s obavou, že o svém dítěti uslyší 

něco nepříjemného. Autor vidí problémy i na druhé straně. Učitelé podle něho často 

neumí komunikovat s rodiči na pozici partnerského dialogu.  

Značka Rodiče vítáni, má podle výroční zprávy společnosti EDUin (Vzdělávání je i 

naše věc, 2012) od škol pozitivní odezvu a slouží především jako referenční pomůcka 

pro sebeevaluaci, spolupráci a komunikaci školy s rodiči. V rámci rozšíření služeb pro 

školy, společnost EDUin realizuje semináře věnované problematice spolupráce 

s rodinou a od roku 2012 nabízí možnost využít služeb mediátorů, kteří mohou pomoci 

v řešení složitějších situací mezi rodiči a školou. 

3.1.2 Smlouvy s rodiči 

Na zlepšování vztahů mezi učiteli, rodiči a dětmi se zaměřují nejen „otevřené“ školy, 

pro které je atmosféra ve škole zásadní věc, ale podpora vychází i z Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT). V roce 2011 byl Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy započat reformní záměr, jehož cílem bylo pomoci učitelům řešit 

stoupající výchovné problémy žáků na základních školách a přesunout tak velkou míru 

zodpovědnosti za chování žáků od učitelů směrem k rodičům. Nástrojem byla realizace 

individuálních výchovných programů (dále IVýP), tzv. smluv s rodiči, které obsahují 

konkrétní úkoly a závazky jak pro učitele, tak pro rodiče a žáka (inspirace z Velké 

Británie a Německa).  Tento systém péče o žáka byl ověřován na 63 základních školách, 

                                                           
28

 Tím je míněno posezení s rodiči, při kterém učitelé rodičům vysvětlují co, jakým způsobem a proč učí. 
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které prostřednictvím smluv s rodiči pracovaly s celkem 1489 žáky (ve sledovaném 

dvouletém období bylo uzavřeno celkem 265 IVýP).  

Do pokusného ověřování nejčastěji spadalo neplnění domácích úkolů, nenošení 

pomůcek, nevhodné chování a vyrušování. Jednalo se především o žáky, kterým již před 

vstupem do ověřování IVýP byla udělena kázeňská důtka a o žáky, pro které IVýP 

představoval poslední šanci před přikročením ke kázeňskému opatření.  

Individuální výchovné programy neboli smlouvy s rodiči se podle závěrů z pilotního 

ověřování osvědčily jako efektivní nástroj pro řešení problémového chování žáků 

v součinnosti s rodinou. Na stránkách MŠMT (2013) se uvádí, že téměř ve 20 % se 

podařilo rizikové chování žáků zcela eliminovat a ve zhruba 60 % případů došlo 

k částečnému posunu chování směrem k pozitivním změnám. Ze strany učitelů i 

zákonných zástupců dětí byl IVýP ve většině případů přijat kladně a na základě 

výsledků ověřování MŠMT připravilo metodické doporučení pro práci s IVýP, přičemž 

jeho využití bude na bázi dobrovolnosti (MŠMT, 2013). 

Domníváme se, že pouhé užívání výše uvedeného „nástroje“ je příliš jednostranný a 

zjednodušený způsob, který klade do popředí požadavek vrátit do škol kázeň, ale 

připomíná represivní opatření z pozice nadřazeného, ve kterém lze jen těžko realizovat 

partnerský dialog.   

3.2 Koncepty alternativních škol 

Alternativní školy jsou obvykle vnímány jako synonymum škol otevřených, volných 

nebo svobodných. Z širšího pohledu se jedná o všechny druhy škol, bez ohledu na 

zřizovatele (školy soukromé, církevní a státní), které mají jeden podstatný rys: něčím se 

od hlavního proudu standardních škol daného vzdělávacího systému odlišují (Průcha, 

2012). Tyto odlišnosti jsou chápány jako pokrokovější a perspektivnější (Urbanovská, 

Grecmanová, 2003). Ovšem nelze uvést jednotnou kategorizaci alternativních škol, 

nejen na základě výše uvedeného, ale i proto, že jejich realizace bývá v různých zemích 

odlišná. Průcha (2012, s. 23 - 25) uvádí tři základní vymezení alternativních škol z 

různých rovin: 
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1. Aspekt školskopolitický: týká se rozložení škol na státní a nestátní. Alternativní 

školy jsou z tohoto hlediska všechny druhy škol, které fungují mimo státní školy 

a zároveň souběžně se státními školami (např. školy církevní, soukromé).
29

 

2. Aspekt pedagogický a didaktický: alternativní školy jsou z tohoto hlediska 

školy uplatňující nové, netradiční, reformní obsahy, metody a formy vzdělávání, 

tzn. nové didaktické přístupy (školy jak státní, tak nestátní). 

3. Aspekt ekonomický: alternativní školy jsou takové školy, ve kterých rodiče 

žáků platí školné a alternativnost těchto škol spočívá v tom, že za tyto poplatky 

škola nabízí zvláštní služby (školy jak státní, tak nestátní). 

Jak se soustava prvostupňových základních škol podle zřizovatele rozvíjela v naší zemi 

za posledních 8 let, dokumentuje tabulka č. 2. 

Tab. č. 2: ZŠ, 1. stupeň: počty škol podle zřizovatele od školního roku 2006/07 do 

2013/14 

Zřizovatel 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Školy 

Celkem 4 173 4 132 4 108 4 098 4 096 4 089 4 074 4 074 

veřejný 4 075 4 034 4 001 3 987 3 977 3 963 3 942 3 929 

MŠMT 28 30 29 27 29 32 29 29 

obec 3 724 3 697 3 671 3 662 3 652 3 642 3 632 3 626 

jiný resort - - - - - - - - 

kraj 323 307 301 298 296 289 281 274 

privát. sektor 62 62 68 72 80 85 91 104 

církev 36 36 39 39 39 41 41 41 

Zdroj: MŠMT, statistická ročenka školství, základní vzdělávání 

Odlišnost alternativních škol může spočívat v kurikulárních programech, v jiných 

způsobech organizace výuky a života dětí ve škole, v parametrech edukačního prostředí 

(psychosociální faktory, jiný způsob komunikace, architektonické řešení třídy, 

uspořádání nábytku), ve způsobech hodnocení výkonu žáků a ve vztazích mezi rodinou 

a místní komunitou. Kritériem alternativních škol je tedy jistá pedagogická specifičnost 

(Průcha, 2012). Ovšem i v rámci stávajícího školského systému existují školy, které se 

snaží reagovat na aktuální požadavky a zavádějí do svého obsahu a struktury nové 

                                                           
29

 Poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením se řídí zákonem 

č. 306/1999 Sb., ve znění zákona č. 562/2004 Sb. 
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prvky. Tyto inovativní
30

 školy se snaží o proměnu v rámci běžné školy (např. 

zkvalitnění vzdělávacího procesu), realizují například určité inovace zejména 

v metodách práce. Pojem inovace podrobněji charakterizuje Skalková (2007), která 

uvádí, že inovace znamená zavádění nových prvků do výchovně vzdělávacího procesu, 

s cílem tento proces zkvalitnit. Inovace se tedy může týkat obsahu, užívaných metod a 

forem práce, ale i hodnot, na něž se výchovně vzdělávací proces orientuje. Můžeme 

tedy jako inovativní školu označit takovou školu, která uplatňuje metody a formy práce 

umožňující naplňování pedagogických principů alternativních škol, se zaměřením na 

zdravý a přirozený vývoj dětí a minimalizaci sociálně negativních jevů ve společnosti 

(Rýdl, 1994). 

Alternativní školy mají vedle svých specifických znaků i řadu společných rysů, kterými 

jsou například: zaměření na komplexní výchovu dítěte a jeho aktivní zapojování do 

vzdělávacího procesu, využívání netradičních metod a forem práce (integrace, 

individualizace, diferenciace, kooperativní formy vyučování), změna přístupu učitele 

k žákům, důraz na princip demokracie a svobody ve spojení s respektováním práva 

druhých na vlastní názor, respektování přirozených potřeb žáků, důraz na vnitřní 

motivaci žáků, na rozvoj tvořivosti, činnostního učení a schopnosti přijmout 

odpovědnost za své vzdělávání. 

Jedním z výrazných znaků alternativních škol je zapojení rodičů do společných aktivit a 

jejich aktivní podíl na utváření školního života. Důvody vedoucí ke zdůrazňování 

důležité úlohy rodičů lze spatřovat především v těchto aspektech: 

1. spolupráce s rodiči vyplývá ze samotné podstaty existence škol: většina těchto 

škol vznikla „zdola“ (z iniciativy samotných rodičů nebo učitelů);  

2. spolupráce s rodiči vyplývá z potřeb budoucího zajištění školy (popularizace 

alternativní koncepce, ekonomické aspekty); 

3. znalost prostředí rodiny zvyšuje úspěšnost dítěte ve škole (sociálně pedagogické 

aspekty); 

                                                           
30

 Rýdl (2012, s. 112) navrhuje pojem škola „inovující se“. Autor vnímá inovaci ne jako cílový stav, ale 

jako stálý proces obnovy, nejen povrchního zlepšování. 
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4. potřeba porozumět dítěti (psychologické aspekty)
31

. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání umožňuje variabilní tvorbu 

školních vzdělávacích programů, které vycházejí z konkrétních podmínek dané školy a 

reflektují potřeby dětí a rodičů. Školy mají ve stávajícím systému prostor pro uplatnění 

tvořivé práce a s použitím efektivních výukových metod a variabilních způsobů 

hodnocení se přibližují školám alternativním, ale při tom je nelze zařadit ke 

konkrétnímu alternativnímu směru. Je otázkou, zda současné dělení škol na tradiční 

(běžné) a alternativní je dostatečné a vyhovující. 

3.2.1 Začít spolu 

Na tomto místě stručně představujeme vzdělávací program Začít spolu, který explicitně 

vyjadřuje vstřícnost k rodičům svých žáků. Lze ho označit jako moderní vzdělávací 

alternativu, která spolu se vzdělávacím programem Zdravá škola inspirovala tvůrce 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jednou ze základních 

myšlenek vzdělávacího programu Zažít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) 

je podpořit rozvoj pluralitních společností fungujících na základě demokratických 

principů a dále umožnit dětem zažít výchovu a vzdělávání, jež by byly v souladu 

s demokratickými principy, respektovaly osobnost žáků, vedly je ke kritickému myšlení 

a odpovědnému jednání. „Program představuje velmi otevřený systém. Umožňuje každé 

škole, každému učiteli přizpůsobit jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím 

dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí“ (Krejčová, 

Kargerová, 2003, s. 12). V České republice byl vzdělávací program Začít spolu se 

souhlasem MŠMT ČR realizován od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 ve 

školách základních. Během kurikulární reformy (po roce 2004) zahrnula řada škol 

principy programu Začít spolu do svého školního vzdělávacího programu. 

Součástí vzdělávacího programu Začít spolu je jasně strukturovaná strategie spolupráce 

školy s rodinou. Podrobněji prezentuje jakési „desatero“ pravidel pro spolupráci 

s rodinou (příloha č. 2), přičemž vychází z přesvědčení, že rodiče jsou rovnocennými 

partnery a významným faktorem podporujícím efektivitu vzdělávání dětí. Úkolem školy 

                                                           
31

 Typickým příkladem naplňování výše uvedených aspektů (alespoň podle internetových stránek škol a 

školních vzdělávacích programů) jsou například Waldorfské školy, školy Montessori. 
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je mimo jiné vytvořit podmínky pro fungující partnerský vztah s rodiči. Obsah 

„desatera“ nevyžaduje žádná speciální opatření na vybavení nebo provoz školy, ale 

jedná se především o komunikaci, jejíž základem je vstřícnost a akceptace (Krejčová, 

Kargerová, 2003). 

Kvalita vzdělávacího programu je definována Mezinárodními ISSA (Step by Step 

Association) standardy kvality pedagogické práce, které splňují požadavky na kvalitu 

vzdělávání v zemích EU, popisují klíčové kompetence učitele a jsou v souladu 

s požadavky rámcových vzdělávacích programů pro základní a předškolní vzdělávání. 

Jsou pomůckou k získání zpětné vazby a zároveň nástrojem pro plánování, realizaci a 

vyhodnocování výchovně vzdělávacích postupů (Mezinárodní pedagogické ISSA 

standardy, 2002). Standardy zahrnují sedm oblastí, z nichž jedna oblast se týká zapojení 

rodiny.
32

 Obsahuje seznam ukazatelů kvality pro budování partnerství s rodinou 

(Krejčová, Kargerová, 2003, s. 170 - 171): 

 Pedagogičtí pracovníci poskytují písemné informace o filozofii programu, jeho 

cílech, metodologii a organizačním pojetí rodinám nových i budoucích žáků. 

 Pedagogičtí pracovníci spolupracují s rodinami při usnadnění přechodu dítěte 

z jednoho ročníku do dalšího. 

 Učitel využívá rozmanitých komunikačních metod, aby s rodiči prodiskutoval 

cíle vzdělávacího programu a pokroky dítěte. 

 Učitel využívá neformálních komunikačních strategií, aby rodiče dětí 

informoval o každodenních činnostech a zážitcích dítěte. 

 Pedagogičtí pracovníci vyčlení místnost či prostor, který slouží jako „rodičovská 

místnost“. 

 Učitel shromažďuje informace o zájmech členů rodiny, jejich koníčcích i 

povoláních a vybízí je, by se různými způsoby zapojili do školního vzdělávání 

svých dětí. 

 Skupina rodičů pracující jako rodičovská rada informuje další rodiče a členy 

komunity o vzdělávacím programu školy. 

                                                           
32

 Oblasti Mezinárodních ISSA standardů kvality pedagogické práce: Individualizace; Učební prostředí; 

Zapojení rodiny; Techniky smysluplného učení; Plánování a evaluace; Profesionální rozvoj; Sociální 

inkluze. 
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 Škola a rodiče dětí jsou partnery ostatních organizací ve své komunitě, snaží se 

o navázání efektivní spolupráce s nimi. 

 Pedagogičtí pracovníci nabízejí vzdělávací akce určené rodičům. 

Výše uvedené ukazatele kvality jsou dále rozpracovány do konkrétních bodů, s cílem 

umožnit systematickou přípravu, plánování a vyhodnocení vlastní práce učitele podle 

jasných kritérií. Vzdělávací program Začít spolu tímto ukazuje cestu, jakým způsobem a 

bez zvláštních finančních nákladů, lze budovat úzkou spolupráci s rodiči svých žáků.  

3.2.2 Zdravá škola  

Hlavním znakem vzdělávacího programu Zdravá škola (oficiální název: Program 

podpory zdraví ve škole) je holistické (celostní) pojetí zdraví lidí v prostředí školy a její 

vzdělávací činnosti. Filozofie školy vychází z přesvědčení, že s podporou zdraví souvisí 

ve škole téměř všechno, co se v ní děje (Havlínová a kol., 2006).
33

 Je tedy 

samozřejmostí, že jedním z důležitých znaků vzdělávacího programu Zdravá škola, je 

budování vstřícné spolupráce s rodiči svých žáků a otevřené partnerství. Podmínky 

podporující zdravý vývoj člověka jsou předpokladem úspěšného učení. Takové 

podmínky ve škole probouzí v dětech i učitelích radost z poznávání a proto se počítá s 

jejich spoluúčastí na společném vytváření obsahu a forem výuky. Kvalitní skupinové 

vztahy vychovávají děti k samostatnosti a morální zodpovědnosti, k demokratickému 

jednání. Program podpory zdraví ve škole vznikl v rámci evropských projektů podpory 

zdraví 1997. 

Zdraví člověka jako sociální bytosti se udržuje a rozvíjí především prostřednictvím 

osobních vztahů s ostatními, proto kvalita individuálního zdraví souvisí s kvalitou 

sociálního prostředí, ve kterém člověk žije (Havlínová a kol, 2006). Škola podporující 

zdraví považuje podporu rodičů a spolupráci s nimi za ústřední bod činnosti školy 

podporující zdraví. Jedním ze základních pilířů vzdělávacího programu zdravé školy je 

otevřené partnerství všem sociálním partnerům. Školy se prezentují jako demokratická 

                                                           
33

 V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) se problematika zdravého 

rozvoje žáka prolíná do kurikulárního zakotvení, do klíčových kompetencí a vzdělávacích oblastí. V obou 

dokumentech (Zdravá škola a RVP ZV) se promítá globální strategie Světové zdravotnické organizace 

(World health organization), která deklarovala dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu 

obyvatelstva – pod názvem Health 21 (Holčík, 2004). 
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společenství, která vytváří podmínky pro diskuse o dění uvnitř školy a jsou otevřená jak 

dětem, tak rodičům. Důvodem, proč jsme se na tomto místě alespoň stručně věnovali 

vzdělávacímu programu Zdravá škola je kromě otevřeného partnerství směrem 

k rodičům také skutečnost, že jedna ze zkoumaných základních škol je do programu 

Škola podporující zdraví zařazena. 

3.3 Koncept komunitní školy  

Pojem komunita je z obecného hlediska chápán dvěma způsoby.  První způsob 

představuje komunitu jako společenství lidí, které může mít společný původ, 

národnostní příslušnost a duchovní vazby, jako například víru nebo uznávání stejných 

hodnot. Druhý způsob chápání komunity je spojen s geografickou oblastí, ve které lidé 

společně obývají určitý prostor (Lauermann, 2012). Z tohoto pohledu vychází pojetí 

komunitních škol jako veřejných institucí, které se stávají důležitým centrem obce. 

Tento druhý způsob pojetí komunity je většinou užíván právě v souvislosti 

s komunitním rozměrem školy.
34

Vzhledem k specifickým podmínkám různých lokalit 

nelze definovat univerzální model komunitních škol, ale obecně jsou prezentovány jako 

školy s týmovou spoluprací a efektivní komunikací, pro něž je charakteristické 

organizování volnočasových aktivit a aktivní zapojování do života obce. 

Komunitní školy se chtějí stát společenským centrem v dané lokalitě, jehož náplní je 

například zapojování rodičů a veřejnosti do chodu školy, nabízení neformálních 

vzdělávacích kurzů pro dospělé, či zakládání komunitních center. Snaží se o efektivní 

využívání stávajícího potenciálu komunity (např. personálního a technického zázemí) a 

o zapojování co největšího počtu členů komunity do všech aktivit (Lauermann, 2012). 

Vznik komunitní školy není jednorázová aktivita, ale dlouhodobý proces budování 

společné vize a partnerské spolupráce v komunitě, který klade zvýšené nároky na 

jednotlivce a management školy.  Hlavním organizátorem a budovatelem komunitního 

rozměru školy je ředitel školy. Jeho schopnosti inspirovat a motivovat vedou 

k naplňování stanovených cílů. Komunitní škola klade také vysoké nároky na kvalitu a 

připravenost pedagogů. Pedagogové by měli představovat sehrané kooperující týmy. 

Komunitní školu Vik (2007, s. 8) charakterizuje těmito znaky: 
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 Od roku 2009 je 1. březen světově uznávaným Mezinárodním dnem komunitních škol. 
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 reaguje na potřeby místní komunity; 

 rozvíjí a uskutečňuje nápady, které v komunitě vznikají; 

 nabízí a využívá prostory, vybavení a lidský potenciál, které jsou k dispozici 

ve prospěch komunity; 

 zapojuje do procesu vzdělávání rodiče a další dospělé; 

 iniciuje a rozvíjí spolupráci v rámci komunity. 

Základními pilíři komunitních škol je smysluplné využívání volného času žáků, další 

vzdělávání veřejnosti a získávání materiálních a finančních partnerů. MŠMT prezentuje 

komunitní školy jako centra obcí, která stimulují učební prostředí, posilují komunity a 

rodiny tak, aby mohly co nejúčinněji přispět k všeobecnému vzdělávání žáků (Tisková 

zpráva MŠMT, 2010).  

Aby bylo možné hodnotit kvalitu komunitních škol, byly shrnuty jejich klíčové 

charakteristiky v podobě standardů: autoevaluačního nástroje pro měření kvality. 

Komunitní školy jsou v tomto pojetí vnímány jako školy posilující svůj komunitní 

rozměr a stávající se důležitým centrem obce, přičemž standardy jsou použitelné pro 

každou školu kdekoliv na světě. Standardy jsou výsledkem několikaleté práce týmu 

expertů z nestátních organizací evropských zemí (Velké Británie, Ukrajiny, Moldávie, 

Ruska, ČR), která započala v roce 2004. V roce 2007 mezinárodní skupina odsouhlasila 

devět bodů standardů komunitní školy a v roce 2008 byl zahájen projekt jejich 

ověřování.
35

 Jednotlivé standardy zastupují určité oblasti činností, které jsou 

v komunitní škole rozvíjeny: vedení, služby, komunitní rozvoj, partnerství, 

dobrovolnictví, zapojení rodičů, sociální inkluze, celoživotní vzdělávání, kultura školy.  

Kromě měření kvality komunitní dimenze školy standardy přispívají k proměně školy 

na centrum vzdělanosti a kulturního života v obci. Standard v oblasti zapojení rodičů 

prezentuje důležitost podpory dětí ze strany rodičů. Je třeba, aby rodiče znali potřeby 

svých dětí a vytvořili jim co nejlepší podmínky pro učení. Zapojení rodiče také lépe 

porozumí tomu, o co škola usiluje a mohou tak podpořit její přístup. Rodiče mohou 
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 Projekt: „Ověření standardů kvality komunitní školy – projekt mezinárodního akčního výzkumu“. 

Cílem projektu je ověření funkčnosti standardů, mapování a posilování komunitního rozměru školy na 

osmdesáti školských zařízeních v 8 zemích. V České republice se do projektu zapojilo 10 škol v pěti 

regionech: Ústecký kraj, Jiohomoravský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj a Praha. Vzorek byl 

tvořen škálou typově různých škol, např. venkovská malotřídka, spádová škola pro několik menších obcí, 

městské školy i školy ve velkoměstě (Lauermann, 2011). 
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přispět i různými praktickými návrhy. Zapojení znamená, že mezi rodiči a učiteli 

probíhá aktivní dialog (Lauermann, 2011). Komunitní školy jsou podle Lauermanna 

(2011) otevřené všem spolupracovníkům a aktivní spolupráci s rodiči svých žáků 

vnímají jako prioritu. Rodiče jsou zváni ke spoluúčasti prostřednictvím školské rady 

nebo jiné občanské iniciativy, na nichž společně s vedením školy rozhodují o 

konkrétních cílech a organizují různé aktivity.  

Zajímavý počin přinesla v roce 2012 společnost EDUin (Vzdělávání je i naše věc, 

2012). Jedná se o pětiletý projekt zvaný „Extra třída“,
 36

 jehož obsahem jsou realizace 

projektů s pozitivním dopadem na život v obci. Pokud tedy žáci jako třída připraví 

projekt například na zkvalitnění života ve čtvrti, kde se nachází jejich škola, po 

zaregistrování na webových stránkách extratřída.cz., mohou získat na realizaci projektu 

finanční grant od Nadačního fondu Tesco. Na realizaci projektu škola může získat až 30 

tisíc Kč. Cílem je tedy motivovat školy k realizování různých akcí, výstav, festivalů 

apod., které přispívají nejen k rozvoji praktických dovedností žáků, ale také k rozvoji 

života v obci. Domníváme se, že i když je projekt výhradně zaměřen na třídy druhého 

stupně základní školy (konkrétně pro 7., 8. a 9. ročníky), mohl by být s přiměřenými 

úpravami implementován i pro žáky na prvním stupni základních škol.  

3.4 Koncept dobré a efektivní školy 

Každá škola, bez ohledu na zřizovatele a stupeň vzdělávání, je jedinečným útvarem, 

který je určitým způsobem řízen, něco produkuje a je začleněn do svého prostředí, ve 

kterém jsou realizovány vztahy a určitý stupeň kooperace s přirozenými partnery školy 

(Průcha, 2013).  Z těchto aspektů si veřejnost a rodiče vytvářejí subjektivní názor na 

školu a vzniká tak veřejné mínění o dané škole, což nemusí být odrazem její objektivní 

kvality. Problematice objektivního hodnocení školy je v posledních dvaceti letech 

věnována pozornost v řadě výzkumů (Mortimor, 1989; Reynolds, Teddlie, 2001; 

Thrupp, 2001). V roce 2000 Americká asociace pedagogického výzkumu vyzvala 

ICSEI
37

  k uspořádání sympózia o mezinárodních trendech ve výzkumu efektivity a 

zdokonalování práce školy a jak uvádí Townsend (2010), prezentovaná témata byla na 
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 Projekt „Extra třída“ je určen školám, které mají značku Rodiče vítáni (Výroční zpráva: Vzdělávání je i 

naše věc,  2012, EDUin). 
37

 Internationl Congress for School Effectiveness and Improvemend 
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základě dobrého ohlasu podnětem k publikování ve speciálním časopise „Journal of 

School Effectiveness  and School Improvement“.   

Ke zvyšování kvality a efektivity vzdělávání vyzývají politické programy a apelují na 

vnitřní proměnu školy. V českém prostředí se jedná o komplexní proces, který byl 

formulován v Bílé knize MŠMT ČR.
38

 Jak uvádí Walterová a Starý (2006, s. 79 - 80) 

neformální bilance naplňování programu Bílé knihy v roce 2006 poukázala na určitá 

rizika spojená s těmito vnějšími faktory: „nižší úrovně legislativy a řízení, 

problematické toky informací, nárůst formální administrativy a byrokratických 

opatření, blokování autonomie a kreativity škol, nejasná kritéria evaluace a kontroly ze 

strany ČŠI, nedostatečná příprava a metodická podpora kurikulární reformy, 

nedostatek psychologů, speciálních pedagogů a asistentů“. Dále autoři upozorňují na 

závažný deficit pramenící z nezájmu médií o vzdělávací reformu a nepochopení smyslu 

kurikulární reformy některými učiteli. Z výše uvedeného vyplývá, že je nutná taková 

vnější podpora školy, která by reflektovala potřeby přímých aktérů vzdělávání. 

Hopkins (2001) na základě zobecnění principů programů úspěšných škol prezentuje 

obecný rámec pro celkové zlepšení škol: 

1. Koncetrace na úspěch v učení, tzn. nejen na výsledky zkoušek a vysoké skóre 

v testech. 

2. Posilování aspirací a společných očekávání v atmosféře vzájemné důvěry školní 

komunity. 

3. Výzkumný základ a obohacování teorie vedoucí k rozvoji poznání (škola jako 

učící se organizace, akční výzkumy). 

4. Reflektování kontextu a specifik školy (reflektování unikátních charakteristik 

školy). 

5. Budování organizační základny pro permanentní zlepšování. 

6. Reflexe aktivit jako součást udržitelnosti změny. 

7. Orientace na implementaci programů a na kvalitu práce ve třídě. 

8. Intervenční strategie zaměřená na systémové zlepšování situace ve škole, 

střednědobé plánování, stanovování cílů a priorit. 
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 Bílá kniha byla v roce 2001 schválená vládou jako Národní program rozvoje vzdělávání v České 

republice. 
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9. Vnější podpora a cílené budování sítí podpůrných organizací v okolí školy. 

10. Systémovost a reflektování vnějších změn a jejich tvořivé využívání pro vnitřní 

změnu (Hopkins 2001, s. 16 – 18). 

Uvedené desatero by mohlo být podle Hopkinse (2001) využíváno k výzkumným 

účelům, které by na základě obecného rámce v autentickém prostředí školy zkoumaly 

potenciál a kvalitu změn. V souvislosti s naší tematikou nás zaujal především bod 2, 

protože do oblasti posilování aspirací a společných očekávání v atmosféře vzájemné 

důvěry patří i rodiče, jako neopominutelní a významní partneři školní komunity. 

Reflektování potřeb a očekávání přímých aktérů vzdělávání a všech sociálních partnerů 

je v současnosti podstatným principem změny, který souvisí s konceptem otevřeného 

vzdělávacího systému, pružně reagujícího na měnící se společnost (OECD, 2006).  

Co je efektivní škola a jak efektivní školu definovat? Na efektivní školu lze nahlížet ze 

dvou hledisek. Za prvé je efektivita škol posuzována na základě dosahovaných 

vzdělávacích výsledků (přístup rezultativní) a za druhé na základě charakteristik 

fungování škol (přístup procesuální). Oba tyto přístupy podle Průchy (2013) zastávají 

komplementární role, protože výsledné produkty jsou ovlivňovány vnitřními 

podmínkami školy. Domníváme se, že z hlediska externího hodnocení škol Českou 

školní inspekcí je kladen důraz spíše na dodržování předpisů, než na ukazatele, které 

mohou práci škol zkvalitňovat. Každá škola má svou vizi, způsoby komunikace a 

specifickou kulturu, čímž se odlišuje od ostatních škol a kvalitní škola navíc dynamicky 

reaguje na aktuální potřeby změnou pedagogické práce. Na základě domácích i 

zahraničních zkušeností Rýdl (2003) uvádí desatero znaků dobré (efektivní) školy.    

Dobrá škola:
39

 

1. Nabízí vlastní programovou vizi (vzdělávací program s pestrou nabídkou 

školních i mimoškolních aktivit) směřující k získávání potřebných sociálních, 

rozumových, emočních a pohybových dovedností (hotové poznatky nejsou již 

cílem, ale prostředkem k získávání dovedností, které se tím žádoucím cílem 

stávají). 
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 Desatero je nejen pro svou přehlednost a jasnou strukturu uvedeno v nezměněné podobě. 
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2. Rozvíjí příznivé klima školy tím, že podporuje prosazování pozitivních 

mezilidských vztahů mezi dětmi a dospělými a uvnitř obou skupin navzájem, že 

podporuje ohleduplnou komunikaci a multikulturní orientaci. 

3. Zaměstnanci jsou si vědomi svého servisního postavení vůči dětem a plně 

respektují specifické rysy osobnosti dítěte, jeho nadání a handicapů v rámci 

norem slušného mezilidského chování a jednání. 

4. Učitelé přemýšlí o své práci a nabízejí co možná nejefektivnější metody a formy 

práce podle věkových a specifických zvláštností jednotlivců a skupin dětí. 

5. Ve škole funguje pozitivní motivace širokou nabídkou různých aktivit, které 

také vedou k osvojování a procvičování si řady sociálních a profesních 

dovedností. 

6. Dobrá škola se snaží získávat doplňkové finanční a materiální zdroje a efektivně 

je využívat po dohodě se všemi aktéry vzdělávacích procesů ve prospěch dětí. 

7. Dobrá školy disponuje vysoce odborně a lidsky kvalifikovanými učiteli a 

nepedagogickými zaměstnanci, motivovanými ke stálému zvyšování vlastní 

profesní i lidské kvalifikace a podporujícími efektivní normy sdílené 

spoluzodpovědnosti za chod celé školy. 

8. Dobrá škola nemá důvod zatajovat a zamlčovat sociálně patologické, kriminální, 

kázeňské a disciplinární problémy, ale nabízí jejich odborné řešení, které je tím 

efektivnější, čím větší podpora vnějšího prostředí pro činnost školy existuje. 

9. Dobrá škola je učící se dynamickou institucí, která se sama vyvíjí po stránce 

organizační a obsahové tak, aby odpovídala co možná nejvíce představě rodičů a 

dětí. 

10. Dobrá škola k sobě přitahuje další aktivní a inspirující podniky, jednotlivce a 

organizace ze svého okolí a postupně se profiluje navenek jako efektivní 

komunitní centrum hodnotné kultury a vzdělanosti ve smyslu celoživotního 

vzdělávání. 

Výše uvedené desatero znaků dobré a efektivní školy nelze vykonávat bez potřebné 

podpory rodičů, kteří spolu se zřizovatelem a dalšími podpůrnými organizacemi tvoří 

základnu pro budování kvalitní školy. Řada výše uvedených znaků vykazuje 

demokratické uspořádání školního života jak uvnitř školy, tak ve vnějších vztazích. 

Demokratické uspořádání škol se stává základním pilířem strategií vedoucích 
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k zdokonalování práce škol (srov. Weindling, 1999), s čímž jak uvádí Pol (2006) úzce 

souvisí požadavek školské politiky většiny vyspělých zemí, aby školy skládaly účty 

z vlastní práce (accountability). Dosavadní zkušenosti efektivních škol ukazují, že 

pokud školy nejsou izolované a jsou začleněné do místního prostředí, mohou být 

skutečně úspěšnými. „Otevřenost pedagogické práce vlivům bezprostředního okolí a 

úzká spolupráce s rodiči, ekonomickými subjekty, obcí a dalšími společenskými 

institucemi a skupinami vede k vytváření „jistící sítě“, kterou školy pro svoji práci 

potřebují“ (Rabušicová, 2004, s. 59). 

4 Vztahy školy a rodiny na personální úrovni 

Vztah školy a rodiny na úrovni personální představuje určitou formu vzájemného styku, 

jehož hlavními aktéry jsou učitelé a rodiče, lišící se v prioritách, představách a 

zkušenostech (Majerčíková, 2012). Vše, co se ve škole odehrává, je výsledkem mnoha 

vlivů, jak sociálních, společenských, tak osobnostních, které ve výsledku ovlivňují 

jednání, očekávání a představy všech uvnitř i vně školy. Vztah rodičů ke škole není 

neutrální. Rodiče si v sobě nesou svůj obraz základní školy, protože byla a 

prostřednictvím dětí stále je součástí jejich života. Škola je spjata se vzpomínkami, na 

základě kterých si každý vytváří své osobní mínění. Osobní mínění a vlastní zkušenosti 

dále ovlivňují veřejné mínění a z tohoto základu vzniká mediální obraz o škole. Stejným 

způsobem si učitelé vytvářejí osobní mínění o rodinách a rodičích svých žáků. Jaké je 

budování vztahu na začátku školní docházky, co stojí za rolí „dobrého“ rodiče, jakou 

roli v utváření vztahu k rodičům zastává osobnost učitele a jak očekávání ovlivňuje 

komunikaci, to jsou témata, kterým se věnujeme v následujících kapitolách. 

4.1 Budování vztahu učitel – rodič 

V historii po několik staletí byla výchova dětí výhradním úkolem rodiny. Zavedení 

povinné školní docházky zásadním způsobem ovlivnilo pojetí vztahu mezi rodinou a 

společností v otázce plnění výchovné funkce. Školní docházka měla vliv na 

konstituování moderního obrazu dětství a na vznikající vztah rodičů ke škole. Škola 

dnes citelně ovlivňuje život každé rodiny a dotýká se značného množství rodinných 

záležitostí, jako času, peněz, výchovy, norem a sociálních kontaktů. Současná rodina je 

označována jako rodina nukleární (tj. dvougenerační – rodiče a děti). Mění se její 
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celková struktura, klesá počet dětí v rodině a omezuje se vícegenerační soužití. Tato 

dvougenerační rodina je podle Heluse (2007) intimně vztahová, pro kterou je 

charakteristické uzavírání se do sebe, tedy rodina fungující jako soukromý prostor. Tyto 

strukturální změny souvisí se zvyšováním demokratizace rodinných vztahů, kdy je 

rodina zakládána spíše na neformálním partnerství a mnohem více než v minulosti je 

spojena s uspokojováním zájmů jednotlivců (srov. Oravcová, 2007; Kraus, 2008). 

V souvislosti s tímto nabývá na významu kvalita vztahů mezi členy rodiny. 

Odpovědnost za utváření budoucnosti dětí rodina sdílí se školou (Krejčová, 2005). Život 

rodiny se více strukturuje kolem dítěte. Vztahy uvnitř rodiny jsou více než kdy jindy 

závislé na osobnostních vlastnostech všech členů a na individuálních zásluhách. Jak 

uvádí Štech a Viktorová (2001, s. 60): „Dítě si tak lásku, péči, pozornost rodičů musí 

stále více „vysloužit“ především v instituci, která se začíná jevit jako naprosto nezbytný 

doplněk výchovy rodinné – ve škole“. V případě školní neúspěšnosti může být dítě 

rodiči kritizováno, což může dále vyústit ke změně působení na dítě ve smyslu 

nepřiměřených nároků a trestů. Škola tak ovlivňuje nejen dítě, ale celou rodinu. Výkony 

a zásluhy dítěte zpětně podmiňují citový vztah rodičů k dítěti i vztah rodičů ke škole. 

Montandonová (1994, In Štech, Viktorová, 2001) hovoří o vzájemné podmíněnosti 

rodiny a školy. To, co bylo dříve pouze záležitostí schopností, dovedností a zájmů 

dítěte, „je stále více afektivně nabito očekáváními a tužbami rodičů“ (Štech, Viktorová, 

2001).  

Vstupem citů a emocí do problematiky vztahu rodič a učitel, roste oproti minulosti 

potenciál střetů. Domníváme se, že aby byly případné střety eliminovány, je důležité 

seznámení rodičů s koncepcí současného vzdělávání, protože od dob, kdy dnešní rodiče 

plnili povinnou školní docházku, se mnohé změnilo. Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání (RVP ZV, 2007) vytyčuje hlavní orientaci směrem k rozvoji 

klíčových kompetencí, protože škola by nemohla obstát v 21. století jako místo pouhého 

předávání sumy informací. Jako zásadní se jeví nutnost zaměřit se na utváření 

sociálních dovedností a schopností žáků orientovat se sami v sobě. Do popředí se 

dostávají oblasti konativní a emotivní, s důrazem spíše na celkový osobnostní rozvoj, 

než na oblast kognitivní, i když podle Krause a Poláčkové (2001), ještě na začátku 21. 

století stále platilo, že česká škola je ve srovnání se školami v západní Evropě a 

v Americe více zaměřena na procesy vzdělávací. Z výzkumu Školství - věc ne/veřejná? 
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(Walterová a kol., 2010) je zřejmé, že veřejnost i rodiče shodně spatřují hlavní úkol 

školy v oblasti vzdělávání. Očekávají, že škola má žáky naučit především získávat 

informace, poskytnout základy všeobecného vzdělání, motivovat k učení, naučit žáky se 

učit a předat maximum znalostí.  Oblasti konativní a emotivní nepatří podle oslovených 

rodičů k hlavním úkolům školy. Klademe si otázku, zda byla rodičovská veřejnost 

dostatečně seznámena s novým pojetím cílů, zda je chápe a podporuje? 

Feřtek (2011, s. 13 - 14) nabízí několik zajímavých pohledů na utváření vztahů 

směřujících k rodičům, jejichž základ vychází především z jejich prožitých zkušeností: 

rodiče o školství mnoho nevědí (nestejnorodé představy o podobě současného 

vzdělávání), často mají se školou špatné zkušenosti (současní rodiče absolvovali školní 

docházku v normalizačních osmdesátých letech), třídní schůzka je pro ně stresující 

zážitek (rodiče jsou vystaveni reálnému nebezpečí, že vyslechnou nepříjemné informace 

o svém dítěti), obtížně se učí prosazovat před učiteli své názory, ale zajímají se o 

vzdělávání svých dětí (i když v různé míře). Pohledy směřující k učitelům vycházejí ze 

stejného základu: učitelé jsou konzervativní (podobně jako rodiče vycházejí z vlastní 

žákovské zkušenosti), učitelé neumí mluvit s dospělými (komunikace učitelů s rodiči by 

měla vycházet z respektujícího přístupu, což je pro mnohé učitele obtížné a stresující), 

není učitel jako učitel (pedagogové se liší v přístupech, v názorech, v komunikaci, ale 

jednotně se snaží o to, aby rodiče o škole nevěděli příliš a do chodu školy výrazněji 

nezasahovali), učitelé se rodičů obávají (což autor vysvětluje jako pedagogický paradox, 

kdy si ředitelé stěžují, že se rodiče o školu málo zajímají, ale přílišnou aktivitu rodičů 

vnímají jako ohrožení). 

Je zřejmé, že na takovýchto základech, ve kterých jsou vykazovány známky 

vzájemného strachu, nejistoty a obav, nelze budovat fungující a respektující vztahy. 

Tento výčet je autorem prezentován s nadsázkou a zjednodušeně, ale skutečnost je 

mnohem variabilnější a složitější. Právě individuální interakce mezi rodiči a učiteli 

nabývají na významu, problematika vzájemných vztahů se psychologizuje, což vzniklé 

problémové situace spíše komplikuje (Štech, Viktorová, 2001). Na jedné straně 

participace školy s rodiči klade důraz na větší senzibilitu vzdělávacího systému k jejich 

potřebám a na druhé straně pozitivní zpětná vazba za stran rodičů posiluje motivaci a 

zájem žáků o učení. Rodiče svými názory a postoji ke škole významně ovlivňují chod 

školy a tvoří potenciálně velmi silnou skupinu (Rabušicová a kol., 2004). K proměně 
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tradiční školy na školu otevřenou a komunikující, je proto třeba přizvat rodičovskou 

veřejnost, aby škola přestala být vnímána jako konzervativní a represivní instituce 

(Walterová a kol., 2010), ale jako prostředí usilující o dobro dítěte.  

4.2 Role učitele 

Stěžejní roli v budování vzájemných vztahů rodičů ke škole zastává osobnost učitele. 

Učitel je vysoce kvalifikovaný pedagogický pracovník, na kterého jsou v současnosti 

kladeny stále vyšší požadavky. Měl by být vybaven takovými osobnostními a 

profesními kompetencemi, které mu umožní zvládat nároky svého povolání na 

profesionální úrovni a to i ve vztahu k rodičům svých žáků. Bezproblémové zvládání 

komunikace se všemi sociálními partnery spočívá především v kompetencích učitele. 

Profesní kompetence učitele Průcha definuje jako (2002, s. 108): „soubor odborných a 

osobních předpokladů pro výkon učitelské profese, které by měli učitelé získávat 

studiem, ale pak dále rozvíjet v průběhu profesionalizace, tj. při vlastním výkonu 

učitelského povolání“. Švec vymezuje pedagogické kompetence ve třech hlavních 

skupinách (In Kalhoust, Obst 2002, s. 98): kompetence k vyučování a výchově 

(diagnostická, psychopedagogická a komunikativní kompetence); osobnostní 

kompetence (mj. odpovědnost učitele za pedagogická rozhodnutí, autenticita, 

akceptování sebe i druhých); rozvíjející kompetence (adaptivita, informační, výzkumné, 

sebereflektivní a autoregulativní dovednosti)“. Spilková dělí kompetence učitele do 

šesti základních skupin (1997, s. 62): „kompetence psychodidaktické; kompetence 

pedagogické; kompetence komunikativní; kompetence diagnostické a intervenční; 

kompetence poradenské a konzultační; kompetence reflexe vlastní činnosti“. Stěžejním 

předpokladem pro budování otevřené, a vstřícné spolupráce s rodiči žáků jsou 

komunikativní dovednosti učitele nejen ve vztahu k žákům a samotné výuce, ale i ve 

vztahu k rodičům. 

4.2.1 Komunikativní kompetence učitele ve vztahu k rodičům 

Komunikace tvoří základ každé situace a v sociálních interakcích, kde je více než jeden 

aktér nelze nekomunikovat (Watzlawick a kol., 1999). Veškerá naše jednání 

v přítomnosti druhé osoby jsou komunikačním signálem, a to i tehdy, pokud se učitel či 

rodič vyhne pozdravu nebo hovoru (Šeďová, Čiháček, 2004). I to lze podle výše 

jmenovaných autorů pokládat za významné sdělení. Podle H. Belze a M. Siegrista 
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(2001) patří schopnosti komunikovat a kooperovat mezi nejčastěji požadované klíčové 

kompetence na trhu práce. Jak je tomu ve školství? U učitele se pravděpodobně tak 

nějak samo sebou předpokládá, že těmito kompetencemi disponuje, protože v inzerátech 

hledajících učitele požadavky na komunikativní dovednosti téměř nenajdeme. Člověk, 

který zvládá tyto dovednosti, je schopen podílet se na pracovních procesech, respektuje 

názory a představy ostatních, dokáže předcházet problémům, které mohou vzniknout 

právě z nepochopení situace a z nedostatečné empatie, a to v kterékoli oblasti 

pracovního či společenského života. Komunikativní dovednosti v sobě zahrnují verbální 

a neverbální složku, vlivy prostředí, sociální situaci, osobnost komunikátora, jeho 

vzhled aj. Vztah mezi školou a rodinou předpokládá určité způsoby jednání. Učitel 

nemůže nekomunikovat s rodiči svých žáků. Řeší vzdělávací výsledky, výchovné 

problémy, pochvaly, organizuje besídky, výlety, exkurze.  Na prvním stupni základní 

školy převažuje ve spolupráci s rodiči přímá komunikace, tzv. „tváří v tvář“. Učitel 

svými komunikačními dovednostmi prezentuje své postoje, hodnoty, vztah k žákům i 

rodičům. Okolí sleduje, jakým způsobem řeší problémy a situace, jak reaguje na vzniklé 

konflikty. Důležitý je obsah sdělení, tzn., co se říká a také forma sdělení, jak se to říká. 

Projevit účast by mělo být základním pravidlem rozhovoru. Učitel tím dává najevo, že 

má opravdový zájem, že naslouchá. Důležité je, zda je učitel rodiči přijímán a 

respektován. Z pohledu sociální úspěšnosti člověka obecně, hrají roli podle A. Vališové 

(2002, s. 52) kromě kvalifikace „odborné znalosti, osobnostní rysy, výsledky práce, ba 

dokonce i celková vnější upravenost a vzhled jsou jistě důležitými předpoklady 

sociálního úspěchu. Ovšem bez dovedností komunikačních, bez zvládnutí účinných 

taktik a strategií jednání v interpersonálních vztazích může i člověk, vynikající přímo 

encyklopedickým vzděláním, i v běžných životních situacích sociálně selhat“. Učitel ve 

vztahu k rodičům prezentuje své komunikativní dovednosti především v běžných 

situacích. Lze konstatovat, že komunikativní dovednosti učitele jsou východiskem i 

jeho základní činností ve vyučování, zároveň jsou stěžejním předpokladem pro 

budování otevřené, vstřícné a přínosné spolupráce s rodiči žáků (Pecháčková, 2010).  

4.2.2 Konflikty v komunikaci 

V komunikaci s rodiči mohou vznikat komunikační bariéry pramenící např. z konkrétní 

kultury rodiny, z různých společenských vrstev nebo z rozdílného sdílení hodnot. 

Rodina je primárním prostředím, ve kterém dítě přijímá systém hodnot a preferencí, 
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které ovlivňují jeho budoucí životní orientaci (styl života rodiny, volný čas, společné 

aktivity aj.). Z toho pro učitele vyplývá, že mít dobře zmapované rodinné prostředí 

dítěte, znamená navazovat na znalosti, které mohou přispět k řešení vzniklých situací 

nebo alespoň k jejich eliminaci. Jakým způsobem je možné nedorozuměním předcházet, 

popisují Belz a Siegrist (2001). Upozorňují na skutečnost, že se častěji „jen mluví“, 

místo toho, aby se projednaly konkrétní kroky k řešení situace. Kladou důraz na 

srozumitelné vyjadřování a důležitost autenticity a pravdivosti učitele. Dále výše 

uvedení autoři k tématu uvádějí, že v konfliktních situacích nevzniká vstřícné klima, 

komunikace vázne a převažuje zklamání nebo frustrace. Konflikty mohou vést 

k rezignaci, ke ztrátě motivace nebo bránit adekvátnímu řešení. Konflikt učitele 

s rodičem může vyústit v nepřátelství. Současně rodič může konflikt přenášet na dítě, 

což se zákonitě projeví ve vztahu dítěte k učiteli a ke škole samotné, přičemž učitel 

bude mít cestu k dítěti podstatně ztíženou. Na základě těchto aspektů vstupuje do 

popředí potřeba úzkých vztahů mezi rodiči a učiteli právě proto: „aby se významní lidé 

z života dítěte k němu chovali konzistentně a aby existovaly pozitivní vazby mezi 

základními prostředími, v nichž se dítě pohybuje, tedy domácím a školním“ 

(Rabušicová, 2004, s. 15). Vždy je třeba pracovat se silnými stránkami účastníků, 

nedívat se jen zpět, ale společně hledat řešení problémů. K pozitivnímu výsledku lze 

dospět tehdy, když všichni zúčastnění vidí, že jsou uskutečňovány jejich oprávněné 

zájmy. Naproti tomu mnohé konflikty mají i pozitivní znaky, jako například mohou 

upozornit na problémy, vést k inovacím, odstartovat změny, vyžadovat řešení nebo 

komunikaci podporovat.  

Na prvním stupni základních škol nejde jen o „pouhou“ komunikaci jako předávání 

informací, ale jde o budování vztahů, což sebou nese určitou míru odpovědnosti za 

vzdělávací výsledky žáků a za vytváření kladného či záporného postoje ke škole.  

4.3 Obraz „dobrého“ rodiče 

Vztahy mezi učitelem a rodičem se formují již od počátku školní docházky a to 

nejvýrazněji během prvního roku. Rodiče nacházejí své místo ve vztahu ke škole, 

k učiteli svého dítěte a i podobu vlastní komunikace se školou, i když učitel je jako 

představitel vzdělávací instituce ten, který iniciuje a určuje formy i obsahy kontaktů.  
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Pro průběh školní docházky je důležité, aby se vydařil její začátek. Vydařený začátek 

vytváří chuť spolupracovat, pocit bezpečí ve škole a sebejistotu dítěte, radost z úspěchů 

pro dítě i pro rodiče a nadále ovlivňuje kvalitu vztahů. Primární vzdělávání má svá 

specifika (srov. Rabušicová 2004, Šeďová 2009, Walterová a kol. 2010), která lze ve 

stručnosti shrnout do následujících charakteristik: 

1. v době primárního vzdělávání je úzký kontakt mezi rodičem a učitelem; 

2. rodiče jsou v pravidelném kontaktu s učitelem svého dítěte (zpočátku své dítě do 

školy denně doprovázejí); 

3. učitel má možnost lépe své žáky poznat (učí převážnou část předmětů); 

4. spolupráce je charakterizována nadějnou perspektivou (u většiny žáků se dá 

očekávat, že se dá leccos napravit); 

5. jednoduchost učiva dává i rodičům s nižším vzděláním možnost sledovat práci 

dítěte ve škole a poskytnout mu pomoc. 

Vstupem dítěte do školy začíná nová etapa v životě rodiny, která znamená radikální 

změnu nejen pro dítě. Šeďová (2009, s. 28) k tomu uvádí: „První stupeň počítá 

s poměrně vysokou mírou rodičovské participace a lze říci, že školou – minimálně 

v několika prvních letech – prochází dítě v tandemu svých rodičů“. Školní docházka 

udává ráz života rodiny v dalších letech a znamená nástup nových povinností, které 

souvisí s novým denním režimem: ranní vstávání, plnění úkolů a jejich kontrola, 

příprava pomůcek apod. Říčan (2004) uvádí, že nároky na dítě i na rodiče jsou zvlášť 

v prvním roce školní docházky značné a pokud se přidají problémy, nároky na rodinu se 

zvyšují, tlaky zesilují.  

Úspěch pro rodiče znamená potvrzení statusu „dobré“ rodiny nebo „dobrého“ rodiče. 

Obraz „dobré“ rodiny je stále více závislý na škole, na bezproblémovém průchodu 

dítěte školou, což dále potvrzuje rodinu jako dobrou. To znamená, že status „dobrého“ 

rodiče je závislý na tom, zda jejich dítě ve škole prospívá. Na počátku školní docházky 

se podle Štecha a Viktorové (2001) všichni rodiče snaží být „dobrými“ rodiči. Chtějí 

respektovat požadavky školy a učitele, chtějí pomoci svému dítěti v jeho adaptaci na 

školu a školní práci, ale mohou se dostávat do rozporů mezi svým očekáváním a 

realitou. Rodiče mají určitou představu o roli „dobrého“ rodiče, ale tato představa 

nemusí být v souladu s definováním „dobrého“ rodiče školou. Tyto dvě představy o roli 
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rodiče se mohou dostávat do rozporu. Mnohé o tom vypovídá již zmíněný výzkum 

Rabušicové a kol. (2004), který indikoval, že někteří rodiče jsou učiteli vnímáni jako 

partneři, avšak ve 22 % jsou označováni jako problematičtí a to nejčastěji proto, že 

jednají příliš nezávisle na škole. Mezi učiteli tedy pravděpodobně existuje představa 

dobrého rodiče, který spolupracuje, a rodiče problémového, který se spolupráci vyhýbá. 

Zatímco rodiče, kteří po škole „nic nechtějí“, mohou sami sebe vnímat jako 

bezproblémové, tedy jako dobré rodiče. Vincentová (2000) podotýká, že představa 

dobrého rodiče se utváří na pozadí výchovné praxe rodičů ze střední třídy, tzn., že není 

sociálně neutrální a je vnímána jako norma. Vliv socioekonomického statusu rodiny na 

školní výsledky dítěte i na těsnější utváření vztahů rodičů se školou byl již několikrát 

empiricky doložen (srov. Lareauová, 1989; Matějů, Straková, 2006; Katrňák, 2004). 

4.4 Fenomén očekávání 

Každý člověk během svého života vstupuje do množství různých interakcí a vztahů 

s různými očekáváními. Ze sociální psychologie je známo a výzkumně prokázáno, že to, 

co od druhé strany očekáváme, se promítá do vzájemných vztahů a konkrétních projevů 

(např. jak reagujeme, jak se tváříme, gestikulujeme, mluvíme), které si nemusíme zcela 

uvědomovat, ale přesto je očekávání ve vzájemných interakcích přítomno (Helus, 

2009). Očekávání tedy ovlivňuje samotnou komunikaci, její obsah i průběh a tím pádem 

i spokojenost (či nespokojenost) s výsledkem komunikace (viz. obr. č. 2). 

Obr. č. 2: Vliv očekávání na průběh a výsledek komunikace 

Očekávání 
rodičů                                            učitelů 

 

komunikace 
 

obsah                                         průběh 

 

spokojenost 
  

Učitelé vztahují k rodičům určitá očekávání, stejně jako rodiče k učitelům. Obě strany 

mají jistá očekávání ohledně chování, komunikace (expektace) a na druhou stranu nesou 

určité závazky (obligace) vycházející z expektací druhé strany (Goffman, 1967, In 
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Šeďová, 2009). Pohled na to, jak by spolupráce měla vypadat a jak by měla probíhat, se 

nezřídka liší (Šeďová, Čiháček, 2004). Rodiče mají nějaké představy o škole a o učiteli, 

ale zajímá nás, zda mají možnost je prezentovat, případně věci ve škole kontrolovat 

nebo ovlivňovat? Viktorová k tomu uvádí (2001), že na to, co si rodiče myslí, se 

většinou nikdo neptá. Neznalost vzájemného očekávání může vést k nedorozuměním, 

která komunikaci komplikují. Pokud mají obě strany jasno v prioritách představách a 

plánech, průběh komunikace se usnadňuje. Rabušicová a Pol (1996) poukazují na 

důležitost realizace tří klíčových prvků pro budování vzájemných vztahů na začátku 

povinné školní docházky: 

1. nutnost společně definovat zájem dítěte (najít shodu obou stran o tom, co obě 

strany považují za zájem dítěte); 

2. najít komunikační ideologii; 

3.  utvořit komunikační kód. 

Výše zmínění autoři si uvědomují, že pohled rodičů a učitelů na to, co je „zájem“ dítěte, 

se může lišit a když se k nevyjasnění „zájmu“ dítěte přidá neporozumění pramenící 

z dekódování
40

 komunikace, může vzniknout problém hned v počátku školní docházky 

dítěte. Učitelé již tradičně na začátku školního roku směrem k rodičům definují 

požadavky, povinnosti a práva, ale otázkou zůstává, zda také poskytují dostatečný 

prostor k vyjádření pro druhou stranu. V současné době lze předpokládat, že vzhledem 

ke všeobecně se zvyšující obeznámenosti rodičů o tom, jak by škola měla vypadat a 

jaká by měla být (rozšířená pedagogická a psychologická osvěta šířená odbornými a 

populárními periodiky či webovými portály), se náročnost rodičů vzhledem k úkolům 

školy bude zvyšovat. Pravděpodobně budou rodiče směrem k učitelům stále více žádat 

zdůvodnění jejich postupů, volby vyučovacích metod, učebnic, způsobů hodnocení 

apod. K vyladění  edukativního působení obou partnerů, by jistě přispěla vzájemná 

informovanost o očekáváních. 

  

                                                           
40

 Dekódováním je označován proces interpretace přijatých symbolů (např. řeč), kdy dojde k nepochopení 

informace, k jejímu unáhlenému zhodnocení v důsledku např. zvýšené emotivity příjemce. Omyly při 

dekódování jsou častější při používání odborných termínů či cizích slov, kdy je zpráva pro příjemce příliš 

složitá (Kohoutek, 2009). 
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5 Shrnutí teoretické části  

Cílem teoretické části práce bylo na základě vyjasnění terminologie poskytnout přehled 

vybraných zahraničních a domácích výzkumů a stanovit základní konceptuální rámec, 

do něhož je empirický výzkum zasazen. 

Základními pojmy práce jsou spolupráce, kooperace, participace a očekávání, dále vztah 

školy a rodiny, na který nahlížíme jako na vztah mezi učiteli a rodiči, protože v rámci 

případových studií se dostáváme k samotným aktérům vztahu. Jádrem teoretické části 

práce je pohled na spolupráci školy a rodiny z hlediska vývoje společnosti, přičemž se 

zaměřujeme na zlomové období devadesátých let, které v naší zemi představovalo 

hledání nové podoby vzdělávacího systému a zároveň vytváření legislativy směrem 

k rodičům, k jejich právům o spolurozhodování v záležitostech školy. Pro potřeby 

hlubšího vhledu do problematiky, jsme analyzovali zahraniční a domácí vybrané 

výzkumné práce nejprve z širšího pohledu, poté jsme se zaměřili na oblast vzájemného 

očekávání. Výsledky prokazují, že právě v základním vzdělávání má rodina určující vliv 

na další vzdělávací dráhu dítěte, což bylo potvrzeno mnohými výzkumy (srov Sanders, 

1998; Simon, 2001; Christenson, Sheridan, 2001). Socioekonomický status, kulturní 

kapitál rodiny, vzdělání rodičů a jejich postoj ke škole, to jsou proměnné, které se 

významně promítají do postoje žáka ke škole a ve výsledku ovlivňují jeho úspěšnost 

(srov. Katrňák, 2004). Stav řešení tématiky poskytuje teoretický rámec, na něhož 

navazují koncepty modelů spolupráce (v zahraničí např. výzkumně ověřovaný model 

šesti typů rodičovského zapojení od Epsteinové; na domácí půdě např. projekt 

společnosti EDUin Rodiče vítáni) a koncepty alternativních, efektivních a komunitních 

škol, které obecně projevují otevřenost všem sociálním partnerům. 

V další části charakterizujeme vztahy školy a rodiny na personální úrovni, jejímiž 

hlavními aktéry jsou učitelé a rodiče. Poukazujeme na stěžejní faktory, které do 

budování vztahu vstupují, jako je osobnost učitele a jeho komunikativní kompetence. 

Zamýšlíme se nad obrazem „dobrého“ rodiče, který je stále více závislý na úspěšném 

průchodu dítěte školou. Teoretickou část práce uzavírá stručný pohled na fenomén 

očekávání. Poukazujeme na klíčové prvky, které do problematiky vstupují a vzájemné 

vztahy buď usnadňují, nebo komplikují. 
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6 Metodologie výzkumného šetření 

Výzkum je situován do reálného prostředí primárního stupně dvou základních škol a 

zabývá se učitelem a rodičem v kontextu procesu vzájemných vztahů v konkrétních 

školách. Pro naplnění uvedeného tématu jsme realizovali dvě případové studie 

základních škol, přičemž jsme se výhradně zaměřili na primární stupeň, jehož identita je 

charakterizována jistou specifičností (viz kap. č. 4. 3) a je dlouhodobě jasnější. Při volbě 

svého výzkumného přístupu jsme byli inspirováni filozofickými myšlenkami 

konstruktivismu, konkrétně sociálně konstruktivistickou pozicí, z jejichž východisek 

konkretizujeme cíle, odvíjíme výzkumnou strategii, formulaci výzkumných otázek a 

výběr metod. Sociálně konstruktivistická pozice vychází z předpokladu, že člověk se 

snaží porozumět světu a „konstruuje“ si subjektivní významy vztahující se k určitému 

objektu nebo jevu (Stuchlíková, 2012). Cílem je odkrývat mnohočetné a proměnlivé 

významy studované oblasti tak, aby: „účastníci výzkumu mohli konstruovat význam 

situace, což se typicky utváří v diskusi nebo interakcí s jinými osobami“ (Stuchlíková, 

2012, s. 21). Dalším východiskem je naše humanitní zaměření a téma výzkumného 

šetření. Stavíme na teoretické bázi, která byla popsána v teoretické části práce a 

zahrnuje např. práva rodičů a jejich primární odpovědnost za optimální rozvoj dítěte a 

občanskou participaci. Dále, jak již bylo několikrát zmíněno, rodina hraje 

nezastupitelnou roli ve vztahu dítěte ke škole a její postoj ke škole a ke vzdělávání má 

vliv na vzdělávací výsledky dítěte (viz. kap. 2. 1). Neméně pro vystavění 

konceptuálního rámce výzkumného šetření považujeme za klíčové koncepty modelů 

spolupráce otevřených škol (viz. kap. 3).  

Z bohaté baterie využitých výzkumných metod se opíráme zejména o výsledky 

rozhovorů s pedagogickým personálem a o výsledky rozhovorů s rodiči, jejichž žáci 

navštěvují zkoumané základní školy. Dalšími zdroji dat jsou zúčastněné pozorování a 

analýza školní dokumentace.  

Otevřenost a průhlednost seriózního výzkumného šetření považujeme za jeden ze 

základních předpokladů, proto se v následujících kapitolách zaměříme na jednotlivé 

metodologické aspekty. Vycházíme z návrhu Maxwelova modelu (2005, In Šeďová, 

2007) kontextového uspořádání kvalitativně orientovaného výzkumného designu, který 

vyjadřuje vzájemné vztahy a interakce mezi základními prvky (obr. č. 3). 
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 Obr. č. 3.: Interaktivní model výzkumné strategie              

               

         Zdroj: Maxwel, 2005, In Šeďová, 2007, s. 62.  

6.1 Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je pomocí případové studie na dvou základních školách popsat reálnou 

podobu fungování vztahů mezi rodinou a základní školou a zmapovat vzájemná 

očekávání těchto institucí. Zajímalo nás, co ovlivňuje vztahy mezi školou a rodinou, 

jaké jsou základní parametry vzájemných vztahů a míra iniciativy. Především jsme 

chtěli prozkoumat širší souvislosti procesů spolupráce se zřetelem na vzájemná 

očekávání. Jsme si vědomi, že do procesu spolupráce školy a rodiny vstupuje celá škála 

spolupůsobících měřitelných a neměřitelných (pociťovaných) faktorů. Hned v úvodu 

výzkumného šetření jsme brali v úvahu sociální, demografické a ekonomické faktory 

školy, konkrétně velikost a umístění školy, tradice, zvyky, pověst a cíle školy. Protože 

chceme zjistit reálnou podobu fungování vztahů školy a rodiny, brali jsme v úvahu také 

faktory určující status rodiny, vzdělání rodičů, zkušenosti, hodnoty a cíle. Následující 

obrázek (č. 4) také poukazuje na provázanost s postoji, vztahy, potřebami a očekáváním, 

tzn. s faktory pociťovanými.   
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Obr. č. 4: Systém faktorů 

                  

 

Hlavní cíl výzkumu jsme dále specifikovali do těchto dílčích cílů:   

 identifikace silných a slabých stránek spolupráce  

 zjištění vzájemného očekávání 

 komparace významných aspektů ve vzájemných vztazích na primárním stupni 

dvou základních škol 

Naším hlavním odborným cílem tedy je přispět k popisu existujících vztahů školy a 

rodiny v kontextu spolupůsobících determinant. 

6.1.1 Výzkumný problém  

Formulování výzkumného problému vychází z definování cílů. Výzkumný problém 

předkládaného výzkumného šetření je zaměřen na spolupráci školy a rodiny 

v primárním vzdělávání z pohledu pedagogického personálu a rodičů. Je tedy zaostřen 

na prostředí školy, konkrétně na 1. stupeň základní školy. Do kategorie pedagogického 

personálu jsou zařazeni třídní učitelé (kteří ve styku s rodiči sehrávají stěžejní roli), dále 
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učitelé bez třídnictví a členové vedení, tzn. zástupci ředitelů a ředitelé škol. Jak uvádí 

Šeďová (2007), výzkumný problém se odehrává v sociální realitě, které plně 

nerozumíme, a proto potřebujeme o daném jevu získat více informací. Právě nové a 

nepředpokládané informace jsou pokládány za jeden z hlavních přínosů kvalitativního 

výzkumu. Na spolupráci školy a rodiny nahlížíme jako na fenomén, který je vázán na 

sociální kontext školy a rodiny. Bereme v úvahu skutečnost, že vzájemné vztahy školy a 

rodiny se formují a probíhají v kontextu každodenního života, proto je nezbytné tuto 

kontextuálnost zohledňovat (Miovský, 2006).  

Zaměřujeme se na postoje a názory obou stran (myšleno rodičů a učitelů) ke vzájemné 

spolupráci. Konkrétně nás zajímá, co, jak a proč učitelé a rodiče ve vzájemných 

vztazích dělají, jak tyto činnosti hodnotí, co existující vztahy ovlivňuje a jak se do 

vztahů promítá vzájemné očekávání. Aby bylo možné zjistit podobu vzájemných 

vztahů, bylo nutné získat odpovědi od pedagogického personálu a od rodičů, jejichž děti 

plní povinnou školní docházku na prvním stupni dvou zkoumaných škol.  

6.1.2 Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky tvoří jádro každého výzkumného projektu. Jak uvádí Šeďová (2007, 

s. 69): „pomáhají zaostřit výzkum tak, aby poskytl výsledky v souladu se stanovenými 

cíli, a ukazují také cestu, jak výzkum vést“. Výzkumné otázky konkretizují výzkumný 

problém a určují metody sběru dat. Hlavní výzkumná otázka (HVO) výzkumného 

šetření byla formulována následovně: Jaká je podoba vzájemných vztahů školy a 

rodiny?  Z formulace výzkumné otázky je zřejmé, že nás zajímá především popis. Výše 

uvedená poměrně široká otázka byla rozložena do pěti specifických výzkumných otázek 

(SVO), které určují metody sběru dat a výzkumný problém konkretizují. Specifické 

výzkumné otázky se vztahují k pedagogickému personálu a k rodičům (pro 

zjednodušení je ve specifických výzkumných otázkách místo pojmu pedagogický 

personál uveden pojem učitel). 

Specifické výzkumné otázky: 

1. Jaké jsou postoje a názory učitelů a rodičů na spolupráci ve sledovaných 

školách? 

2. Jaké je očekávání rodičů od školy a školy od rodičů? 
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3. Jak se očekávání promítá do vzájemných vztahů? 

4. Jaké mechanismy uvnitř školy spolupráci s rodiči usnadňují? 

5. Jak se liší školní prostředí v oblasti vzájemných vztahů u sledovaných škol? 

První otázka se zaměřuje na zjištění postojů učitelů a rodičů ke spolupráci, přičemž bere 

v úvahu kontext školy, v němž se spolupráce odehrává. Zajímalo nás, jak by podle 

učitelů a rodičů měla spolupráce vypadat, jaký význam jí připisují a co a jak ovlivňuje 

názory učitelů na rodiče svých žáků a rodičů na školu a učitele. Druhá a třetí otázka 

zjišťují, jaká jsou vzájemná očekávání a zda mají vliv na utváření vztahů. Konkrétně 

nás zajímá, jaké je očekávání rodičů ve vztahu ke škole, k výuce, k učiteli a jaké je 

očekávání učitelů směrem k rodičům. Čtvrtá otázka obrací pozornost na zjištění 

konkrétních mechanismů uvnitř školy, které spolupráci s rodiči usnadňují a na 

poodhalení toho, co stojí v pozadí. Pátá specifická výzkumná otázka si klade za cíl 

poskytnout komparaci sledovaných skutečností u obou sledovaných škol. 

6.2 Design výzkumu 

Vzhledem k povaze výzkumného problému jsme zvolili kvalitativní design výzkumu,
41

 

konkrétně případové studie dvou základních škol s výhradním zaměřením na 1. stupeň. 

Design případových studií dvou škol nám umožnil hlubší proniknutí do podstaty 

problému a postihnout kvalitu vztahů.  

6.2.1 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum nevyužívá numerických šetření (Strauss, Corbinová, 1999) a jeho 

cílem je podle Dismana (2006, s. 285) „interpretace sociální reality“. K základním 

charakteristikám kvalitativního výzkumného šetření patří hloubkové studium 

jednotlivých případů za využití nejrůznějších forem pozorování a rozhovorů a také za 

využití induktivních forem vědeckých metod (Hendl, 2005), přičemž indukce je 

založena na principu opakování. Pokud se případy opakují, lze vytvořit určité pravidlo a 

z jednotlivých pozorování vyvodit univerzální tvrzení. Ovšem jak uvádí Švaříček 

                                                           
41

 Podle Švaříčka a Šeďové (2007, s. 83) design výzkumu znamená „rámcové uspořádání nebo plán 

výzkumu, znamená to, že přemýšlíme o základních podmínkách, ve kterých se bude realizovat.“ Yin 

(2003, s. 20) výzkumný design charakterizuje jako „logicky uspořádaný rozvrh s řadou dílčích 

metodologických kroků, na jehož základě výzkumník postupuje od výchozích otázek, na které hledá 

odpověď, po získání relevantních odpovědí“. 
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(Švaříček, 2007, s. 14), to má pouze „pravděpodobnostní povahu, neboť singulární 

výroky nepopisují všechny možnosti“. Cílem kvalitativně orientovaného výzkumného 

šetření je popsání zvláštností jednotlivých případů (Hendl, 2005) a nutnou podmínkou 

je realizace výzkumu v přirozených a autentických podmínkách sociálního prostředí. 

Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že jde o pouhý popis objektivní reality, ale jak 

vysvětluje Švaříček, jde o pochopení toho, „jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí 

sociální realitu“. Jedná se tedy o proces zkoumání jevů a problémů s cílem „získat 

komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých datech a specifickém vztahu mezi 

badatelem a účastníkem výzkumu“ (Švaříček, 2007, s. 17). Kvalitativní výzkum vede 

k odhalení a pochopení toho, co je podstatou jevů, proto je vhodný pro šetření, které se 

snaží odhalit podstatu něčí zkušenosti s určitým jevem (např. vztahy s rodiči). 

V kvalitativním přístupu je v určité míře zastoupena rovina prožívání, která se projevuje 

jako subjektivně - senzualistická, kdy vzniká vztah mezi výzkumníkem a účastníky 

výzkumu. Kvalitativní výzkum může pomoci získat podrobné informace, které nelze 

zachytit kvantitativním výzkumem (srov. Disman, 2006; Hendl, 2005; Švaříček, 

Šeďová a kol., 2007).  

6.2.2 Případová studie školy 

Spolupráce školy a rodiny a potažmo i vzájemné očekávání, se dá charakterizovat jako 

jedinečný a interdisciplinární proces, který je ovlivňován specifickými podmínkami 

těchto institucí a neměl by být pojímán izolovaně. Z těchto důvodů je nezbytné uchopit 

tuto problematiku v co nejširším kontextu, proto se jako vhodná metodologie jeví 

případové studie školy. Souhlasíme s Urbánkem (2008), že škola a její fungování 

představuje složitý a komplikovaný mechanismus, který na pozadí autentické dynamiky 

vnitřních a vnějších faktorů, vyžaduje náročnější a komplexnější výzkumné přístupy. 

Mezi autory neexistuje jednoznačný konsenzus ve vymezení případové studie (srov. 

Stake, 1995; Bassey, 1999; Yin, 2003; Hendl, 2005), ale podle Sedláčka (2007) nejsou 

hranice mezi jednotlivými pojetími příliš ostré. V českém prostředí byla empiricky 

zkoumána prostřednictvím případových studií např. řídící práce ve škole (Pol, 2007; 

Sedláček, 2008), vztahy učitelů k řediteli (Lukas, 2009) nebo fungování a rozvoj české 

školy na začátku 21. století (vícepřípadová studie české základní školy: Dvořák, Starý a 

kol., 2010). Základní školu v našem výzkumném šetření vnímáme jako vzdělávací 

instituci charakterizovanou hodnotami, normami a postupy, které se promítají do 
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konkrétních procesů, způsobů chování, jednání, vzájemných očekávání a do vztahů 

okolí (v našem případě rodičů) ke škole. Jedná se tedy o specifický typ organizační 

kultury, jejímiž účastníky jsou kromě zaměstnanců a žáků také rodiče žáků (Walterová, 

Starý, 2006). Prostřednictvím kombinací výzkumných technik a postupů se snažíme 

porozumět vztahům mezi pedagogickým personálem školy a rodičovskou veřejností. 

Dalším důvodem pro volbu případové studie je možnost popsat realizaci samotné 

spolupráce, ale také motivy, které k ní vedou. Rovněž vnímání a hodnocení procesu 

spolupráce z pozice odborného personálu (učitelé a ředitelé škol) a z pozice samotných 

rodičů se jeví jako přínosné. Ačkoliv případové studie nejsou širokým záběrem a 

realizací jednoduché a ani metodologicky bezrizikové, dnes jde již o zcela klasický 

výzkumný design, který se zaměřuje na hloubkové studium případu v jeho celistvosti a 

umožňuje porozumět vztahům a souvislostem (Hendl, 2005). 

Případová studie nemá pevně stanovené analytické postupy, ale jednotlivé kroky jsou 

spolu provázány (tabulka č. 3). Tím se stává každá případová studie a také její 

zpracování jedinečnou. Disponuje bohatými diagnostickými možnostmi a vhodnou 

kombinací výzkumných technik a přístupů je schopna proniknout do podstaty a 

souvislostí sledovaných jevů (Urbánek, 2008). Umožňuje postihnout jedinečné 

vlastnosti a unikátní okolnosti či faktory, které jsou jinými přístupy prakticky 

neviditelné, ale mohou se stát klíčem k porozumění celé situace.  

     Tab. č. 3: Proces případové studie  

Proces případové studie 

Výzkumná otázka 

Výběr případu, určení metod sběru dat a analýzy dat 

Příprava a sběr dat 

Analýza a interpretace 

Saturace dat? 

Ne – cirkulárně zpět na počátek Ano – příprava zprávy 

     Zdroj: upraveno dle Hendla, 2005 

Výsledky případových studií z důvodů zkoumání pouze jednoho či dvou případů 

nemohou být zobecňovány, ale v širším kontextu mohou přispět k porozumění 

podobných případů.  
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Jak uvádí Hendl (2005), případová studie užívá kombinaci různých výzkumných 

technik a postupů, na jejichž kombinaci je založen princip triangulace. V našem případě 

se výzkumné šetření opírá o dotazování (hloubkové polostrukturované rozhovory), 

zúčastněné pozorování a analýzu dokumentů školy. Realizované metody tak pomohou 

přispět k širšímu záběru šetření, k hlubšímu ponoření do zkoumaného jevu a k vyšší 

validitě dat (Hendl 2005). Přínos designu případových studií škol spatřujeme v 

možnosti dospět k výstižnějšímu a plastičtějšímu obrazu popisované reality. Při 

vyhodnocování získaných výsledků je dále nutné stanovit způsoby integrace dat 

(Maxwell, 2005). Postupujeme tak, že výsledky ze všech použitých metod 

interpretujeme dohromady, což je typický postup u případových studií škol, kde cílem 

je vyložit případ jako integrovaný systém (srov. Sedláček, 2007; Bassey, 1999).  

6.2.3 Metody sběru dat  

Podklady pro případové studie byly sebrány pomocí několika výzkumných technik. Jak 

uvádí Pelikán (2007), problémy zkoumané společenskými vědami jsou složitého 

charakteru, proto je nelze odhalit pouze jednou výzkumnou technikou. Bassey (2006, In 

Dvořák, Starý a kol., 2010) uvádí tři hlavní postupy shromažďování dat v případové 

studii ve školních podmínkách: kladení otázek, pozorování událostí a čtení dokumentů. 

Našimi použitými metodami bylo dotazování (hloubkové polostrukturované rozhovory), 

zúčastněné pozorování a analýza dokumentů školy (obr. č. 5). 

Obr. č. 5: Schéma použitých metod  
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Vzhledem ke stanovenému cíli a formulovaným výzkumným otázkám byl zvolen 

hloubkový rozhovor, jako hlavní výzkumná metoda. Švaříček (2007c) definuje 

hloubkový rozhovor jako nestandardizované dotazování jednoho účastníka výzkumu 

zpravidla jedním badatelem pomocí několika otevřených otázek. V našem případě se 

jednalo o hloubkový polostrukturovaný rozhovor, který vychází z předem připravených 

témat a otázek. Konstrukce rozhovoru vycházela z hlavní výzkumné otázky (HVO), 

kterou jsme rozložili do specifických výzkumných otázek (SVO). Specifické výzkumné 

otázky byly dále rozloženy do otázek tazatelských (TO), které byly během rozhovorů 

přizpůsobovány. Dotazování učitelů bylo téměř inverzní k dotazování rodičů (viz 

přílohy č. 3 a 4). Rozhovory probíhaly v různých časových etapách a bylo uskutečněno 

celkem 24 rozhovorů v obou školách. Konkrétně se jednalo o rozhovory s řediteli škol 

(2), s jejich zástupkyněmi (2) s třídními učitelkami (7), s učitelkami bez třídnictví (2) a 

s rodiči (11), viz tab. č. 4. Vzorek pedagogického personálu je kromě ředitelů škol 

tvořen výhradně ženami, což jak vyplývá ze statistické ročenky školství (MŠMT, 

Genderová problematika zaměstnanců ve školství) je na prvním stupni základních škol 

obvyklé genderové složení. 

Tab. č. 4: Celkový přehled shromážděných dat 

Metody sběru dat Počet 

Individuální rozhovory s řediteli 2 

Individuální rozhovory se zástupkyněmi ředitele 2 

Individuální rozhovory s třídními učitelkami 7 

Individuální rozhovory s učitelkami bez třídnictví 2 

Individuální rozhovory s rodiči 11 

Rozhovory celkem 24 

Záznamy z pozorování třídních schůzek 2 

 

Převážná část rozhovorů byla uskutečněna s matkami dětí, pouze 3 rozhovory byly 

uskutečněny s otci. Absenci otců lze vysvětlit pravděpodobně skutečností, že do školy 

se (podle výpovědi učitelek) dostavují převážně matky, což dále pravděpodobně souvisí 

s vyšší angažovaností matek v oblasti vzdělávání dětí. Při realizaci rozhovorů jsme se 

snažili o vstřícné klima. Bohužel se nám nepodařilo všechny rozhovory s rodiči 

realizovat v autentickém prostředí domova (pouze 5 rozhovorů bylo realizováno 
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v domácnostech rodičů), což bylo podle našeho názoru způsobeno především tím, že 

rodiče a výzkumník se osobně neznali. Každopádně bylo nutné zajistit vhodné 

podmínky v prostředí škol. V obou případech jsme měli k dispozici buďto prázdnou 

společenskou místnost nebo prostor třídy.  

Jako další metoda posloužilo zúčastněné pozorování vybraných situací ve zkoumaných 

základních školách. Zúčastněné pozorování patří k nejběžnějším metodám sběru dat 

v kvalitativním výzkumu. Zúčastněný pozorovatel dle Švaříčka (2007b, s. 143): „…je 

účastníkem interakcí, přičemž se od ostatních lidí odlišuje mírou účasti na aktivitách„ 

které neiniciuje, ale spíše sleduje a zároveň je badatelem (pozorovatelem), který „se od 

ostatních aktérů odlišuje záměrem“. Pozorovatel se tak drží zpátky, ale do jisté míry se 

účastní probíhajících aktivit. V našem případě se jednalo o zúčastněné pozorování na 

dvou třídních schůzkách (jedna v každé škole). Prostřednictvím hloubkového rozhovoru 

a zúčastněného pozorování lze získat detailní informace o sledovaném jevu a dosáhnout 

pochopení komplexnosti situace (Švaříček, 2007c), přičemž v průběhu výzkumu se obě 

metody vzájemně prolínají. Konkrétně to znamená, že z rozhovorů vznikají témata 

k pozorování a naopak. Konzistence souboru zvolených metod byla zajišťována 

společnými obsahovými kategoriemi.  

Abychom získali vhled do strategií a koncepcí zkoumaných škol, využívali jsme jejich 

webové stránky, byla nám poskytnuta oficiální školní dokumentace, konkrétně výroční 

zprávy, školní vzdělávací programy, inspekční zprávy a školní řády. Analýza těchto 

artefaktů nám pomohla dokreslit podobu školy. 

6.3 Výběr škol  

V kvalitativním designu se vždy jedná o záměrnou volbu, přičemž klíčovým faktorem 

výběru jsou výzkumné cíle a výzkumné otázky (Šeďová, 2007). Po důkladném zvážení 

všech aspektů výzkumu byl proveden záměrný výběr dvou škol, které ve svých 

programech podporují spolupráci s rodiči svých žáků. Výzkumná strategie případové 

studie znamená podrobné zkoumání a porozumění případu, je tedy zřejmé, že klade 

vysoké nároky na výzkumníka. Musíme přiznat, že případové studie dvou škol jsou na 

hranici našich možností, a i když se zaměřujeme primárně na spolupráci s rodiči, nelze 

nebrat v úvahu další spolupůsobící faktory, do nichž jsou vzájemné vztahy zasazeny. 
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Hned v počátku úvah o výzkumném designu, jsme zamítli popsat pouze jeden případ. 

Vycházíme z předpokladu, že dvě případové studie nám poskytnou větší vhled do 

problematiky a také umožní komparaci případů. Z tohoto důvodu jsme se na jedné 

straně snažili o výběr reprezentativních typů škol (podobných škol z hlediska umístění a 

velikosti – plně organizované) a na druhé straně bylo pro výběr škol klíčové, jak a zda 

se „otevírají“ směrem k rodičům (jaký je deklarovaný přístup k rodičům žáků). Dále 

jsme brali v úvahu dostupnost (míněna délka trvání cesty za účelem šetření). Nutnou 

podmínkou byla vstřícnost ředitele a pedagogického personálu k realizaci výzkumného 

šetření.
42

 U výběru první školy sehrála důležitou úlohu zprostředkovaná znalost školy, 

studium jejich webových stránek, které předznamenávaly vstřícnost k rodičům. V 

neposlení řadě přispělo doporučení kolegů, kteří měli možnost školu blíže poznat. K 

výběru druhé školy přispěla blízkost školy, přímá znalost zástupkyně ředitele školy a 

informace z výroční zprávy, které poukazovaly na dostatečné množství realizovaných 

aktivit směrem k rodičovské veřejnosti.  Stěžejní byly první osobní návštěvy škol, při 

nichž došlo k potvrzení předběžného souhlasu s výzkumným šetřením. Ředitelům škol 

byl vysvětlen záměr výzkumu a byly projednány konkrétní podmínky realizace. Velmi 

důležité bylo seznámení s dalším pedagogickým personálem a navození atmosféry 

důvěry.  Z tohoto důvodu byly zpočátku realizovány neformální návštěvy, provázené 

rozhovory na běžná témata a spojené buď s prohlídkou školy, nebo tříd. Následně byly 

projednány možnosti realizace rozhovorů. Vybrané školy jsou plně organizované, 

sídlištní a ve svých programech projevují otevřenost ke všem sociálním partnerům. Obě 

školy poskytly klidné zázemí, které však nebylo vždy k dispozici, i když se vždy našel 

jiný vhodný prostor. Vzorek respondentů je uveden v tabulkách č. 5 a 6. Následně velmi 

stručně vybrané školy popisujeme. 

  

                                                           
42

 Původně zamýšlenou školou byla základní škola se vzdělávacím programem Začít spolu, avšak 

z důvodů určitých omezení (dostupnost, probíhající stavební úpravy školy), která by výzkumné šetření 

zkomplikovala, tato škola byla z výběru vyloučena. 
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Tab. č. 5: Vzorek pedagogického personálu z obou škol  

ZŠ inovativní – pedagogický personál ZŠ běžná – pedagogický personál 

označení pohlaví délka praxe ročník označení pohlaví délka praxe ročník 

Ř1 M 23 2. st. Ř2 M 23 2. st. 

Z1 Ž 23 5. Z2 Ž 30 5. 

U1 Ž 5 1. U2 Ž 16 2. 

U3 Ž 16 3. U6 Ž 20 4. 

U4 Ž 10 4. U7 Ž 20 1. 

U5 Ž 6 5. U8 Ž 20 3. 

--- --- --- --- U9 Ž 2 3. 

Vysvětlivky: Ř – ředitel, Z – zástupce, U – učitelka, M – muž, Ž – žena 

Tab. č. 6: Vzorek rodičů z obou škol 

ZŠ – inovativní - rodiče ZŠ běžná - rodiče 

označení ročník vzdělání označení ročník vzdělání 

M1 1. SOU M6 3. +  5. SOŠ 

O1 1. +  3. SOŠ M7 2. VŠ 

M2 2. VOŠ M8 1. SOU 

O2 2. VŠ M9 4. SOŠ 

M4 4. SŠ O3 1. +  3. VŠ 

M5 5. +  1. SOŠ --- --- --- 

Vysvětlivky: M – matka, O – otec, SOU – střední odborné učiliště, VOŠ – vyšší odborná škola, VŠ – 

vysoká škola, SŠ – střední škola bez maturity 

Základní škola, která hned zpočátku prokazovala vstřícnost k našemu šetření, se nachází 

v okresním městě s 24 000 obyvateli, je plně organizovaná, má kapacitu 500 žáků a 

součástí školy je školní družina s jídelnou. Filozofie školy je založena na vzájemném 

respektu mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči, důraz je kladen na bezpečné 

prostředí, pozitivní sociální klima a na rozvíjení vnitřní motivace žáků (jak je 

prezentováno na webových stránkách školy). Ve škole funguje Klub rodičů a přátel 

školy, za podpory rodičů byl zřízen Nadační fond na podporu výukových výjezdů žáků. 

Žáci v prvním až pátém ročníku jsou klasifikováni slovním hodnocením. Škola užívá 

méně tradiční metody a formy výuky, proto ji v našem výzkumu označujeme jako školu 

inovativní.  
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Druhá základní škola se nachází v krajském městě s 94 000 obyvateli, je sídlištní a plně 

organizovaná, s kapacitou 600 žáků. Součástí školy je mateřská škola, družina a školní 

jídelna. Škola se orientuje na ekologickou výchovu a na sportovní aktivity žáků. Ve 

škole funguje Žákovský parlament, Školní sportovní klub a Klub přátel školy, 

prostřednictvím kterého mohou rodiče ovlivňovat činnost školy. Škola má statut 

fakultní školy, kde budoucí učitelé vykonávají u vybraných fakultních učitelů své 

pedagogické praxe.
43

 Tuto školu označujeme jako školu běžného typu, tzn. školu 

běžnou.  

6.4 Zajištění kvality výzkumu  

Důležitou složkou každého vědeckého výzkumu je zajištění kvality získaných výsledků. 

V oblasti kvalitativního přístupu existují odlišná kritéria od kritérií v přístupu 

kvantitativním. My vycházíme z konceptu Lincolnové a Guby (1985, In Hendl, 2005), 

který zahrnuje do hodnocení kvality kvalitativního výzkumu tato čtyři kritéria: 

důvěryhodnost, přenositelnost, hodnověrnost a potvrditelnost.  

Důvěryhodnost (credibility) je zajišťována např. dostatečně dlouhým trváním studie, 

auditem nebo reflexí kolegů. Dále důvěryhodnost výzkumu zvyšuje pečlivý výběr 

účastníků výzkumu a používání přímých citací. V našem výzkumu jsme využili 

několika výše popsaných technik. Jednou z nich je dostatečné trvání studie. Data byla 

sbírána po dobu devíti měsíců, proto považujeme délku trvání výzkumu za dostatečnou. 

Dále jsme během sběru dat prezentovali své úvahy kolegům (reflexe kolegů - peer de-

briefing), kteří poskytovali užitečnou zpětnou vazbu. Tato zpětná vazba umožnila 

korekci postupů a vedla ke srozumitelnějším analýzám. Pečlivý výběr výzkumného 

vzorku je také jednou z technik zvyšující důvěryhodnost výzkumu. Náš výběr vzorku a 

jeho zdůvodnění je popsáno výše. Výsledky jsou podpořeny užitím přímých citací 

výroků.  

Kritérium přenositelnosti (transferability) neboli aplikovatelnosti odpovídá staršímu 

konceptu vnější validity, která ukazuje, do jaké míry mohou být výsledky zobecňovány. 

Ovšem v kvalitativním výzkumu, kde je obvykle méně respondentů, je vhodnější 

                                                           
43

 Statut fakultní škola předpokládá, že se jedná o školu, která realizuje kvalitní výuku, kde je velmi dobré 

personální a materiální zázemí.  
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použití pojmu přenositelnost než zobecnění. Přenositelnost je v kvalitativním výzkumu 

chápána jako možnost využití závěrů daného případu pro jiný případ, který se mu 

podobá. Nejdůležitější technikou k zajištění přenositelnosti je pečlivé zdokumentování 

celého výzkumného procesu (Švaříček, 2007), proto se v rámci empirické části práce 

snažíme o důkladný popis metodologie výzkumného šetření.  

Hodnověrnost (dependability) je podmínkou důvěryhodnosti kvalitativní studie a 

nahrazuje pojem reliability. Švaříček (2007) používá termín spolehlivost, Rubin, 

Rubinová (2005) termíny správnost a pečlivost. Spolehlivost lze podpořit triangulací, 

která je chápána jako kombinace výzkumných postupů, tj. „různých metod, různých 

výzkumníků, různých zkoumaných skupin a osob, různých lokálních a časových 

okolností a teoretických perspektiv, jež se uplatňují při zkoumání určitého jevu“ (Hendl, 

2005, s. 149). V našem výzkumu jsme uplatnili triangulaci metod, kdy jsme 

kombinovali několik výzkumných metod s cílem získat co nejpřesnější informace (viz 

kap. 6. 2. 3). Dále jsme realizovali triangulaci zdrojů dat, kdy jsme výzkumnou 

tematiku zkoumali v různých časových momentech a u různých osob (viz kap. 6. 2. 3). 

Dalšími postupy, které jsme pro zajištění hodnověrnosti použili, byl přesný přepis 

nahrávek rozhovorů, konzistence při kódování a opětovné kódování.  

Kritérium potvrditelnosti (confirmability) představuje doložení objektivity studie, čehož 

jsme se snažili dosáhnout výzkumnou zprávou, která obsahuje dostatek informací a co 

nejpřesnější popis celého výzkumného procesu (popis a zdůvodnění metodologie, 

informace o průběhu výzkumu a o použitých postupech, konceptualizaci dat aj.). 

Dostatečné množství informací slouží k posouzení adekvátnosti procesu zkoumání a 

získaných poznatků.  

6.5 Etické otázky výzkumu 

Zvažování důsledků výzkumu zejména v souvislosti s uveřejňováním závěrů by mělo 

být nedílnou součástí každého výzkumu, ve kterém je badatel v přímém kontaktu 

s účastníky.  Se zřetelem na účastníky a participující instituce, by měl být výzkum 

koncipován tak, aby respektoval základní etická hlediska. Prvním etickým hlediskem 

našeho výzkumu bylo zajištění dobrovolnosti vstupu účastníků do výzkumu. Od všech 

účastníků jsme obdrželi tzv. poučený souhlas (informed consent), který v pedagogické 
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výzkumné praxi znamená dobrovolný souhlas (Homan, 2002). Kromě seznámení 

s výzkumným tématem, byli dále všichni účastníci ubezpečeni o zachování anonymity a 

důvěrnosti sdělení. V průběhu výzkumu bylo k účastníkům přistupováno s  úctou a 

zároveň pokorou badatele tak, aby setkání probíhala v příjemné atmosféře vzájemné 

důvěry a respektu a aby co nejméně narušovala průběh jejich obvyklých aktivit. Při 

transkripci rozhovorů byly pro všechny zúčastněné použity pseudonymy, aby nedošlo 

k pozdější identifikaci zúčastněných osob, přičemž smysl sdělení zůstal zachován. Jako 

pseudonymy jsme použili velká tiskací písmena označující respondenty (U učitelka, Ř 

ředitel, Z zástupkyně školy, M matka, O otec). Písmena byla hned ve fázi nahrávání 

označena také číslem, znázorňující pořadí realizovaných rozhovorů (např. U3, M5 

apod.). 

6.6 Časový průběh výzkumného šetření 

Celé výzkumné šetření probíhalo v letech 2011 – 2014 v několika dílčích etapách (tab. 

č. 7). Přípravná fáze zahrnovala teoretickou a metodologickou přípravu, ve které bylo 

realizováno studium relevantních zdrojů a analýza dosavadních výzkumů věnujících se 

problematice spolupráce školy. Na tomto základě byla stanovena rámcová linie 

výzkumu a formulován výzkumný problém. Následovala realizační fáze případové 

studie, ve které byla stanovena metodologie a uskutečněn výběr škol. Součástí 

realizační fáze byla analýza školní dokumentace, na základě které jsme získali vhled do 

koncepcí a strategií zkoumaných škol. Hlavní technikou realizační fáze byly 

polostrukturované rozhovory s pedagogickými pracovníky a s rodiči žáků. V průběhu 

třech měsíců bylo realizováno celkem 13 individuálních rozhovorů s učiteli a řediteli a 

11 s rodiči.
44

 Dále bylo realizováno zúčastněné pozorování na třídních schůzkách (jedna 

v každé škole). Třetí, a zároveň závěrečná fáze výzkumu se týkala zpracování, analýzy a 

interpretace dat.  

  

                                                           
44

Oproti původnímu plánu nebyly uskutečněny skupinové rozhovory s rodiči. Důvodem byl fakt, že najít 

vhodný čas, který by vyhovoval alespoň šesti až osmi rodičům, se ukázalo být velmi problematické.  
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Tab. č. 7: Časový průběh výzkumného šetření 

Popis výzkumné činnosti Časový průběh 

Přípravná fáze 01/2011 - 0 3/2012 

Studium relevantních zdrojů a metodologická příprava 01/2011 -  07/2012 

Stanovení rámcové linie a formulování výzkumného problému 01/2012 – 03/2012 

Realizační fáze 01/2013 -  02/2014 

Sběr dat ze školní dokumentace 01/2013 – 09/2013 

Stanovení metodologie a výběr škol 01/2013 

1. etapa rozhovorů s pedagogickým personálem 9/2013  

1. etapa rozhovorů s rodiči 10/2013 

2. etapa rozhovorů s pedagogickým personálem 10/2013 

2. etapa rozhovorů s rodiči 11/2013 

Sběr dat z pozorování na třídních schůzkách 09/2013 

Fáze zpracování, interpretace a prezentace výsledků 04/2013 – 06/2014 

Ukončení výzkumu, vypracování výzkumné zprávy 05/2014 -  07/2014 

 

Vzhledem k povaze kvalitativního výzkumu nebylo postupováno čistě lineárně, 

především mezi první a druhou částí realizační fáze docházelo k značnému překrývání. 

Jak uvádí Šeďová (2007, s. 52): „V kvalitativních výzkumných projektech dochází tedy 

zcela běžně k tomu, že se výzkumník v určité fázi jakoby „vrátí zpět“ a provede určitou 

změnu svého plánu…“. Postup mezi jednotlivými úseky našeho kvalitativního výzkumu 

tedy obsahoval cirkulární prvky.  

6.7 Zpracovávání dat a jejich analýza 

6.7.1 Analýza hloubkových polostrukturovaných rozhovorů 

Všechny uskutečněné rozhovory byly nahrávány na diktafon, dále přepisovány a 

kódovány. Délka rozhovorů se pohybovala od 30 – do 60 minut, přepis jednoho 

rozhovoru trval od 3 do 6 hodin. Pro analýzu rozhovorů jsme zvolili techniku 

otevřeného kódování (tužka – papír), která je díky své jednoduchosti a účinnosti 

používána v široké škále kvalitativních výzkumů (Šeďová, 2007b). Kódy 

reprezentovaly určité jevy, pojem nebo frázi (viz příloha č. 5) a byly ručně vpisovány do 

datového záznamu. Vytvořený seznam kódů byl postupně modifikován a doplňován. 

Pojmy byly dále seskupovány podle významu do kategorií. Paralelně s kódováním jsme 
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používali poznámkování, tzn. zaznamenávání myšlenek a vztahů. Poznámkování podle 

autorů Milese a Hubermana (1994) pomáhá „přejít z roviny empirických dat na 

konceptuální úroveň, propracovávat a rozvíjet kódy, vyvíjet klíčové kategorie, 

zobrazovat jejich vztahy a směřovat ke komplexnímu chápání jevů, procesů a interakcí 

v případu“ (Miles, Huberman, 1994, s. 74). Další analýza byla především komparativní. 

Byly mezi sebou navzájem porovnávány výpovědi rodičů a výpovědi pedagogických 

pracovníků, dále byly porovnávány výpovědi rodičů s výpověďmi pedagogických 

pracovníků. V průběhu analyzování dat se postupně začaly odkrývat poměrně jasné 

opakující se vzorce chování učitelek, které ve výsledku ovlivňují vzájemné vztahy 

s rodiči. Z jednotlivých vzorců chování jsme pro zpřehlednění výsledků vytvořili 

modely subjektivních strategií, projevující se v chování a jednání učitelek směrem 

k rodičům.  

6.7.2 Analýza zúčastněného pozorování  

Zúčastněné pozorování bylo realizováno na dvou třídních schůzkách (jedna v každé 

škole). K tomuto účelu byl vytvořen pozorovací záznamový arch (viz příloha č. 6). 

Jednu osu tvořilo zaznamenávání situací v čase, druhá osa představovala determinanty 

sledovaného jevu (obsah komunikace směrem k rodičům, obsah komunikace směrem 

k třídnímu učiteli, verbální vyjadřování učitele a jeho strategie, rodičovské vnímání 

situace, atmosféra). Takto koncipovaný arch nám umožnil přesnější vymezení 

viditelných i „neviditelných“ postojů obou stran.  

6.8 Limity 

Jisté limity tohoto výzkumného šetření spatřujeme v nízkém počtu oslovených 

respondentů (což je u kvalitativního výzkumu běžné) a v charakteristice výzkumného 

vzorku. Jednalo se o školy, které apriori vykazovaly vstřícnost k rodičovské veřejnosti.  

Vzorek pedagogického personálu a rodičů byl tvořen převážně ženami. Skutečnost, že 

na prvním stupni základních škol učí převážně ženy, dokumentuje statistická ročenka o 

genderovém rozložení pracovníků ve školství (MŠMT), což znamená, že se tedy jedná o 

reprezentativní vzorek. Ženy (matky) tvoří podle výpovědí učitelek podstatnou část 

návštěvníků škol, což pravděpodobně souvisí s větší angažovaností žen ve vzdělávání 

svých dětí. Dále vzorek rodičů sice vykazoval jisou různost z hlediska dosaženého 
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vzdělání, ale ve výsledku reprezentoval střední třídu (pouze dva rodiče s učňovským 

vzděláním a jeden se střední školou bez maturity, ostatní se středoškolským, vyšším a 

vysokoškolským vzděláním). Dosažená vzdělanostní úroveň rodičů je spojována 

s mírou jejich podpory věnovanou škole a vzdělávání dětí (srov. Katrňák, 2004; Štech, 

1997; Straková a kol., 2002). Uvědomujeme si, že výběr byl ovlivněn ochotou účastnit 

se výzkumu. Vycházíme z předpokladu, že rodiče, kteří se dobrovolně do výzkumu 

zapojili, vidí sami sebe jako „dobré“ rodiče, kteří spolupracovat se školou chtějí a 

v tomto duchu se také téměř ve všech případech prezentovali. Jako další limitující faktor 

vnímáme zúžený prostor pro pozorování (pouze dvě zúčastněná pozorování na třídních 

schůzkách), což bylo způsobeno především časovou náročností realizace dvou 

případových studií jedním výzkumníkem. 

7 Prezentace výsledků  

Pro přehlednou prezentaci výsledků případových studií škol, jsme zvolili postup od 

obecných faktorů charakterizujících školu, přes interpretaci potřeb a názorů na 

spolupráci, až k identifikaci postojů a očekávání obou skupin respondentů. Tento postup 

odpovídá stanoveným výzkumným otázkám a námi definovaným základním kategoriím 

(názory na spolupráci, postoje k vzájemným vztahům, potřeby a očekávání) a prezentaci 

výsledků zpřehledňuje. V úvodní části popisujeme profil školy, tzn. standardní znaky a 

specifika, kvantitativní údaje, hodnoty a cíle. V další části se věnujeme obrazu školy 

očima pedagogického personálu a rodičů, tzn., jaké jsou jejich názory na spolupráci, 

způsoby komunikace a potřeby. Z potřeb a představ obou stran se vytváří určitá 

očekávání, kterým věnujeme prostor v další části případové studie, ve které nahlížíme 

na školu jako na vztahovou síť. Nejprve jsme uvažovali o interpretaci pohledů očima 

učitelek a teprve poté o interpretaci očima rodičů. Protože se nám však při analýze 

výpovědí začaly poměrně brzy objevovat určité typy postojů a chování vzájemně spolu 

související, rozhodli jsme se pohledy obou skupin aktérů nerozdělovat. Konkrétní 

interpretace jsou doplněny citacemi respondentů v nezměněné podobě. Citace jsou 

pouze na některých místech zkráceny, z důvodů snahy prezentovat to podstatné. Kromě 

interpretativního popisu případů jsme se snažili o identifikaci významných aspektů a 

opakujících se vzorců chování, které do vzájemných vztahů rodičů a učitelů vstupují. 
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Vyústěním případových studií škol je na základě zjištěných dat identifikace klíčových 

jevů a komparace obou případů, které dle našeho názoru poskytnou hlubší vhled do 

reálných situací zkoumaných škol v problematice spolupráce a vztahů s rodiči.  

7.1 Základní škola inovativní  

„Když chci mít spokojené žáky, nemohu mít nespokojené pedagogy“.  

                                                                                      Ředitel školy 

7.1.1 Profil školy 

Základní škola sídlí v okresním městě s 23 000 obyvateli. Byla otevřena v roce 1991, je 

sídlištní, plně organizovaná a její kapacita činí 500 žáků. V každém ročníku jsou dvě 

paralelní třídy, to znamená, že na prvním stupni je 10 tříd. Součástí školy je školní 

družina a školní jídelna s kuchyní. Průměrný počet žáků na třídu je 27 žáků, přičemž 

není neobvyklé, že v prvních ročnících je 28 žáků. Pedagogický personál školy tvoří 

kvalifikovaní učitelé, jejichž věkový průměr ve školním roce 2012/2013 byl 41,7 let. 

Z celkového počtu třiceti vyučujících je sedm mužů (na prvním stupni učí pouze ženy).  

Vychovatelky školní družiny vzhledem k zvýšenému počtu žáků na třídách pomáhají při 

výuce. Kromě této základní školy jsou ve městě další tři základní školy, ale tato škola 

nemá nouzi o žáky. Ředitel, který je ve funkci od začátku existence školy, k tomu říká: 

„Já musím říct, a co je pro nás důležité je, že o školu je obrovský zájem. My jsme letos 

nemohli vzít 11 žáků, které jsme museli odmítnout a přijali jsme 59 prvňáčků do dvou 

tříd […] a řada rodičů sem dá své dítě právě kvůli programu školy“(Ř1). Program školy 

má určitá specifika, kterými se odlišuje od ostatních škol. Podle ředitele se jedná o 

běžnou školu, i když určitou jinakost si uvědomuje: „My jsme naprosto normální 

základní škola, to, co tady děláme, nepovažujeme za nic zvláštního. Myslíme si, že jak to 

funguje tady, tak by to mělo fungovat na všech školách. Bohužel máme teď tu zkušenost, 

že to, co tady děláme, se považuje sice za normální, nikoliv však za běžné. O čem to je. 

Je to o tom, že ta škola prošla dlouhodobým vývojem. Charakterizují nás jednak 

partnerské vztahy k žákům, což je vlastně klíčová věc, s kterou jsme začínali. […] No, 

takže určitě když se vrátím k naší škole, chtěli jsme hned od začátku změnit vztahy. Aby 

byl pro nás rodič partner a partnerský přístup i k dětem. Aby vztahy v pedagogickém 

sboru byly partnerské a aby všichni učitelé spolu dokázali spolupracovat“ (Ř1). Ve 
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všech ročnících probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. Základní východiska školy, jak je nastínil ředitel školy, jsou konkretizována 

jak ve školním vzdělávacím programu školy, tak ve výroční zprávě. Jak se v těchto 

dokumentech uvádí, jsou založena na partnerském vztahu k dětem a jejich rodičům, na 

bezpečném prostředí a pozitivním sociálním klimatu, na rozvíjení sociálních a 

komunikačních dovedností a na rozvíjení vnitřní motivace. Škola vychází z filozofie 

vzdělávacího programu Zdravá škola: „Hlavně to je to zdravé a bezpečné prostředí. 

Nejedná se jen o jídlo. Hlavní je to bezpečné prostředí pro děti“ (Z1). Činnost školy je 

směřována k samostatnému myšlení, k řešení problémů, k podpoře aktivity a tvořivosti 

žáků. Neméně důležité je podle dokumentů školy (školní vzdělávací program, výroční 

zpráva, webové stránky školy) poskytnout všem žákům příležitost zažít úspěch, o čemž 

se ředitel v rozhovoru také zmiňuje: „To je další specialita naší školy, že my tady máme 

samé nadané žáky. My tady nemáme jediného nenadaného žáka, ale je pravda, že jejich 

nadání jsou různá. Snažíme se, aby žáci poznali, v čem jsou dobrý, na co by se měli 

zaměřit“. S tím souvisí fakt, že od šestého ročníku si žáci vybírají volitelné předměty, 

které začaly být realizovány poté, co byla mezi žáky uskutečněna anketa, týkající se 

ideální skladby předmětů. Vedení školy vyslyšelo hlasy žáků a na druhém stupni je 

hodinová dotace některých předmětů omezena na povinné minimum a prostor dostávají 

právě pro volitelné předměty, jejichž skladba se každoročně mění s ohledem na zájem 

žáků (např. literární výchova, konverzace v cizím jazyce, matematika v angličtině, 

ekologie, chemická praktika apod.). Veškeré tyto inovace a změny jsou vždy 

projednávány také s rodiči a do školního vzdělávacího programu jsou implementovány 

až po jejich odsouhlasení. 

Další specifikem školy jsou v prvním až třetím ročníku tzv. „volné středy“, které slouží 

k uvolnění a k přerušení přísunu nových informací v českém jazyce a matematice. 

Výuka je soustředěna převážně na estetické předměty, jako je výtvarná, hudební nebo i 

tělesná výchova. Od čtvrtého ročníku se všichni žáci učí psát na klávesnici počítače 

všemi deseti prsty ve speciálním výukovém programu. Výuka ve všech ročnících 

probíhá ve skupinách, čemuž odpovídá rozmístění lavic ve třídách. Při vyučování se 

využívá efektivních výukových metod, hlavně projektové a kooperativní vyučování. 

V pondělí v první vyučovací hodině jsou ve všech třídách realizovány třídnické hodiny, 

které si kladou za cíl upevňovat vztahy mezi žáky ve třídě nebo řešit vzniklé konflikty. 
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Náplní třídnických hodin je také realizace průřezových témat a probírání aktuálních 

témat ve světě. O přestávkách se děti mohou protáhnout např. v tělocvičně nebo na 

chodbě u pingpongového stolu. 

Škola má vlastní pravidla týkající se hodnocení a klasifikace žáků prvního stupně. Pro 

hodnocení všech žáků na prvním stupni je používáno slovní hodnocení. Ředitel 

vysvětluje: „Pokud tedy máme jiný přístup k žákům a jinak učíme, musíme i jinak 

hodnotit. Takže jsme se na prvním stupni rozhodli hodnotit slovním hodnocením. Na 

druhém stupni jsou známky zachovány, ale je to tak, že si žák může vybrat, jakým 

způsobem bude zkoušen. Někomu vyhovuje písemná zkouška, někdo raději mluví“(Ř1). 

Třídní učitelky dále poskytují rodičům pravidelnou písemnou zpětnou vazbu formou 

týdenních plánů. Plány obsahují stručný výčet učiva a úkoly pro daný týden, místo pro 

vyjádření žáka (jak si myslí, že si učivo osvojí), a vyjádření vyučujícího. Co lze označit 

jako další specifikum této školy je to, že zde vůbec nerealizují zkoušení u tabule a to 

v žádném ročníku.  

Nedílnou součástí učebního plánu je řada činností, které úzce souvisí především 

s osobnostně sociální výchovou žáků a s průřezovými tématy RVP ZV. Jedná se o 

výukové semináře, kurzy a projektové dny, které výrazně zasahují do výchovných a 

vzdělávacích činností během celého školního roku. Podle třídní učitelky z třetího 

ročníku se na výukových seminářích „všichni vzájemně lépe poznají a to nejen děti mezi 

sebou, ale i učitelé s dětmi. […] Pozitivně ovlivňují klima tříd a školy“ (U3). Cílem 

těchto komplexních výukových seminářů je podle ředitele zvyšování sebedůvěry žáků, 

zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti. Kromě výukových programů jsou 

realizovány sportovní kurzy, na prvním stupni je to lyžařský kurz.  

Osobnost ředitele se jeví v celém fungování školy jako stěžejní. Projevuje se jako silný 

manažer, který ví, co chce a nebojí se za tím jít. Je pohlcen svou vizí, ze které nechce 

ustoupit i za cenu nepopulárních opatření: „Začali jsme tedy s těmi vztahy, ale to nešlo 

snadno. Pro některé kolegy to bylo těžko skoustnutelné, s některými lidmi jsme se museli 

rozloučit, protože nedokázali na ten partnerský způsob přistoupit“ (Ř1). Z výše 

uvedeného je patrné, že počítá s podporou celého učitelského sboru, což vnímá jako 

základ pozitivního klimatu ve škole a netýká se to pouze prvního stupně: „Takže jsme 

zpočátku tady měli seminář, aby se ty lidi poznali, protože se znali z jídelny nebo 
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z kabinetu. Dnes je to tak, že řada z nich se přátelí i mimo školu a není to tak, že by to 

byl první a druhý stupeň, ale je to napříč všemi stupni. A ve sboru je myslím si velmi 

dobrá atmosféra, která se odráží na dobrém klimatu školy. A pochopitelně i na klimatu 

ve třídách. Další důležitá věc: žáci i rodiče velmi reflektují, jací jsou učitelé“ (Ř1). Žáci 

a rodiče mají možnost projevovat své zkušenosti, náměty, radosti nebo starosti 

prostřednictvím tzv. „školní vrby“ (schránka umístěná v prostorách školy a na webovém 

portálu školy), která k těmto aktivitám vybízí. Podle vyjádření oslovených učitelek však 

není rodiči téměř využívána. Pro žáky na prvním stupni jsou realizovány (v rámci 

činnosti školní družiny) tyto zájmové kroužky: keramický, dramatický, kutil, šikovné 

ruce, sportovní hry, míčové hry, zobcová flétna, sboreček a stolní tenis.  

Škola od roku 2011 splňuje kritéria značky „Rodiče vítáni“ (viz kap. č. 3.1.1). Ředitel 

vysvětluje, jak k tomu došlo. Nejprve si stáhl z internetových stránek rodicevitani.cz 

přihlašovací dotazník, ten předložil osmnácti rodičům, kteří ho po anonymním vyplnění 

vhodili do školní vrby (schránka na vzkazy): „Nechtěl jsem zaškrtávat něco, co nemám 

potvrzené od rodičů. Tak jsem sice školu do projektu zaregistroval, v dotazníku jsem 

vyplnil, co podle mého názoru splňujeme, ale ceduli jsem pak dal do skříně a řekl si, že 

počkám, až se sejde Rada Klubu rodičů a přátel školy. Tam jsou zástupci ze všech tříd, 

tak ať oni posoudí, co jim naše škola opravdu nabízí“ (Ř1). Při tomto pokusu se názor 

rodičů a ředitele na to, co škola ve vztahu k rodičům poskytuje, téměř nelišil. Rodiče 

v dotazníku zaškrtali prakticky to samé, co ředitel: „Jen se ukázalo, že například rodiče 

na prvním stupni ještě neměli všechny informace o tom, co nabízíme“ (Ř1).
45

  

7.1.2 Rodičovské orgány na škole 

Při škole je od roku 2005 Školská rada, dále ve škole působí občanské sdružení Klub 

rodičů a přátel školy. Členství je dobrovolné a z členských příspěvků je hrazeno 

nadstandardní vybavení tříd, materiální zajištění bezplatných kroužků, ceny za soutěže, 

doprava na turnaje aj. Z iniciativy skupiny rodičů z Klubu rodičů a přátel školy vznikl 

Nadační fond, jehož účelem je zajištění finanční podpory účasti žáků na výukových 

                                                           

45  Právě rozdíl v pohledu obou stran je jedním ze smyslů certifikace, protože může odhalit mezery 

v komunikaci i tam, kde škola sice něco nabízí, ale rodiče o tom nevědí, nebo mají jiný názor.  

. 
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seminářích a sportovních kurzech. Zde stojí za zmínku slovy pana ředitele na vznik 

fondu poukázat: „Když ten nadační fond tenkrát vznikl, tak to mě hodně potěšilo, 

protože to byla iniciativa několika rodičů, kteří měli dobrou třídní učitelku, a ona jim 

vysvětlovala, jak je důležité, aby se těch akcí účastnily všechny děti, protože jsou děti 

smutné, když nemohou jet, že potom to dítě nemá s ostatními ty zážitky, že je tam jakýsi 

handicap. Takže rodiče tenkrát […] ti movitější, došli k rozhodnutí, že založí nadační 

fond. Takže máme občanské sdružení, kde je Nadační fond, dále Správní radu a 

jednatele. Zpočátku rodiče i my jsme sháněli peníze přes sponzory, to šlo, jenže doba se 

zhoršila. Teď do toho fondu přispívají učitelé. A to svoji prací a organizováním akcí, na 

kterých peníze vyděláme“(Ř1). Což konkrétně znamená, že se pedagogický sbor aktivně 

podílí na realizaci různých aktivit, např. na organizaci a zajištění country bálu a 

vánočního jarmarku.  

7.1.3 Způsoby komunikace a formy spolupráce   

Škola vytváří poměrně dostatek příležitostí, ve kterých dochází k vzájemnému setkávání 

jak při formálních, tak při neformálních aktivitách. Klasickými formálními aktivitami 

jsou třídní schůzky, které se konají pravidelně vždy na začátku každého pololetí v září a 

v únoru. Náplní třídních schůzek jsou především informace o životě třídy, organizační 

zajištění sportovních kurzů a výukových výjezdů a projednávání aktuálních záležitostí 

týkající se třídy. Na třídní schůzce rodičů dětí z prvního ročníku, která se konala v září, 

byl především projednáván první týdenní výukový výjezd žáků.
46

  Třídní učitelka 

musela během schůzky vyřídit mnoho organizačních záležitostí týkajících se zajištění 

výjezdu, reagovat na dotazy rodičů, domluvit pravidla styku s dětmi a kromě toho 

vyjasnit povinnosti obou stran, vyplývající z toho, že jsou z dětí školáci. Aktuálně 

ovšem rodiče zajímal především týdenní výjezd a z reakcí některých rodičů byly cítit 

obavy:  „On ještě takhle bez nás nikde nebyl, co když bude třeba brečet a bude chtít 

domů?“ „Může si s sebou vzít plyšáka“? Rodičům šlo především o pohodu dítěte. I 

když je paní učitelka seznámila s obsahovou náplní výukového výjezdu jen velmi 

stručně, dotazy k podrobnějšímu vysvětlení ze strany rodičů nebyly. Rodiče tedy 

                                                           
46

 Tato schůzka, již jsme byli přítomni, trvala dvě hodiny a deset minut. Většina rodičů seděla na židlích 

v půlkruhu, ti co se nevešli, seděli vzadu (za půlkruhem). Důvodem zaplnění třídy byl fakt, že schůzky se 

účastnili všichni rodiče (z toho pět párů). I když schůzka trvala v porovnání s ostatními výrazně delší 

dobu, po celou dobu trvání byla pozitivní a vstřícná atmosféra. Paní učitelka pohotově odpovídala na 

dotazy rodičů a také nechávala prostor pro vyjádření či nápady rodičů.   
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pravděpodobně koncepci školy s výukovými výjezdy přijali jako něco, čemu důvěřují a 

co berou jako jakousi nadstavbu: „Myslím, že to je dobrá věc. Vědí, proč to dělaj a maj 

to promyšlený“. Rodič tímto potvrzuje legitimitu učitelů a „předává“ své dítě do rukou 

profesionálů. Chování dětí a jejich studijní výsledky nejsou součástí třídních schůzek, i 

když podle oslovených učitelek mnozí rodiče tyto informace po skončení schůzky chtějí 

a učitelky jim je na zažádání poskytují.  

Další již podle výpovědí učitelek zažitou aktivitou jsou individuální konzultace ve 

třech: učitel – rodič – žák
47

. Tento způsob informování vítají obě strany.  Učitelka z páté 

třídy ke konzultačním hodinám říká: „Pravidelná komunikace s rodiči na 

individuálních konzultacích, kde je přítomné i dítě, mi velice vyhovuje. Dítě se může ke 

všemu vyjádřit, říct co se mu povedlo nebo co mu ještě moc nejde. […]. Mám zkušenost, 

že případné nedostatky rodič lépe přijme a taky se spíš snaží dítěti pomoct“ (U5). 

Podobně to vidí učitelka ze třetí třídy: „Každopádně já to dělám tak, že vždycky začne 

mluvit žák. O tom, co mu třeba nejde, no a potom se k tomu vyjádřím já i rodič. Víte, 

ono je to prostě lepší, když se začíná od dítěte. Rodiče to spíš vezmou než od nás“ (U3). 

Což pravděpodobně vypovídá o tom, že učitelky mají špatné zkušenosti s tím, když 

musí rodičům sdělit nějaké neúspěchy či problémy dítěte. To dokresluje výpověď 

ředitele, když se na základě své dlouholeté praxe zamýšlel nad tím, zda se rodiče nějak 

změnili: „Ten přístup rodičů je různej, ale nemůžu říct, že by rodiče byli vyloženě horší, 

ale celkově se dá říct, že v nich dnes nemáme takovou oporu, jako jsme měli dřív. Že teď 

je to občas tak, že já s ním nemám problém a to je váš problém“ (Ř1).  V průběhu 

konzultačních hodin dochází mimo jiné i ke slaďování postupů učitele, žáka i rodiče. 

Učitelka s šestnáctiletou praxí vypovídá:  „No, je fakt, že to není jen tak. Já jsem se 

musela nejdřív naučit, jak ty konzultace vést (smích). No, abych vůbec dala prostor 

tomu žákovi a taky rodiči. […] I když se to i ten žák musel naučit. Myslím tím, ohodnotit 

svou práci. Někdy to dítě nedokáže správně posoudit a to potom přijdou na řadu třeba 

pracovní listy s jeho výsledky a pak zase záleží na tom, jestli se s rodičem shodnu v tom, 

co je pro něj – jako pro to dítě – důležitý. Ale většinou se shodnem“ (U3). Z příkladu lze 

usuzovat, že konzultační hodiny poskytují prostor i pro vyjasnění potřeb obou stran. 

                                                           
47

 Tyto individuální konzultace se konají v tzv. konzultačních dnech, které jsou vypisovány čtyřikrát za 

rok: v říjnu, listopadu, březnu a v květnu. Individuální konzultaci si rodič může domluvit v jiném čase, po 

domluvě s vyučujícím. 
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V podstatě se všechny oslovené učitelky spolu s ředitelem shodují na tom, že takto 

koncipované konzultační hodiny
48

 považují za přínosné pro všechny zúčastněné strany. 

To dobře dokumentuje následující výpověď: „Na minulé škole, kde jsem pracovala, byly 

jen třídní schůzky a to nemám ráda. […] Sama si pamatuju, když byly mé děti malé, jak 

bylo nepříjemné stát v té frontě…a potom stejně nebyl na pořádný rozhovor čas. Takhle 

kolikrát proberem i jiné věci, na který by jinak nebyl prostor“(U4). K individuálním 

konzultačním hodinám se vyjadřují pochvalně i rodiče. Otec, syn ve 2. třídě: „Nejdřív 

jsem si říkal, že to je zbytečný, že by stačilo vyslechnout učitelku na rodičáku, ale dnes 

vidím, že to je dobrý způsob. Zvlášť oceňuju, že se kluk učí hodnotit svou práci“ (O2). 

Matka, dcera ve 4. třídě: Na ty konzultace se dcera dokonce těší. No, paní učitelka ji 

chválí, tak se jí to líbí, ale je fakt, že na posledních konzultacích jsme nebyly, no když 

nemá žádný problémy, tak paní učitelka říkala, že nemusíme chodit“ (M4). Tento 

příklad je ilustrativní, podobně odpovídali rodiče dětí, které ve škole prospívají bez 

problémů. Na jednu stranu si rádi vyslechnou, že jejich dítě ve škole vše zvládá, ale na 

druhou stranu šetří časem, takže uvítají, že na konzultaci nemusí. Jinak se k tomu 

vyjadřuje třídní učitelka U4: „Praxe je taková, že bych spíš uvítala, kdyby na ty 

konzultace chodili rodiče dětí, které mají problémy, ale ono je to spíš obráceně“. 

Konzultační dny se konají v průběhu školního roku čtyřikrát, popřípadě aktuálně po 

domluvě s rodičem. Rodiče všech žáků prvního stupně pravidelně dostávají v průběhu 

celého roku podrobné informace o akcích třídy, o probíraném učivu a o výsledcích 

práce žáka prostřednictvím týdenních plánů (viz příloha č. 7). Ve výpovědích některých 

učitelek lze usuzovat na přítomnost jakéhosi kolegiálního „podpůrného zázemí“ ve 

škole, které i když není explicitně pojmenováno, je v případě řešení nějakého problému 

využíváno: „A když je nějaký problém, tak vím, že v tom nejsem sama“(U3). „Řešila 

jsem třeba opakované ubližování spolužákům, tak jsme se společně radili co s tím, i 

když ho moje kolegyně ve třídě nemaj, tak můžou pomoct, mám takovou zkušenost“(U5). 

Přítomnost tohoto zázemí lze vyčíst i z výpovědi ředitele, že společná snaha vedoucí 

k vyřešení nějaké vzniklé situace je na této škole běžnou záležitostí. 

                                                           
48

 Konzultační hodiny ve třech korelují s prezentovanou filozofií školy, kde je stěžejní respektující přístup 

ke všem sociálním partnerům a především k žákům. Těžko si tedy lze představit, že by žáci mohli být ze 

situací, kde se hovoří především o nich, vylučováni. Rodiče se na konzultace zapisují na určitý čas, 

začínají po skončení výuky a trvají do 18 hodin. Jejich délka se pohybuje od 10 minut po 20 minut, podle 

potřeby. 
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Kromě tradičních komunikačních kanálů, všechny oslovené učitelky poskytly rodičům 

číslo svého mobilního telefonu. Zdůvodňují to především tím, že potřebují být 

informovány, když např. dítě onemocní nebo rodina řeší nějaký aktuální problém, kvůli 

kterému dítě nepřišlo do školy. Dobře to dokumentují tyto výpovědi: „Jsem ráda, když 

rodiče pošlou esemesku hned ráno a já tak vím, co se děje, […] nemusím čekat nebo to 

sama potom složitě zjišťovat, jako co se děje“(U3). „No já vím, že to není běžný na 

všech školách, ale mně to vyhovuje a i rodičům. Je to nejrychlejší způsob odhlašování 

dítěte […] no, protože je třeba včas odhlásit taky oběd“ (U4). Z výše uvedeného 

vyplývá, že komunikace pomocí SMS zpráv má převážně informativní charakter a je 

užívána především z důvodu rychlého přenosu zpráv: „Nejčastějc píšu esemesku, je to 

nejrychlejší a vím, že to bylo doručeno, než kdybych volala normálně do školy“ (M4). 

„No, někde číslo na mobil rodiče nemaj, ale já už si to bez toho nedovedu ani 

představit. Ne, že bych pořád otravovala, ale holka bývá často nemocná, tak proto 

hlavně píšu“ (M1). Nesetkali jsme se s jediným negativním názorem na tuto formu 

komunikace. Rodiče mají také samozřejmě k dispozici pevnou telefonní linku, avšak dle 

výpovědí dávají přednost mobilním telefonům. Jedním z důvodů je fakt, že mobilní 

telefon mají všichni rodiče stále po ruce, a druhým důvodem vedoucím k 

upřednostňování mobilního telefonu před pevnou linkou, je pravděpodobně složitější 

cesta k doručení informace (do kanceláře je doručen vzkaz a ten je teprve poté – např. o 

přestávce předán učitelce). Informativní charakter má také písemná forma komunikace. 

Ta je na škole realizována prostřednictvím notýsků, kam učitelky vpisují různé 

organizační záležitosti, jako například informace o exkurzi, žádost o platbu na divadlo 

apod. Jak bylo zjištěno, notýsky rozhodně neslouží k poznámkám (myšleno poznámky 

kvůli zapomínání, neplnění úkolů apod.). Dvě ilustrativní výpovědi: „Poznámky nevedu 

[…], jde o to, aby se samo dítě naučilo odpovědnosti“ (U5). „Vždycky zkontroluju, co 

má v notýsku, protože mi nikdy nic nevyřídí. Jsem tak zvyklá. Stejný to bylo u starší 

dcery“(M4). Vedle notýsků ve škole mají tzv. diáře, které užívají děti
49

. Zapisují si tam 

úkoly a vše, co je například nutné zopakovat apod. Diáře tedy primárně neslouží 

rodičům k získávání informací. Další formou komunikace jsou emailové zprávy, které 
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 Žákovské knížky na prvním stupni nepoužívají, k zjišťování výsledků vzdělávání (kromě slovního 

pololetního a závěrečného hodnocení) slouží týdenní plány, kde práci dítěte slovně hodnotí učitelka i 

samo dítě. 
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se podle učitelů stávají běžnou součástí styku s rodiči, i když rodiče se o této formě 

komunikace nezmiňovali. 

Nejčastější formou styků je komunikace „tváří v tvář“. Tato přímá komunikace probíhá 

většinou při přivádění či vyzvedávání dětí ze školy. V rámci těchto neformálních 

rozhovorů dochází k přirozenému navazování kontaktů, při kterých se obě strany mají 

šanci více poznat. Často se také dozvídají důležité informace o tom, jak se dětem ve 

škole daří, co se jim povedlo apod.: „Třeba řešíme, co se jí povedlo nebo co bych s ní 

měla procvičit. To se teda týká hlavně toho čtení“(M1). Tato matka má dceru v první 

třídě a k tomu paní učitelka říká: „Já mám letos první třídu, takže vidím rodiče i 

několikrát týdně […]. Každý den jim sem k dispozici a někdy se za mnou staví, když jdou 

do družiny […]. Oni vědí, že tu bývám až do odpoledne (smích)“ (U1). Další část 

podstatných informací získávají rodiče od svých dětí. Tyto informace jsou 

zprostředkované a mohou být často zkreslené.  Rodiče z našeho vzorku si to uvědomují, 

ale informace od dětí typu „co bylo ve škole?“vyžadují. Jak jedna matka uvedla: 

„Zajímá mě, co ve škole dělali a jak se měla“(M4). 

Kromě těchto nepřímých a přímých komunikačních kanálů škola pořádá různé akce pro 

rodiče i veřejnost. Již tradičně každoročně realizované vánoční jarmarky a country bály, 

slouží jednak jako příležitosti k neformálnímu setkávání a jednak jako možnost získání 

finančního příspěvku na výukové pobyty žáků: „Děláme pro rodiče country bál, což 

děláme s vědomím, abychom vydělali peníze pro děti, aby s náma mohly jezdit na 

výjezdy…děláme pro ně před Vánoci jarmark, je tam od punče, cukroví až po výrobky 

dětí všechno […], my potom z toho ty peníze necháváme na výjezdy“ Co si budem 

povídat, ten punč rádi uvaříme a nad ním si s rodiči popovídáme. Je to úplně jiná 

atmosféra“ (Z1).
50

 Všichni oslovení rodiče se vánočního jarmarku účastní a důvod lze 

ilustrovat touto výpovědí: „Tak my tam chodíme hlavně kvůli dětem a taky tam vždycky 

koupíme nějaký svícínek nebo tak něco“(M5). Podle výpovědí se country bálu letos 

účastnili dva respondenti, O2 k tomu říká: „Chodíme tam čtvrtým rokem, máme takovou 

partu, i oni tam maj děti, každý rok tam jsme, je to už tradice […] pobavíme se a taky 
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 O úspěšnosti těchto akcí svědčí fakt, že z country bálu bylo ve školním roce 2013/2014 vytěženo 37 

tisíc korun, což podle ředitele znamená, že: „nějakých 25 žáků je zajištěno a může vyjet na lyžáky a další 

výjezdy“(Ř1). Na Vánočním jarmarku bylo vybráno 20 tisíc korun a tyto peníze také putují do Nadačního 

fondu. 
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tím přispějeme na něco dobrýho“(O2). I když všechny učitelky hovoří o tom, jak 

náročné je vše připravit
51

, tak na druhou stranu si uvědomují přínos těchto akcí 

z hlediska vzájemného poznávání s rodiči. Zde jeden příklad: „Rodiče nás víc poznaj a 

tím pádem vědí, že ta učitelka není jenom na to učení, ale že je tam obslouží, zatancuje 

si, popovídá s nimi, že si dá taky tu skleničku“(Z1). Protože se na prvním stupni 

neznámkuje, od první třídy je realizována kooperativní výuka a pořádány týdenní 

výukové pobyty, ředitel považuje za nutné seznámit s těmito organizačními záležitostmi 

rodiče budoucích prvňáků. Pro ně jsou organizovány třídní schůzky v červnu (v 

dostatečném předstihu před zahájením školního roku), ale mohou se účastnit i Dne 

otevřených dveří, kde mají možnost seznámit se nejenom s prostory a vybavením školy, 

ale také s tím, jak probíhá výuka. Podle učitelek je návštěvnost vysoká, což je jistě dáno 

tím, že tato akce je pořádána v sobotu.
52

 

Pro znázornění příležitostí, které inovativní škola poskytuje směrem k rodičům, jsme 

využili model činností Bulla (popsán v kapitole 3. 1), viz tabulka č. 8. 

Tab. č. 8: Škola inovativní: vytváření příležitostí ke spolupráci směrem k rodičovské 

veřejnosti 

Příležitosti Popis činností 

Informování 
Třídní schůzky – 2x za školní rok 

Individuální konzultační hodiny – 4x za školní rok a dle potřeby  

Týdenní plány 

Diáře  

Pracovní sešity žáků a ukázky jeho práce 

Nástěnky pro rodiče (prezentace značky „Rodiče vítáni“ se všemi 

znaky) 

Informační letáky 

Školní časopis 

Webové stránky školy 

                                                           
51

 Na přípravě, organizaci a zajištění chodu těchto akcí se účastní celý pedagogický sbor. O tom vypovídá 

paní zástupkyně: „Pokud rodiče nemají finance na pobyty, pokud je např. víc dětí v rodině nebo rodiče 

nezaměstnaní, nebo matka samoživitelka, tak potom na to přispíváme. Nějaké peníze dávají i sponzoři. 

Přispíváme tím, že učitelky napečou, udělají chlebíčky, celej večer se o ty rodiče staraj, takže prodáváme 

pití, alkohol […] máme vždycky plno a vyprodáno“ (Z1). 
52

„Právě na ten Den otevřených dveří zveme i rodiče budoucích prvňáčků aby věděli, co je čeká. No a 

potom začátkem června zveme ty rodiče, jejichž děti jsou už přijaté, abychom jim řekli, co je všechno 

čeká, představíme paní učitelku, protože ty prvňáci hned na začátku října jedou na pětidenní výjezd mimo 

školu, tak aby ti rodiče na to děti připravovali“ (U4). 
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Vysvětlování 
Informativní schůzky s rodiči budoucích žáků  

(seznamování s filozofií školy a s uplatňovanými výukovými 

metodami) 

Individuální konzultační hodiny 

Pozorování 
Dny otevřených dveří 

Praktické výukové semináře pro rodičovskou veřejnost 

Možnost přítomnosti rodiče na vyučování 

Prodejní jarmarky  

Vánoční jarmark 

Country bál 

Participace 
Finanční pomoc 

Výpomoc při akcích školy – prodejní a vánoční jarmarky, 

Country bál 

Rozhodování 
Hlas rodičů při rozhodování o změnách vzdělávacího plánu aj. 

(návrh o změně skladby předmětů, návrh o změně způsobu 

hodnocení) 

Zdroj: Třídění podle Bulla (1989, In Majerčíková, 2012, s. 39 – 40) 

První a druhý způsob příležitostí (informování, vysvětlování) vychází výhradně od 

školy, další způsoby v sobě zahrnují i prvky vzájemnosti (pozorování, participace, 

rozhodování). Souhlasíme s Trnkovou (Trnková, 2004), že tyto příležitosti jsou klíčové 

pro budování spolupráce a partnerství mezi školou a rodiči. Zde (především ve třetím 

výše zmíněném kroku – pozorování) dochází k neformálnímu setkávání, k neoficiálním 

kontaktům, k navazování užších vzájemných vztahů. 

7.1.4 Škola v síti vztahů: postoje, potřeby a očekávání 

V předchozí kapitole jsme poskytli kromě přehledu konkrétních forem spolupráce, které 

inovativní škola směrem k rodičům iniciuje, také názory obou stran (učitelek a rodičů) 

na komunikaci a spolupráci. Na tomto místě se zaměřujeme na to, jak jsou vzájemné 

vztahy oběma skupinami aktérů vnímány, jak k nim přistupují a jaký význam jim 

přičítají, přičemž si uvědomujeme, že problematika má významný subjektivní rozměr. 

Rodiče vzhledem ke škole nárokují své potřeby a očekávají jejich plnění. Na základě 

toho si ke škole vytvářejí určitý postoj. Pojem „postoj“ je obecně definován jako způsob 

chování a reagování na osoby a situace, který je ovlivňován širším sociálním rámcem, 

např. veřejným míněním a sociálními kontakty (Hartl, Hartlová, 2004). Pojem „postoj“ 

zde používáme v širokém významu, který v sobě zahrnuje zkušenost (ať prožitou nebo 
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zprostředkovanou) se školou, učitelem (nebo s rodiči), často doprovázenou emočním 

nábojem.  

Při zpracovávání výsledků se postupně začaly vynořovat opakující se vzorce postojů 

učitelek, projevující se v chování a jednání, které jsme nazvali - subjektivní strategie.
53

 

Termín subjektivní strategie na tomto místě používáme jako souhrn subjektivních 

přesvědčení učitelek o své profesi, která jsou sycena osobnostními vlastnostmi, 

zkušenostmi a přesvědčeními, projevující se v chování a jednání k rodičům svých žáků. 

Ve výsledku potom ovlivňují vztahy, komunikaci a postoje rodičů k učitelkám. 

Domníváme se, že konstrukce těchto strategií přispěje k hlubšímu pochopení 

provázanosti vzájemných vztahů s osobností učitelky. Z tohoto důvodu, jak se již 

zmiňujeme výše, zde prezentujeme postoje obou skupin respondentů a poukazujeme na 

možné souvislosti. 

7.1.4.1 Mohlo by to být lepší 

I přes pozitivní smýšlení rodičů o škole a především o učitelkách, lze v některých 

výpovědích najít něco, co se dá vyjádřit slovy - mohlo by to být lepší. Zde uvádíme 

ilustrativní příklady: „Paní učitelka je opravdu vstřícná, oceňuju její práci, ale přivítala 

bych, kdyby mě vždycky hned o všem informovala […]. Někdy se nějaký informace 

dozvím zprostředkovaně a podle mně pozdě. A když jsem se jí zeptala, tak mi to všechno 

řekla […] no, ale kdybych se nezeptala, tak by mi to asi ani neřekla. Já vím, že nemá jen 

nás, že jo?“(M1).
54

 Matka projevila iniciativu, protože jak dále uvedla, může za 

učitelkou „kdykoliv přijít“. To znamená, že k ní má důvěru, avšak i tato „drobnost“ 

může důvěru k  učitelce narušit. Učitelka podcenila prožitky dítěte a neprojevila 

dostatečnou empatii. Je třeba si uvědomit, že tytéž situace mohou mít pro různé aktéry 

různou důležitost. V tomto případě je jasné, že pro matku je důležitá spokojenost dítěte 

ve škole (což nemusí souviset výhradně s výsledky dítěte).  Jiná zkušenost: „Když byl 

                                                           
53

 Byli jsme inspirováni termínem subjektivní teorie učitele, představující osobní systém poznatků a 

přesvědčení, která učitel využívá při vyučování (Kelchtermans, Vandenberghe, 1993, In Šeďová, 

Švaříček, Šalamounová, 2012). 
54

 V tomto případě se nejednalo o vzdělávací výsledky dítěte, ale šlo o problémy dívky se spolužačkou. 

Podle matky se ve škole nepohodla s kamarádkou, s kterou se zná už od mateřské školy. To se projevilo 

na chování dívenky, která začala být smutná, a do školy se jí nechtělo. Mamince se svěřila až po naléhání. 

Paní učitelka dle matky o všem věděla, ale pravděpodobně to nevnímala jako problém. Matka si na jednu 

stranu posteskla a na druhou stranu hned dodala, že je s paní učitelkou spokojená. 
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syn v první třídě, tak tam manželka pořád chodila […] a potom říkala, že má pocit, že 

tam chodí až moc […] no, jako že to je zbytečný a to jí paní učitelka taky řekla.  On 

neměl žádný problémy, škola mu šla. My dnes víme, že můžem být v klidu a kdyby něco, 

tak se domluvíme“ (O2). Z rozhovoru vyplynulo, že matce šlo spíše o navázání dobrého 

vztahu s  učitelkou a o snahu ukázat se „v dobrém světle“, protože syn nemá a ani 

neměl ve škole žádné problémy. Ale když zjistili, že syn je „v dobrých rukou“, tak svoji 

iniciativu zmírnili.
55

 Z výše uvedeného se zdá, že tito rodiče mohou zažívat jakousi 

formu „vytěsňování“ (srov. Šeďová, 2009), kdy s nimi učitelka nepotřebuje hovořit. O 

vytěsňování (v návaznosti na ukázku výše) v tomto případě nešlo, protože rodiče 

pravidelně docházeli na individuální konzultační hodiny i na třídní schůzky. Zde se 

jednalo o časté téměř každodenní návštěvy, které učitelka mohla vnímat jako zatěžující 

a to především z nedostatku času, jak vypovídá učitelka ze třetí třídy: „Fakt jsem 

připravená pomoci, ale když všechno funguje, tak jsem ráda, když zbude čas na jiné, 

kteří to třeba potřebují. No, máme jich ve třídě dvacet osm“(U3). Na výše uvedených 

příkladech demonstrujeme, jak jsou vzájemné vztahy úzce provázány s osobností 

učitelky. 

Na základě opakujících se vzorců chování jsme sestavili subjektivní strategii, kterou 

jsme pojmenovali jako strategii prezentační. Učitel (v našem případě učitelka)
 56

 je zde 

prezentován jako kombinace konzultanta a profesionála, který se orientuje především 

na vzdělávací cíle, komunikaci s rodiči sice nevyhledává, ale ve svém postoji k rodičům 

projevuje vstřícnost a zájem. Příklad: „Nebráním rodičům přijít do výuky, eventuelně by 

to šlo. Když přijde do školy nový žák, tak tam s ním maminka může být třeba jednu nebo 

dvě hodiny“ (U1). Je připravený řešit případné problémy společně s rodiči. Rodiče 

k němu projevují důvěru a oceňují jeho profesionalitu a v případě potřeby buď iniciují 

spolupráci, nebo vyčkávají na upozornění vzešlé od učitele (tab. č. 9). Tento typ učitele 

v jednání s rodiči prezentuje svůj zájem a profesionalitu, což v našem modelu 

označujeme jako strategii prezentační. 

                                                           
55

 Tato výpověď koresponduje s  výpověďmi učitelek. Učitelky ve vzájemné shodě nepovažují časté 

návštěvy rodičů ve škole za nutné. Vysvětlují to tím, že v případě potřeby se domluví na individuální 

schůzce, ale na druhou stranu jsou rodičům každý den ve škole k dispozici. Když za nimi rodič přijde, 

neodmítnou ho, popřípadě se domluví na jiný den.  
56

 I když našimi respondenty byly pouze učitelky, zde pro vytvoření jakéhosi obecného modelu užíváme 

pojem „učitel“. 
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Tab. č. 9: Strategie prezentační 

STRATEGIE TYP  ORIENTACE POSTOJ VÝSLEDEK 

Prezentační 
konzultant 

profesionál 

na vzdělávací 

cíle 

zájem 

profesionalita 

spolupráce 

vyčkávání 

7.1.4.2 Jsme tu hlavně pro děti 

Učitelky i rodiče z našeho vzorku se ke způsobům komunikace vyjadřují vesměs 

pozitivně. Ani v jednom případě jsme u rodičů nenarazili na nějakou negativní 

odpověď, ve smyslu explicitně projevované stížnosti či nespokojenosti. Zde jsou 

některé ilustrativní výpovědi: „Z mého pohledu je komunikace s učiteli na škole 

výborná. […]. Po dohodě s učitelkou je možná komunikace kdykoliv“(M4). „Setkávám 

se vždy s ochotou řešit daný problém a hlavně jim jde o děti“(O2). „Pro mě je 

podstatný, že má naše dítě ráda“ (M1).  

Pro všechny oslovené rodiče je důležité, aby jejich děti byly ve škole spokojené. A když 

se nepřidají jiné problémy, nemají potřebu školu navštěvovat nad rámec toho, co 

pravděpodobně vnímají jako úkol „dobrého“ rodiče. Rodiče mají možnost být přítomni 

ve výuce. Podle učitelek to vědí, ale zájem neprojevují. Oslovení rodiče tuto možnost 

nikdy nevyužili, i když M1 o tom uvažovala, ale nakonec návštěvu neuskutečnila, což 

vysvětluje takto: „Já jsem s paní učitelkou o té možnosti mluvila už před tím, než dcera 

nastoupila do první třídy. Ale potom mi to nějak nevyšlo […] a teď když vidím, že dcera 

je ve škole spokojená, tak mi to přijde zbytečný“(M1). Faktor spokojenosti je silným 

prediktorem vedoucím ke spokojenosti rodiče, což se potvrzovalo ve všech rozhovorech 

s rodiči. 

Učitelky se ve výpovědích shodují s rodiči. Především chtějí, aby byly děti ve škole 

spokojené, což patří k základnímu požadavku „zdravé“ školy a respektujícího přístupu. 

Všichni učitelé absolvovali kurz Respektovat a být respektován.
57

 K tomu se ředitel 

                                                           
57

 Kurzy Respektovat a být respektován organizuje Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání. 

Kurz je určen pro učitele a pro širokou veřejnost. Seznamuje se základními komunikačními dovednostmi 

respektujícího přístupu, které lektoři považují za základ změny ve výchově a vzdělávání, ve škole i 

v rodině. Základní škola inovativní získala v roce 2002 na realizaci tohoto vzdělávacího kurzu grant 

MŠMT.  
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vyjádřil takto: „My jsme s paní doktorkou Nováčkovou spolupracovali a měli jsme 

několik seminářů ke komunikaci a k respektovat a být respektován […], ale je to více 

méně tak, že jak sem přicházeli noví lidi, tak všichni si pak ten kurz udělali. Bohužel 

tyhlety klíčové věci mladí absolventi fakult nemají zažité, jak se chovat k rodičům, jak se 

chovat k žákům. Neodhadnou způsob, jak třeba některé věci rodičům podat a potom 

mohou vznikat zbytečná nedorozumění. Absolventi znají učivo, tedy většinou, horší je to 

s efektivními metodami výuky, ale nejhorší to je s komunikací“(Ř1). Z toho je zřejmé, že 

ředitel považuje respektující přístup za stěžejní v budování pozitivního klimatu školy, a 

to jak ve vztahu k dětem, tak ve vztahu k rodičům.
58

 Ilustrativní příklady: „A já když 

vidím, že děti neuměj něco, tak nejdřív začnu u sebe. Co jsem já udělala špatně. Potom 

teprv si řeknu, tak asi já jsem udělala všechno, ale nikdy to nehážu na děti. […] Chtěli 

jsme změnit přístup, no, aby děti chodily rády do školy, a teprve potom jsme k tomu 

pomalu zvali rodiče, k nějakému spolurozhodování. Když si s něčím nevíme rady, 

hledáme řešení společně. Takže si hodně pomáháme“ (Z1). „Snažíme se být našim 

dětem vzorem, při všem, co děláme“ (Ř1). 

Na základě výše opakujících se vzorců chování jsme sestavili subjektivní strategii (tab. 

č. 10), ve které označujeme učitele jako kombinaci typu poradce a konzultanta. Je to 

učitel orientující se na žáka, projevující zájem a empatii a přes tento způsob přístupu 

k dítěti si získává důvěru rodičů. Rodiče projevují ve vztahu k tomuto učiteli větší 

otevřenost a aktivitu, viz dva příklady: „S paní učitelkou jsme velice spokojení. Syn a 

dokonce i my (smích) se do školy díky ní těšíme“(O2).“ „Mnohdy mě rodiče informují o 

rodinných či osobních věcech, což považuju za velký projev důvěry a moc si toho 

vážím“ (U4). Tento model označujeme jako strategii suportivní. 

  

                                                           
58

 Pro dokreslení situace zde uvádíme pohled ředitele: „Takže v prvopočátku jsme se s jedním kolegou a 

jednou kolegyní museli rozloučit a pro ty ostatní to byl jasný signál, že pokud se s touto filozofií 

neztotožní, odejdou také. […] Je to tak, že to nebyl jejich šálek čaje. Oni chtěli tu mocenskou pozici si 

držet, byla to kolikrát obava ze ztráty autority. Takže odešli a je to tak v pořádku. Já tomu rozumím, 

protože je to špatně, když děláte něco, co nejde z vás, musíte se přetvařovat. […] To je naprosto klíčové, 

protože děti i rodiče poznají, když je učitel autentický. Když není učitel autentický, má smůlu. Neberou ho, 

není pro ně autorita, a i kdyby se rozkrájel, tak ho neberou“(Ř1). 
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Tab. č. 10: Strategie suportivní 

STRATEGIE TYP  ORIENTACE POSTOJ VÝSLEDEK 

Suportivní 
poradce 

konzultant 
na žáka 

empatie 

zájem 

důvěra 

spolupráce 

7.1.4.3 Vzájemná očekávání  

Učitelky explicitně nezjišťují očekávání rodičů, například formou dotazníků nebo 

cílených rozhovorů, ale spíše to, co rodiče očekávají, zjišťují v průběhu času, při 

formálních i neformálních příležitostech. Nejvíce informací od rodičů získávají v rámci 

neformálních příležitostí a v průběhu konzultačních hodin: „Já se vždycky ptám, co si 

jako představují a potom se bavíme o tom, jestli to je reálný“(U4). Ne vždy se rodiče 

dozví to, co potřebují: „Maminka si myslela, že s klukem musí číst každý den aspoň 

hodinu a to teda nevím, jak na to přišla […]. Tak jsme si to musely vyjasnit“(U5). 

Rodiče jsou pravidelně informováni o tom, co se od nich očekává na třídních 

schůzkách: „No, já na ně většinou jdu, s manželkou se střídáme (smích) […]. Probíraj 

se tam takové ty organizační věci, ale hlavně se dozvím, co a jak. Třeba co se po nás 

chce, a taky máme jedno dítě v první třídě, tak abychom něco důležitýho 

nepropásli“(O1). Z citace lze vyčíst, o co rodičům jde. Potřebují mít informace o tom, 

co se ve škole děje a jaké jsou na ně kladeny požadavky. Kromě vzájemného očekávání 

jsme zjišťovali, zda obě strany aktérů mají vhled do očekáváních druhé strany. Rodiče 

z našeho vzorku na otázku, jak se domnívají, že si učitelky představují dobrého rodiče, 

odpovídali bez velkého přemýšlení a jejich výpovědi téměř korelovaly s tím, jak si 

dobrého rodiče představují učitelky (viz tab. č. 11). Důvodem těchto téměř shodně 

znějících výpovědí obou skupin respondentů může být fakt, že všechny třídní učitelky 

na prvním stupni „jdou“ s dětmi od první až do páté třídy. Mají tak šanci více se 

navzájem poznat a dokáží se lépe vcítit do potřeb druhého nebo si svá očekávání 

předávají v rámci četných individuálních schůzek: „Jako vždycky mi připadá, že se 

všechno dá vyřešit. Když učíte ty děti pět let, tak rodiče poznáte a víte, co od nich 

můžete očekávat a co oni požadují od vás“(Z1). Zaznamenali jsme pouze drobnou 

neshodu ve vnímání „zájmu o dítě.“ Rodiče si pod svými vyjádřeními: věnuje se dítěti a 

podporuje své dítě, představují pomoc dítěti především s přípravou do školy. Což 
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v jejich podání znamená kontrolu pomůcek, přípravu aktovky a svačiny, obalení sešitů 

apod.  Pouze jedna respondentka se vyjadřovala ve smyslu celkového zájmu o dítě: 

„abych si s ní povídala, když přijdu z práce nebo abych se zajímala o to, co ji 

baví“(M5). Tento požadavek byl formulován ze strany čtyř učitelek, které do vyjádření: 

zajímá se o dítě, zahrnují celou šíři aspektů. Ilustrativní příklad: „Podle mě dobrej rodič 

jednak ví, co se ve škole dělá, proto sem k nám to dítě dal a dobrej rodič je ten, který 

veme dítě na procházku, na výlet, na lyže, na kolo, a bude si s ním povídat, bude s ním 

mluvit. Jako školní úlohy máš – nemáš, to je to poslední, co bych já od rodiče chtěla 

osobně. Ale opravdu, protože když si s ním bude povídat, jednak se dozví, co se dělá ve 

škole, jednak to dítě se dozví i o tom rodiči, co ten rodič dělá, je to taková vzájemná 

komunikace. Ať spolu tráví volnej čas, ale ať to není čas, že spolu tráví nad úkoly“ 

(U5). 

Na otázku, jak si rodiče představují dobrého učitele, odpovídali rodiče výčtem 

osobnostních a profesních charakteristik: komunikativní a spolupracující, trpělivý, 

chápající, vzdělaný, důsledný a laskavý. Vedle těchto v podobných výzkumech 

identifikovaných požadavků na učitele (srov. Šeďová, 2009) byly definovány aspekty 

související s respektujícím a empatickým přístupem učitele k dítěti. Podle rodičů 

dobrým učitelem je ten, který umí naslouchat problémům dětí, umí se vcítit do jejich 

pocitů, umí poradit a má je rád (viz tab. č. 11). Můžeme se domnívat, že rodiče z našeho 

vzorku vybírali tuto školu pro své dítě právě pro prezentovaný respektující přístup 

k dítěti, který sice nebyl explicitně vyjádřen, ale z výpovědí je zřejmé, že je rodiči od 

učitelek očekáván. Rodiče od školy především očekávají spokojenost dítěte a „že tam 

nebude prožívat nějakej stres“(M7), teprve poté uváděli vzdělání dítěte. V odpovědích 

na otázku, jak se učitelky domnívají, že si rodiče představují dobrého učitele, byly 

zaznamenány tyto odpovědi shodné na obou stranách: komunikativní, spolupracující a 

přátelský (vnímáme podobně jako chápající), umí „kvalitně“ odpovědět (je vzdělaný), 

pomůže, poradí a má rád děti. I zde byl vyjádřen respektující přístup k dítěti. Příklady: 

„Málokterému rodiči by se líbilo, kdybych dítě ponižovala slovně, i když spousta rodičů 

i v dnešní době říká – když vás nebude poslouchat, vražte mu hnedka, to si myslím, že by 

bylo asi to poslední, co by chtěli slyšet. Já si vždycky říkám, chovej se k ostatním tak, 

jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě“(U5). „Takovej trochu přátelskej…hm…já se 

samozřejmě snažím být dobrá učitelka, a když se mě na něco zeptají, tak hned se snažím 
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jim kvalitně odpovědět, udělám si na ně čas. Myslím si, že je to všechno hlavně o 

komunikaci a o vztahu k dětem“ (U3). 

Zajímavé téma rozhovorů se týkalo domácích úkolů. Dotazované učitelky 

nezdůrazňovaly význam domácích úkolů, jak bychom očekávali: „Domácí úkoly a 

vůbec to slovo domácí jsme už dávno zavrhli, že to jsou jenom úkoly, protože jestli to 

napíše odpoledne tady ve škole nebo v družině a ať si to udělaj kde chtěj. Jsou to úkoly 

jen na procvičování. A hlavně na prvním stupni si myslím, že ty děti úkoly vůbec 

nepotřebujou. Když budou dávat pozor, když se vyučuje 45 minut v hodině, tak jim to 

musí stačit“(Z1). Další ilustrující příklady: „Protože já si říkám, že je to pro ně už tak 

dost práce a aby odpoledne ještě dělaly. Jim taky končí pracovní doba. Vemte si, že ty 

děti mají v pátý třídě 25 hodin,. V devátý maj 32 hodin. Normální dospělák dělá 40 

hodin“(U3). „Já nedávám úkoly vůbec, dávám jim jen něco na procvičení, dám jim to 

do týdenního plánu, a jestli potřebujou si to procvičit, tak ať si to procvičí a jestli to 

nepotřebujou, tak ať to nedělaj. Je to na nich. Je to na jejich dobrovolnosti“ (U4). „Já 

si myslím, jestli to není taková ta pohodlnost učitele. Já to nestihnu naučit, tak to 

udělejte za nás. A procvičte to doma, protože když to neumíte, tak to asi není moje vina, 

ale vaše“(Z1). Zdá se, že rodiče mají stejný názor. Jeden ilustrativní příklad: na otázku, 

co je ve vztahu ke škole pro rodiče důležité, odpověděla matka s dvěma dětmi na 

prvním stupni takto: „Aby výuka probíhala víceméně samostatně ve škole a pouze 

příležitostně dle potřeby rodiče doučili nebo procvičili látku doma“ (M5).  
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Tab. č. 11: Představy o „dobrém“ rodiči a „dobrém“ učiteli 

Jak se učitelky domnívají, že si rodiče 

představují „dobrého“ učitele 
Představy rodičů o „dobrém“učiteli 

Komunikativní 

Spolupracující, přátelský 

Umět „kvalitně“ odpovědět 

Aby dítě všechno naučil 

Má rád děti a respektuje je 

Pomůže a poradí 

 

Komunikativní a spolupracující 

Trpělivý, chápající 

Vzdělaný, důsledný, laskavý 

Umí naslouchat problémům dětí 

Umí se vcítit do pocitů dětí 

Umí poradit a má rád děti 

 

Představy učitelek o „dobrém“ rodiči Jak se rodiče domnívají, že si učitelky 

představují „dobrého“rodiče 

Spolupracující 

Zajímá se o dítě 

Zajímá se o dění ve škole 

Je svému dítěti vzorem 

Své nároky na dítě koriguje vzhledem k jeho 

schopnostem 

 

Spolupracuje se školou 

Věnuje se dítěti 

Podporuje své dítě  

Zajímá se o to, co se ve škole dělá 

Pomáhá dítěti s přípravou do školy 

Reaguje na podněty a připomínky učitele 

 

 

7.1.4.4 Co je skryto v pozadí?  

Je zřejmé, že obě strany respondentů mají poměrně přesný přehled o vzájemném 

očekávání. Drobné neshody byly zaznamenány ve vnímání toho, co je vyjádřením 

„zájmu o dítě“. Rodiče si představují, že učitelky očekávají přípravu dítěte do školy, ale 

podle učitelek (kromě jedné), „zájem o dítě“ v sobě nese celou šíři aspektů, které lze 

nejvýstižněji vyjádřit slovy „být s dítětem“. Učitelky vyjadřují prvotně svůj zájem o 

dítě, ale uvědomují si, že pokud budou mít rodiče „na své straně,“ bude se jim lépe 

pracovat. Kromě projevujícího zájmu o dítě, učitelky očekávají spolupracujícího rodiče, 

vítají každou jeho projevenou iniciativu, ale musí být v souladu s představami učitelek, 

jak dokumentuje následující výpověď: „Nepotřebuju, aby se nabourala výuka, když 

třeba maminka svou snahou pomoct dítěti celej proces narušuje, tak to potom musím 

zkorigovat a domluvíme se na jiné pomoci, že třeba zajistí nějaký materiál k realizaci 
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projektu nebo podobně“(U4). Na druhou stranu ze všech rozhovorů s učitelkami 

vyznívala jakási snaha „jen rodiče neobtěžovat“. Učitelky si uvědomují pracovní 

zatížení rodičů, „neobtěžují“ je domácími úkoly, které by měli kontrolovat nebo 

podepisovat (kromě první třídy). Mohlo by se tedy zdát, že rodiče jsou s touto školou 

spokojeni také proto, že od nich není tolik vyžadováno. Z výpovědí rodičů však více 

vyplývá, že je pro ně podstatné to, aby bylo dítě ve škole spokojené a aby do školy 

chodilo rádo. Toto očekávání rodičů, kteří se účastnili výzkumu, je podle jejich 

výpovědí splněno. Ředitel se spolu s učitelkami vyjadřovali k tomuto požadavku jako 

k základnímu aspektu školní docházky, od něhož se odvíjí chuť dítěte se učit a tím 

pádem má vliv na vzdělávací výsledky. Tato základní premisa je známá a odborníky 

z oblasti sociální psychologie často zdůrazňována (srov. Helus, 2009, Jedlička 2011), 

ale nabízí se otázka, zda se obecně v procesu školní docházky v souvislosti s přílišným 

zaměřením na výkonnost, neztrácí ze zřetele to podstatné, a tím je dítě.  Zde pro 

dokreslení toho, co máme na mysli, uvádíme výpověď pana ředitele v nezkrácené 

podobě:  „Já musím říct, že mě PISA až tak nezajímá, protože nejsem úplně 

přesvědčenej, že právě toto porovnávání jestli jsou děti výš nebo níž je důležitý. Ale co 

mne velice zaujalo a co považuju za velice důležité, ale bohužel se tím nikdo nezabývá a 

to je to, že naši žáci nejvíc nenávidí školu. Naprosto jednoznačně. Tam došlo ke 

zhoršení. Nevím o kolik míst, na posledním nebo prvním místě z těch, kteří školu 

nenávidí nejvíc. A teď bych se rád zeptal ředitelů nebo ministerských úředníků, jestli 

rádi chodí do práce, kde mají šéfa, kterej je nepříjemnej, spolupracovníky, s kterými si 

nerozuměj, ovzduší, který je hrozný a dělaj práci, která je nebaví. Kde vnímaj smysl 

toho, co dělaj? Budou takoví pracovníci v práci pracovat na sto procent? Budou v práci 

spokojení? Nebudou. A takhle to je naprosto stejné u žáků. Jestliže žáci chodí do školy 

s nechutí, protože mají protivný učitele, protože si jich nikdo nevšímá nebo se tam třeba 

perou, nechápou, proč se tam učej něco, v čem neviděj smysl.“ Pro zpřehlednění 

nejčastěji vyjadřované postoje, potřeby a očekávání obou stran, uvádíme v tabulce č. 12. 

  



106 

 

Tabulka č. 12: Škola inovativní: očekávání, potřeby a postoje 

Očekávání rodičů Očekávání učitelek 

Spokojenost dítěte Rodič má zájem o dítě ve smyslu „být 

s dítětem“, trávit spolu volný čas 

Vzdělání dítěte Spolupracujícího rodiče  

Komunikaci a spolupráci ze strany učitelky Rodič se zajímá o dění ve škole  

Trpělivost, pochopení, důslednost a 

laskavost učitele, umí poradit a vcítit se do 

pocitů dětí 

Rodič je svému dítěti vzorem  

Vzdělaného učitele, který má děti rád Rodič klade přiměřené nároky na dítě 

Potřeby rodičů Potřeby učitelek 

Nemají potřebu zapojovat se do vnitřních 

záležitostí školy (organizace, plánování, 

výuka, chod školy), pouze potřebují 

informace o tom, co se ve škole odehrává 

Mají potřebu spolupráce s rodiči ve 

smyslu účasti na akcích školy, jejichž 

cílem je zajištění finančního výdělku a 

příležitosti k neformálnímu setkávání  

Chtějí, aby bylo jejich dítě ve škole 

spokojené a aby prospívalo 

Mají potřebu spolupráce ve smyslu 

celkové podpory dítěte 

Postoje rodičů Postoje učitelek 

Pokud důvěřují učitelce svého dítěte a 

jejich dítě je ve škole spokojené, jsou 

spokojení i rodiče a nepovažují za nutné 

zasahovat do záležitostí školy 

Středem zájmu je dítě a jeho všestranný 

rozvoj a respektující komunikace 

s dítětem i s rodičem 

7.1.5 Shrnutí  

Na tomto místě uvádíme pouze stručnou charakteristiku inovativní školy, tak, jak byla 

námi v rámci realizace případové studie vnímána. Výsledky a klíčové jevy spolu s 

odpověďmi na výzkumné otázky jsou prezentovány v kapitole č. 8: Shrnutí 

výzkumného šetření.  

Inovativní škola vykazuje řadu specifik, od užívání aktivizujících výukových forem, 

přes slovní hodnocení žáků na prvním stupni, až po explicitně vyjadřovaný respektující 

postoj k žákům a k rodičům.  Ředitel školy je schopným manažerem a hybnou silou 

všech aktivit, které jsou ve škole realizovány, nepůsobí však z pozice síly, nýbrž 

z pozice kolegy, který obratně zajišťuje příznivé materiální, finanční a organizační 

podmínky. Klade důraz na vytváření pozitivních vztahů uvnitř, ale i vně školy a na 

neustálé vzdělávání, kontinuitu a autenticitu učitelů. „Teď tady ve škole jsou lidé, které 

jejich práce baví. Největší neštěstí, které může žáka potkat je, když ho ta práce 

nebaví“(Ř1). Domníváme se, že se řediteli podařilo vytvořit pedagogický personál, 

který přijal vizi školy „za svou“, což se odráží nejen na příznivém klimatu školy, ale i 
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na postojích k rodičům svých žáků. Vstřícný a respektující přístup k rodičům byl všemi 

učitelkami z našeho vzorku explicitně vyjadřován jako nezbytná podmínka vstřícné 

komunikace. Tuto „semknutost“ pedagogického sboru vnímáme jako silný potenciál 

školy, který pozitivně její atmosféru ovlivňuje.  

Škola vytváří dostatek příležitostí k neformálnímu setkávání s rodiči, kteří se těchto 

aktivit ve větší míře účastní. Vztahům s rodičovskou veřejností je věnován také 

dostatečný prostor v dokumentech školy. Například výroční zpráva prezentuje možnosti 

vzdělávání pro pedagogickou a rodičovskou veřejnost. Škola v průběhu školního roku 

pořádá tematicky zaměřené stáže pro pedagogy z okolních oblastí a v letošním roce 

realizovala pro širší rodičovskou veřejnost praktický seminář o kooperaci a vzájemné 

spolupráci žáků. Mimo to je zapojena do různých projektů, v rámci kterých kromě 

posilování profesních kompetencí učitelů, díky schopnému vedení, škola získává 

dostatek finančních prostředků.   

Na základě analýzy sebraných výsledků z rozhovorů byly v inovativní škole 

zaznamenány dvě subjektivní strategie: prezentační a suportivní. Tyto strategie 

pozitivně ovlivňují vstřícnost rodičů ke komunikaci. Učitelky a rodiče vyjadřují se 

vzájemnými vztahy spokojenost a i když ze strany učitelek není explicitně zjišťováno 

očekávání rodičů, obě strany mají poměrně přesný přehled o vzájemném očekávání, 

byly identifikovány pouze drobné neshody ve vnímání toho, co je „zájem“ dítěte. 

Rodiče především očekávají spokojenost dítěte a jeho vzdělávání a komunikujícího, 

empatického a vzdělaného učitele. Učitelky především očekávají zájem rodičů o své 

dítě a jeho všestrannou podporu. 

7.2 Běžná základní škola 

„Chceme, aby se v té naší škole všichni cítili dobře”. 

                                                                Ředitel školy 

7.2.1 Profil školy 

Základní škola sídlí v krajském městě s 93 000 obyvateli a svou existenci zahájila 1. 9. 

1984. Původně bylo počítáno s 27 třídami a kapacitou 900 žáků. Současný ředitel je ve 

funkci na této škole od roku 1991, tzn. 23 let a kapacita je 600 žáků. Na prvním stupni 
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v každém ročníku jsou dvě paralelní třídy, tzn. celkem 10 tříd
59

 a v pro následující 

školní rok bylo zapsáno 50 dětí. Jedná se o plně organizovanou pavilonovou školu
60

, 

která je umístěna uprostřed sídliště panelových domů, takže převážná většina žáků jsou 

děti ze sídliště. Ředitel školy nemá obavy z toho, že by se nezaplnily třídy, i když počet 

žáků ve třídě oproti minulým letům klesl: „Ve třídě máme zhruba 21 až 22 dětí, což 

jakoby z pohledu výuky je dobrý, ale z pohledu ekonomického je to poměrně zatěžující. 

Ale dá se to zvládnout“(Ř2). I když snížený počet žáků ve třídě znamená nižší 

ekonomický rozpočet, ředitel to současně vnímá jako přednost: „Já jsem zažil školu, 

která měla 1200 lidí, kde jsem ani neznal všechny zaměstnance. To je špatný. Potom 

jsou úplně odosobněný vztahy v těchto kolosech a já jsem se zařekl, že to už nikdy 

nechci“ (Ř2). Snížený počet žáků ve třídě je podle výpovědí učitelek důležitým 

kritériem především pro rodiče, protože to vnímají jako možnost zvýšeného 

individuálního přístupu učitelek k žákům.   

Součástí školy je čtyřtřídní mateřská škola, školní družina, školní jídelna s kuchyní. 

Dále je škola vybavena keramickou dílnou, odbornými učebnami (počítačová učebna, 

učebny pro výuku jazyka a učebna výtvarné výchovy, dále na druhém stupni učebna 

pracovních činností, chemie, fyziky a přírodopisu), dvěma tělocvičnami, v areálu školy 

jsou dvě venkovní hřiště. V roce 2010 – 2011 došlo na prvním stupni k modernizaci 

učeben (ve smyslu moderních technologií – počítače, interaktivní tabule) a v roce 2013 

k zateplení obvodového pláště budovy a k výměně oken. Spolupráce se zřizovatelem je 

podle ředitele dobrá: „Já celkem nemám žádné problémy se zřizovatelem, musím říct, že 

zřizovatel se chová ke svým školám poměrně dobře. […] Letos se například bude dělat 

kompletní rekonstrukce podlah tělocvičen, takže je to naprosto v pořádku. Tady existuje 

občanské sdružení Klub ředitelů škol, což je dobrovolný spolek, který jsme si intuitivně 

zřídili, protože jsme cítili potřebu společně řešit problémy a musím říct, že ve 

spolupráci s odborem školství se nám celkem daří. Snažíme se o určitou spravedlnost 

v přístupu zřizovatele ke školám a myslím si, že se to daří“ (Ř2). Pedagogický sbor je 

                                                           
59

 Na druhém stupni je pouze 5 tříd, což souvisí s odlivem žáků na víceletá gymnázia (ve městě jsou dvě 

gymnázia). K tomu pan ředitel uvádí: „Máme s tím problém, je to teda z mého pohledu nesystémový 

postup, který byl do těch ZŠ vnesen. Já bych si dokázal představit určitá gymnázia pro opravdu nízké – 

vybrané spektrum nadaných žáků, že to dneska už asi neplatí, že to jsou opravdu výběrové školy[…]. Měli 

jsme třeba situaci, že nám odešlo 17 nebo 18 dětí a to vlastně ekonomicky tu školu ničí. A ještě ta škola je 

potrestána za to, že dobře učí“(Ř2). 
60

 Jeden pavilon obývá mateřská škola, ve druhém pavilonu je keramická dílna, obě tělocvičny a odborné 

učebny.  
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tvořen kvalifikovanými učiteli, o čemž vypovídá výroční zpráva školy (ve školním roce 

2013/2014 čítá 20 učitelů)
61

, ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence 

rizikového chování a metodik pro environmentální výchovu.  

Škola má třídy s rozšířenou výukou jazyků
62

, a protože poslední dobou dochází do 

školy také děti cizinců (z Mongolska, Jemenu a Ukrajiny), je realizována výuka českého 

jazyka: „Čeština pro cizince“, kam v roce 2013 docházelo celkem 12 žáků. Škola nabízí 

různé volnočasové aktivity: kroužek výtvarný, kroužek keramické dílny, florbalu, 

aerobiku a stolního tenisu. Na škole funguje Školní sportovní klub a Žákovský 

parlament, jehož prostřednictvím mohou žáci sdělovat své názory, připomínky či 

podněty k dění ve škole, jak je prezentováno na webových stránkách školy, ovšem 

praktické užívání je dle výpovědí učitelek spíše minimální. 

Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, ve 

kterém je zdůrazněna orientace na všestranný rozvoj osobnosti žáka a zavádění 

efektivních výukových metod. Škola se profiluje směrem k ekologické výchově a 

v rámci Školního sportovního klubu i na sportovní aktivity žáků. Zvýšená pozornost je 

věnována etické výchově, která je v prvním a druhém ročníku vyučována jako 

samostatný předmět. Hodnocení je realizováno standardně klasifikační stupnicí, přičemž 

je podle Školního vzdělávacího programu dbáno na hodnocení individuálního pokroku 

žáka. Ve školním vzdělávacím programu se dále uvádí, že pedagogický personál dbá na 

to, aby zkoušení nebylo pro žáky stresovou záležitostí, přičemž je kladen důraz na 

pozitivní ladění, budování vzájemné důvěry a přátelského prostředí. Ovšem pouze 

okrajová pozornost je věnována spolupráci školy s rodiči, která stojí na formálním výčtu 

možností, jak získat informace o průběhu vzdělávání. V loňském školním roce celý 

pedagogický personál absolvoval vzdělávací kurz s názvem: Sedm návyků efektivních 

lidí. 
63

 Jak ředitel vysvětluje, důvodem bylo prostřednictvím osobnostního rozvoje 

                                                           
61

 Pedagogický personál na prvním stupni je tvořen výhradně ženami. Na druhém stupni učí pouze jeden 

muž. 
62

 Anglický jazyk je vyučován už od prvního ročníku. 
63

 Vzdělávací kurz organizovala společnost s názvem FranklinCovey. Pedagogický personál školy 

jednotlivé semináře absolvoval o víkendech školního roku 2012/2013. Cílem kurzu bylo zvýšit efektivitu 

lidí na úrovni osobní, mezilidské a týmové. Součástí kurzu byly semináře s názvem: I ve mně je lídr. Jsou 

primárně určeny pro školy a cílem je rozvoj sociálních kompetencí žáků a změna kultury školy. Jak se 

uvádí na webových stránkách společnosti, cílem je vybavit děti takovými schopnostmi a dovednostmi, 

díky kterým budou lépe připraveny uspět ve společnosti 21. století.  

Více na http://www.franklincovey.cz/pro-skoly 

http://www.franklincovey.cz/pro-skoly
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učitelů zlepšit efektivitu práce na škole a pozitivně ovlivnit vnitřní klima školy: „My 

cítíme, že to, že je naučíme fyziku, chemii, to je samozřejmě dobrý, ale my potřebujeme 

udělat něco s tím vnitřním klimatem a se vztahy ve škole. Takže jsme hledali něco, co by 

nám jakoby pomohlo tady s tím něco udělat a tenhle program, si myslím, že by to mohl 

alespoň zčásti splnit. A jedna z těch věcí, bez kterých to nepůjde, je spolupráce s rodiči“ 

(Ř2). Z dalších výpovědí ostatních učitelek jsme se dozvěděli, že „práce“ na změně 

vzájemných vztahů a vnitřního klimatu školy je v současnosti aktuálním tématem, 

iniciovaným ředitelem, který pravděpodobně cítí potřebu změnit klima školy. Avšak jak 

vyplývá z rozhovorů, tato iniciativa byla vytvořena vedením školy (ředitelem a 

zástupkyní školy) a předložena ostatním ke schválení. Zdá se, že potenciál toho, co má 

být ve škole základem společné práce, se nedostatečnou komunikací snižuje,
64

neboť 

z reakcí učitelek lze vyčíst, že „úkol byl splněn“. Prvním deklarovaným výsledkem 

směřujícím ke změně pozitivního klimatu školy je nová vize školy (podle výpovědí 

společná práce učitelů), která má představovat základní pilíř budoucího stavu školy. 

Vize školy směřuje ke spokojeným žákům s ochotou se vzdělávat a pomáhat druhým, 

ke spokojeným rodičům a ke spolupráci s nimi.
65

  

7.2.2 Rodičovské orgány 

Ve škole je zřízen Klub přátel základní školy (funguje od školního roku 2001/2002), 

prostřednictvím něhož mohou rodiče ovlivňovat činnost školy. Klub je dobrovolným 

sdružením a jeho cílem je posilování úzké vazby mezi školou a rodiči, zlepšování 

podmínek a práce školy: „My celkem dobře a úzce spolupracujeme, což jsme cítili jako 

potřebu v podstatě hned jak to bylo možné, tak jsme tuto organizaci založili. Chtěli 

jsme, aby to byla nějaká podpůrná organizace pro nás a z části také oponentní. To 

znamená, že když se třeba rodičům zdá, že by se něco ve škole mohlo změnit, tak mají 

prostor, čili do určité míry to ovlivňuje náš běžný provoz. […] Snažíme se k hlasům 

rodičů přihlížet a určitě ty podněty nezahazujeme šmahem, ale zkoušíme najít společnou 

cestu, pracovat společně a vyřešit je“ (Ř2). Ovšem jak jsme dále zjistili, rodiče nijak 

nezasahují do vnitřních záležitostí školy
66

. Pokud mají nějaké připomínky, týkají se 

                                                           
64

 Pol a kol. (2003, s. 91) zabývající se kulturou školy, výstižně charakterizuje podobné postupy ředitelů 

škol jako styl řízení především „ z ředitelovy pracovny“.   
65

 Vize školy je prezentována pouze na webových stránkách školy několika větami.  
66

 Každou třídu zastupuje jeden rodič, tzn. celkem 15 rodičů. 
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většinou organizování různých výletů nebo akcí. Jednou z posledních připomínek 

rodičů byly připomínky ke stravě: „Tak naposledy jsme řešili jídelnu, co se dává do 

potravin, z čeho se vaří, takže já pozvu vedoucí školní jídelny, ta jim to vysvětlí a oni to 

pak zpátky referují ve třídách“ (Z2). Na žádost rodičů byl například změněn termín 

konání Dne otevřených dveří, který se v letošním roce poprvé realizoval během 

sobotního odpoledne (místo tradičního všedního dne). Schůzky klubu organizuje a 

plánuje zástupkyně školy, a jak říká pan ředitel: „co si budem povídat, když bychom to 

neorganizovali, tak samo – bez nás to nefunguje“ (Ř2). Klub se schází jednou za čtvrt 

roku a „je to také pro nás i vedlejší zdroj příjmů pro ty aktivity, které dětem 

poskytujeme. Především aktivity směrem k volnočasovým, ať už to jsou různé kroužky 

nebo výlety, školy v přírodě nebo tak, tak to nám pomáhá“ (Ř2). Z realizovaných 

rozhovorů s personálem vyplývá, že téměř všechny záležitosti týkající se prvního stupně 

řeší a organizuje zástupkyně ředitele. 

Ve školním roce 2005/2006 byla na škole zřízena Školská rada, která se schází dvakrát 

až čtyřikrát do roka, má 6 členů a na škole plní formální úlohu. Obsahem jednání bývá 

například seznámení s rozpočtem, se školním řádem, informace o proběhlých a 

plánovaných akcích apod. Zajímavým zjištěním pro nás bylo, že z oslovených rodičů o 

existenci a obsahové náplni Školské rady věděli pouze dva rodiče. Ostatní sice vědí, že 

takový orgán ve škole je, ale nemají bližší informace o jeho náplni. O Klubu rodičů je 

větší obeznámenost. Podle rodičů jsou pravidelně o jeho činnosti informováni na 

třídních schůzkách. 

7.2.3 Způsoby komunikace a formy spolupráce  

Třídní schůzky se konají pravidelně čtyřikrát do roka. Obsahem jsou především 

organizační záležitosti a podávání aktuálních informací týkající se např. provozu školy, 

organizace školy v přírodě apod.  Třídní schůzka v září v prvním ročníku měla 

především organizační ráz. Rodičům byly v průběhu sedmdesáti minutové schůzky 

rozdávány letáky s informacemi týkající se např. vyzvedávání dětí z družiny, nabídky 

volnočasových aktivit nebo uvolňování žáků z výuky. Rodiče byli seznámeni se 

školním řádem, s řádem školní družiny a s provozem školy. Po skončení schůzky se 

utvořila fronta asi deseti rodičů, kteří chtěli s učitelkou probrat některé záležitosti 

osobně.  Podle výpovědí učitelek po třídních schůzkách pokračují konzultace, kde jsou 
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rodiče seznamováni se vzdělávacími výsledky dětí. Tyto konzultace probíhají „tradičně“ 

bez přítomnosti dítěte, dítě je přítomno pouze ojediněle. „Pokud přijdou rodiče s dětmi, 

zabere to víc času. Máme je od půl páté a ještě v sedm nebo půl osmé tady jsou“ (Z2). 

Z čehož vyplývá, že není vytvořen dostatečný prostor pro typ konzultací „ve třech“.  

Jiné výpovědi: „Můžou přijít s dítětem, když chtěj“(U8). „Když chce rodič přijít 

s dítětem, tak ať přijde“ (U2). Přítomnost dětí je tedy ponechávána na rozhodnutí rodičů 

a rodiče k tomu pravděpodobně nejsou nijak vyzýváni. Návštěvnost rodičů na třídních 

schůzkách a následných konzultacích je dle učitelek dobrá, ovšem dodávají, že chodí 

„stále ti stejní rodiče“, s jejichž dětmi nejsou problémy. Rodiče, s nimiž by učitelky 

potřebují mluvit, školu navštěvují méně nebo vůbec:„A potom máte rodiče, který prostě 

nepřijdou, i když by to bylo potřeba“ (U8). „Prostě nenavštěvuje třídní schůzky a 

nezajímá se. Já musím požádat o kontakt, o schůzku. Většinou se jedná o problémové 

žáky z neúplných rodin. Tatínek chybí“ (U7). „V některých rodinách spolupráce vázne. 

Hlavně v rodinách, kde nemají čas ani zájem o výsledky svého dítěte, nekontrolují 

domácí přípravu a nezajímají se o informace od školy. Nenajdou si ani čas na návštěvu 

školy v Den otevřených dveří, kdy můžou své dítě vidět pracovat v kolektivu“(U2). Na 

žádost rodičů jsou rodiče dále informováni o výsledcích vzdělávání svých dětí nejen 

ústně a prostřednictvím žákovských knížek, ale také elektronickou formou.  Po 

předchozí domluvě lze podle výpovědí učitelek i rodičů domluvit schůzku s vyučujícím 

kdykoliv po vzájemné domluvě, o čemž vypovídali i rodiče.  

Dalšími osvědčenými způsoby komunikace s rodiči jsou podle učitelek SMS zprávy. 

Všechny učitelky (kromě jedné)
67

 z našeho vzorku poskytly rodičům číslo svého 

mobilního telefonu a pochvalují si především rychlost předávání informací. Obsahem 

SMS zpráv je především omlouvání žáků, jak uvádí následující příklad: „Já mám od 

první třídy domluveno, že mi stačí, když mi rodiče pošlou SMS, že dítě nepřijde do školy 

a funguje to“(U7). Tuto formu komunikace používají všichni oslovení rodiče. Důvodem 

je nahlášení absence dítěte, nebo když si chtějí s paní učitelkou domluvit schůzku, což 

bývá méně obvyklé. Rodiče uvádějí, že jim stačí, že se s paní učitelkou domluví na 

třídních schůzkách nebo při vyzvedávání dítěte ze školy.  Učitelky i rodiče 

                                                           
67

 Tato učitelka vypověděla, že nemá potřebu dávat rodičům kontakt na mobilní telefon a že ho ani rodiče 

nepožadují: „Jinak si nemyslím, že je to nutný nebo nezbytný. Maj na mě telefon do kabinetu, tam jsme tři 

kolegyně, takže není problém se tam na mě obrátit“(U9).  
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upřednostňují přímou komunikaci. Jedna respondentka vyzdvihovala neformální 

setkávání s učitelkou, které probíhalo i několikrát týdně, když byla na mateřské 

dovolené a dceru měla v první třídě. Z rozhovorů vyplynulo, že to vnímala jako velký 

přínos hlavně pro sebe: „Dcera je dost živá a já jsem tak pořád měla strach, co ve škole 

a na těch třídních schůzkách nebylo tolik času. Kolikrát odpoledne, když jsem dceru 

vyzvedávala, tak jsme si s paní učitelkou jen tak povídaly o normálních věcech a když 

nic neříkala o tom, že by bylo něco v nepořádku, tak já jsem se uklidnila“(M8). Tyto a 

podobné neformální příležitosti setkávání považují i učitelky za přínosné: „tak rodiče 

prostě nejlépe poznáte“(U2), „odpadne ostych […]a můžeme mluvit třeba jen o počasí, 

ono to je jedno, jde o to, poznat se normálně jako lidi“(U7). Učitelka ze třetí třídy 

k tomu říká: „Já teda musím říct a musím se přiznat – nevím, jestli to je zrovna 

pedagogické, ale bylo období a není to zas tak dávno, kdy já jsem chodila s rodiči na 

kafe. Normálně po třídní schůzce, anebo jsme řekli, neuděláme si schůzku ve třídě, 

protože to je takové hodně formální, ale sejdem se třeba v restauraci. To už bylo teplo, 

šli jsme na zahrádku, sedli jsme si a všichni jsme si povídali. Co kdo dělá, a rodiče sami 

povídali. Nakonec na sebe a na dítě všechno řeknou, aniž by si to třeba uvědomovali, a 

daleko víc se dozvíme.“(U8). Ukazuje se, že učitelky v neformálním způsobu 

komunikace vidí možnost dozvědět se více, avšak i když je považují za přínosné, tak je 

kromě výše zmíněné aktivity neiniciují, ani k nim rodiče nevybízejí. Z rozhovorů dále 

vyplynulo, že jedním z důvodů je podle učitelek nedostatek času na obou stranách.  

Komunikaci prostřednictvím emailové pošty používají všechny učitelky. K tomu 

zástupkyně uvádí: „Já přepošlu informace třeba týkající se školy v přírodě nebo o 

nějakých akcích třídním učitelkám a oni to přepošlou rodičům. Většina rodičů ten email 

má, ale ne všichni. Takže takové ty základní informace dostávají emailem. […] Můžeme 

vlastně prostřednictvím emailu řešit i individuální věci, které potřebujeme s rodičem 

projednat“(Z2).  Protože však všichni rodiče nemají emailovou poštu, docházelo by 

k určitému znevýhodnění těchto rodičů. Podle učitelek ale dostávají psané informace 

v notýscích.  I když učitelky emailovou komunikaci chválí, dva rodiče uvádí, že 

„probíhá jen zřídka“(M7), „uvítali bychom více informací přes email“(O3). Takto 

odpovídali vysokoškolsky vzdělaní rodiče, kteří dle svých slov užívají tento způsob 

komunikace denně. Pro běžnou písemnou komunikaci na prvním stupni užívají 

žákovské knížky a notýsek: „Děti mají notýsky a žákovskou knížku. Takže v žákovský 



114 

 

jsou známky, plus úřední oznámení, termíny schůzek nebo když odpadne hodina nebo 

akce školy. No a do notýsků si píšou denní poznámky, domácí úkoly, co jim chybí, co si 

mají přinést“(Z2). 

Oslovení rodiče jsou s komunikací převážně spokojeni: „Komunikace je naprosto 

v pořádku, nevázne. Mohu si s učitelkami kdykoliv dohodnout osobní schůzku“(O3), 

„Komunikace mnou poznaných učitelů ve škole je výborná, případný problémy se řeší 

okamžitě. Já jsem spokojená“(M8). „Mám dlouholetou zkušenost s touhle školou a 

komunikace byla vždy pohodová“(M6). Ale objevovala se i jistá nespokojenost: „S 

jistou paní učitelkou jsem problémy měla, chtěla jsem je řešit, ale nebyla jsem absolutně 

vyslyšena. Bohužel stejný problém mělo víc rodičů“(M9).
68

 Na příkladu je vidět, že 

rodiče se vzájemně informují a z nevyřešené situace mohou vznikat zkreslené pohledy 

na situaci a mnohdy nesprávné hodnocení učitele ze strany rodičů.  Jiná matka nejprve 

komunikaci pochválila: Vždy je možná domluva. Spolupráce je dobrá“, ale poté dodala: 

„Jako rodiči mi chybí další informace od vyučujícího. Někdy jsou informace dávány na 

poslední chvíli. Uvítala bych víc informací na webu, zejména informace vztahující se ke 

třídě a k jejich plánovaným akcím, ale i zpětné vazby, například fotodokumentace by 

byla bezva“(M7). Z rozhovoru dále vyplynulo, že dítě si má například na druhý den 

přinést nějaké konkrétní pomůcky, které ale v domácnosti zrovna nejsou a už není čas je 

opatřit „a to mi vadí“(M7). Tímto způsobem mohou vznikat pochybnosti nad 

kompetentností učitelky. Fotodokumentace na webu školy je, ale týká se akcí, které jsou 

realizovány pro celou školu. Respondentka měla na mysli fotodokumentaci přímo 

z vyučování, aby si podle jejích slov: „dovedla představit, co tam dělají“(M7). 

Škola pravidelně organizuje akce pro rodičovskou veřejnost (tab. č. 13). Jedná se o již 

zmíněný Den otevřených dveří, vánoční a velikonoční prodejní výstavy, koncerty ke 

Dni matek, pasování budoucích prvňáčků a zápis nanečisto. Zápis nanečisto probíhá 

za účasti starších dětí. Rodiče a budoucí školáci se seznámí se školou a potom jim jsou 

představeny budoucí učitelky. Oslovení rodiče se tradičně organizovaných aktivit školy 

ve většině účastní.  Dále škola pořádá informativní schůzky pro rodiče budoucích 

školáků a další akce, které vyplynou z aktuálních potřeb a nejsou organizovány 
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 Matka byla přesvědčená, že si paní učitelka na její dítě „zasedla“, tak se postavila do role obránce 

svého dítěte. Podle ní byl problém v učitelce. Letos má její syn jinou učitelku a matka je spokojená. 
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pravidelně. Podle výpovědi ředitele se za poslední dva roky nabídka akcí pro 

rodičovskou veřejnost rozšířila.  

Tab. č. 13: Škola běžná: vytváření příležitostí ke spolupráci směrem k rodičům 

Příležitosti Popis činností 

Informování 
Třídní schůzky – 4x za školní rok 

Konzultační hodiny  

Notýsky 

Žákovské knížky 

Nástěnky pro rodiče 

Informační letáky 

Webové stránky školy 

Vysvětlování 
Informativní schůzky s rodiči budoucích žáků 

Konzultační hodiny (organizovány po skončení třídních schůzek) 

Pozorování 
Dny otevřených dveří (spojené s ukázkou výuky) 

Možnost přítomnosti rodiče na vyučování 

Setkávání při tradičních příležitostech:  

Koncert ke Dni matek 

Vánoční výstava, Vánoční besídka  

Soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici 

Pasování na čtenáře 

Pasování předškoláků na školáky 

Zápis nanečisto 

Sportovní aktivity: Zimní sportovní hry, Turnaj ve stolním tenise 

Ples ZŠ a MŠ 

Participace 
Finanční pomoc 

Výpomoc při akcích školy – výstavy, výlety, organizace 

mimoškolních aktivit 

Rozhodování 
Hlas rodičů při organizačních záležitostech školy (Den 

otevřených dveří v sobotu, absence domácích úkolů v pátek) 

Zdroj: vypracováno podle Bulla (1989, In Majerčíková, 2012, s. 39 – 40) 

Z tabulky je zřejmé, že škola organizuje dostatek příležitostí k setkávání s rodiči svých 

žáků. Tyto příležitosti jsou učitelkami na jednu stranu sice vnímány jako možnost více 

se od rodičů dozvědět, ale na druhou stranu jako nutné formální aktivity, „bez kterých 

to dnes nejde“(U7). Ředitel školy prokazuje snahu, aby se partnerství s rodiči stalo 

součástí kultury školy, avšak zdá se, že učitelky to spíše vnímají jako další pracovní 

povinnost.  
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7.2.4 Škola v síti vztahů: postoje, potřeby a očekávání  

Ve výše uvedených kapitolách jsme představili dvě subjektivní strategie, které se 

projevují ve způsobech chování a jednání učitelek směrem k rodičům, a které zpětně 

ovlivňují postoje a způsoby chování rodičů k učitelkám. Na základě analýzy rozhovorů 

a pozorování v běžné škole, se začal postupně vynořovat nový vzorec chování, který 

v následujícím textu prezentujeme.  

7.2.4.1 Snažíme se, ale nějak to nefunguje  

U třech učitelek z našeho souboru se ve vztahu k rodičům celkem zřetelně objevila 

potřeba uhájit svou profesní autonomii: „Dospívá nám generace rodičů, kteří se 

narodili už v době demokracie a myslej si, že můžou všechno. A projevuje se to na tom, 

jak se chovaj k nám. Ta arogance, já si budu stěžovat, to si řekneme jinde a takhle, jo, 

bohužel. Před 20 lety, když se něco vytklo, tak rodiče hned ano, paní učitelko, zařídíme 

to tak a tak a dneska? Těch řečí a kolikrát z toho vyjdete tak jako, že no, já asi za to 

můžu. […] Tak přijde třeba maminka a její dítě má poruchu učení, tak jako dost 

povýšeně řekne: paní učitelko, doufám, že víte, jak s takovým dítětem máte pracovat! A 

měla byste to dělat tak a tak. Takže nám takhle dávají najevo, že jestli jsme vůbec 

schopný zvládat ty děti“(U8). Učitelka s dvacetiletou praxí pociťuje nevděk, protože se 

podle jejích slov rodiče změnili a dodává: „Mnohem snadněji se domluvíte s dětmi, než 

s těmi rodiči“(U8). Změna souvisí s celkovým vývojem společnosti a s jejím 

demokratickým zřízením, ve kterém se změnilo postavení školy a tím i učitele. 

Rodičům byla v rámci demokratického fungování školy uznána neopominutelná práva 

zasahovat do záležitostí školy a s tím je třeba počítat. Nabízí se zamyšlení, jak je učiteli 

profesní autonomie vnímána? Součástí profesionality učitele by mělo být provádění 

sebereflexe nad svými činnostmi, to znamená, že je učitel podrobuje kritice, vyvozuje 

závěry s cílem zlepšit své jednání (srov. Helus, 2012, Horká, Kratochvílová, 2008). 

Domníváme se, že učitelům obecně chybí profesní zázemí ve školách, kde by získali 

kromě podpory i adekvátní zpětnou vazbu.
69

 Nedůvěru ve své profesní schopnosti 

pociťovala i začínající učitelka: „Zažila jsem rodiče, kteří mi nevěřili, protože když jsem 
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 Helus (2012, s. 40) k tomuto výstižně uvádí: „A – konečně profesionalita znamená způsobilost kriticky 

se vymezit vůči laickým, tedy nereflektujícím, neargumentujícím, jenom intuitivním a živelným přístupům; 

včetně způsobilosti sám se od reziduí svého vlastního laictví oprošťovat“. 
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vloni tady začala na plný úvazek učit první rok, dostala jsem čtvrtou třídu a před tím 

děti měly velice dobrou učitelku. Tak se toho báli, protože jsem byla mladá a 

začínající“(U9). Na otázku, jak se nedůvěra projevovala, učitelka odpověděla: 

„Víceméně je to člověk, který stále do něčeho rýpe, snaží se najít chybu a neuznává 

chybu na svojí straně a pořád vidí chybu na učiteli. Pak ten vztah byl potom takovej 

neutrální nebo vyhasnul. Víceméně ta strana tolik nekomunikovala, ale už to nebylo tak 

negativní“(U9). Jak dále z rozhovoru vyplynulo, učitelka na jednu stranu chápala postoj 

rodičů „tak ještě nemám děti, žádný vlastní zkušenosti s výchovou“ a na druhou stranu 

„ustoupila“ do pozadí s tím, že své kvality může prokázat jedině časem a i rodiče se 

stáhli a pravděpodobně zvolili vyčkávací strategii. Zároveň se kromě nedůvěry 

v profesní schopnosti učitelky projevuje nedůvěra (ze strany učitelek) v rodičovské 

schopnosti posoudit výsledky dítěte nebo dítěti účinně pomoci: „Oni by nejradši, aby 

všichni měli samí jedničky, a když je nemaj, tak prvotně hledaj chybu u učitele. Já mám 

takové zkušenosti. Oni na ty děti doma tlačí, ale potom jako řeknou, vy to máte nějak 

nastavený a on tady pracuje pod stresem. Rodiče ty výkony podle mne nemůžou 

posoudit. Oni si myslí, že to jejich dítě podává ten nejlepší výkon, ale my když jich tam 

máme dvacet, tak to vidíme, kdo je lepší, kdo je trošku horší“(U7). S pocitem nedůvěry, 

kterou učitelky vnímají ze strany rodičů, koreluje pocit, že rodiče k nim ani sami k sobě 

nejsou upřímní, že nedokáží správně odhadnout schopnosti dítěte. Ilustrativní příklad: 

„Bohužel, prostě ty rodiče si strašně vymýšlí, někteří. My třeba řeknem, že tady něco 

nefunguje, že třeba něco není tak, jak by mělo být a oni vám začnou vysvětlovat, že to 

není možný, že se s dětmi doma učí, že je všechno ok, že všechno dělají, že příprava je 

teda super. Takže nechápou, jak je možné, že jejich dítě má ve škole problémy, protože 

doma žádné problémy nejsou. Doma to umí, a neumí to jenom ve škole, protože: vy na 

něj tlačíte“(U8). Výše uvedený ilustrativní příklad může souviset se snahou rodičů 

obhajovat své postupy, protože se cítí být ohroženi v pozici „dobrého“ rodiče, který se 

snaží dítěti pomoci a učitele vnímají jako někoho, kdo jim nerozumí. Na druhou stranu 

učitelky se na prvním stupni s rodiči setkávají častěji, a dokáží tak „odhadnout,“ s kým 

jednají. V našem vzorku rodičů jsme nenarazili explicitně na stížnosti rodičů směrem k 

nedostatečným profesním schopnostem učitelek, ale na „jemné“ vyjádření 

nespokojenosti ano: „Ráda bych měla informace třeba o mnemotechnických 

pomůckách. Jak jim to učitelka při vyučování vysvětluje? Jak děti poznají, kdy ve větě 

napsat v nebo f? Například, že je správně krovka a ne krofka. Jak jim to učitelka 
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zdůvodňuje? Abychom to dětem doma říkali stejně. Pak slyším u dítěte vytáčku: ale 

takhle se to neučíme. Ukázkové hodiny podle mne nestačí. Tam je většinou výběr toho 

nejlepšího, co děti umí a co se naučily“(M7). Na otázku, proč se matka paní učitelky 

nezeptá, nám odpověděla, že na to nikdy není čas a že má pocit, že by tím mohla paní 

učitelku obtěžovat. Domníváme se, že tyto postoje rodičů (obava z obtěžování) mohou 

vycházet nejen z nedostatku času, ale i z nedostatečné komunikace ze strany učitele, 

protože právě nedostatečná komunikace bývá výchozím bodem k nedorozuměním, 

nedůvěře nebo nespokojenosti. 

Na základě výpovědí jsme sestavili novou strategii, kterou jsme nazvali strategií 

vyhýbavou (tab. č. 14). Učitele v ní charakterizujeme jako profesionála a experta, 

který věří svým schopnostem a zkušenostem, ale nedoceňuje schopnosti a zkušenosti 

rodičů. V komunikaci s rodičem dává najevo svůj profesní postoj (může tak na rodiče 

působit z pozice síly) a pokud vyvstane nějaký problém, je pro něho důležitější obhájit 

svou autonomii, než zreflektovat situaci nebo se pokusit vcítit do potřeb rodičů.  Pro 

tuto fázi projevů učitele jsme použili termín, který dle našeho názoru nejvíce chování 

učitele vystihuje a tím je „profesní slepota“. U rodičů tento postoj učitele vyvolává 

nedůvěru a v komunikaci s učitelem buď vyčkávají (v případě uhájení svých potřeb volí 

„útok“) nebo se stáhnou do pozadí. Výstižně to vyjádřila matka s učňovským 

vzděláním:„Já tomu zas tak nerozumím, nechci mít se školou problémy, tak ať je 

klid“(M8). 

Tab. č. 14: Strategie vyhýbavá 

STRATEGIE TYP  ORIENTACE POSTOJ VÝSLEDEK 

Vyhýbavá 
profesionál 

expert 

uhájení 

autonomie 

profesní 

slepota 

vyčkávání 

pasivita 

7.2.4.2 Když rodiče potřebují, mohou přijít 

Oslovené učitelky vnímají komunikaci s rodiči svých žáků různě, avšak lze zachytit 

některé shodné prvky. Jako „červená nit“ se středem rozhovorů táhne vstřícnost ke 

spolupráci s rodiči, ale „schovávaná“ v pasivním postoji učitelek. Několik ilustrativních 

příkladů: „Kdykoliv rodiče potřebují, můžou přijít“(U2), „Oni vědí, že kdyby něco, tak 
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mi to můžou říct“(U9). „S rodiči nemám žádné problémy, když přijdou, vždycky 

najedeme nějaké řešení“(U7). Z citací vyznívá, že učitelky nevyvíjejí spontánní aktivitu 

a spíše očekávají aktivitu od rodičů. Uvědomují si, že „bez spolupráce s rodiči to 

nejde“(U6), jsou připravené pomoc, ale pokud samy nevidí problém, kontakt s rodičem 

neiniciují.
70

 Je tedy na rodičích, aby projevili iniciativu, pokud chtějí něco řešit. 

Z výpovědí rodičů vyplývá, že je pro ně důležité, aby jejich dítě bylo ve škole 

spokojené, a na učiteli obecně nejvíce oceňují zájem o dítě a ve vztahu k učitelkám 

svých dětí projevují spokojenost: „Máme štěstí na paní učitelku“(M9). „Můj syn má 

ideální učitelku. Pomůže, poradí a on je ve škole spokojenej“(M6). Avšak i zde jsme 

narazili na nedostatečnou citlivost učitelky k problémům, které mezi sebou mohou mít 

děti. Ilustrativní příklad: „Když třeba děti mezi sebou mají nějaké problémy, tak přijdou 

rodiče, že to chtějí nějak řešit“(Z2). Ovšem je třeba si uvědomit, že se nemusí jednat o 

nedostatek empatie, ale že si učitelka nemusí podobného problému všimnout. I když je 

ve třídách oproti inovativní škole snížený počet žáků, stejně jich je dost na to, aby 

případné neshody mezi dětmi zůstaly nepovšimnuty. Učitelky z našeho vzorku jsou 

připraveny případné problémy s rodiči řešit, ale více se orientují na dosahování 

vzdělávacích cílů, než na prožitky dítěte. Tyto způsoby jednání jsme již výše označili 

jako strategii prezentační.
71

  

7.2.4.3 Vzájemná očekávání 

Stejně jako ve škole inovativní, ani ve škole běžné, není cíleně zjišťováno očekávání 

rodičů ve vztahu ke škole. Co učitelky očekávají od rodičů? Pro všechny učitelky 

z našeho vzorku je dobrým rodičem rodič spolupracující a rodič komunikující. 

Spolupracující rodič je podle výpovědí ten, který kontroluje a podepisuje domácí úkoly, 

dohlédne na přípravu, zkontroluje pomůcky apod., což je jiný druh spolupráce, než jak 
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 Učitelky iniciují komunikaci s rodičem v případech, kdy dítě neprospívá, má problémy s chováním, 

neplní své školní povinnosti apod. Ilustrativní příklad: „Pokud se něco děje, nebo já potřebuju něco 

vyřešit ohledně toho, když se dítě třeba zhorší, tak volám rodičům“(U9). 
71 Učitel je prezentován jako kombinace typu konzultanta a profesionála, který se orientuje především na 

vzdělávací cíle, komunikaci s rodiči sice nevyhledává, ale ve svém postoji k rodičům projevuje vstřícnost 

a zájem. Je připravený řešit případné problémy společně s rodiči. Rodiče k němu projevují důvěru a 

oceňují jeho profesionalitu a v případě potřeby buď iniciují spolupráci, nebo vyčkávají na upozornění 

vzešlé od učitele. Tento typ učitele v jednání s rodiči prezentuje svůj zájem a profesionalitu, což v našem 

modelu označujeme jako strategii prezentační. 
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je chápán v legislativních dokumentech. Ani v jednom případě jsme nezaznamenali, že 

by učitelky očekávali spolupráci ve smyslu pomoci při vnitřních záležitostech školy a s 

takovouto formou spolupráce nepočítají ani rodiče. Dvě učitelky z našeho vzorku 

využily pomoc rodičů například k posílení dozoru na škole v přírodě nebo na výletě. 

Mají s takovýmto druhem pomoci dobré zkušenosti, především z toho důvodu, že se 

podle výpovědí učitelek může změnit přístup rodičů k jejich profesi: „Já jsem jednou 

měla hodně problémového žáka a jeho otec byl protivnej. Jeli jsme na školu v přírodě a 

já jsem řekla: Ondro, vezmu tě, ale když s tebou pojede táta. Tatínek si vzal dovolenou, 

jel s námi a asi třetí den se mi přiznal: teda paní učitelko, klobouk dolů, první den jsem 

myslel, že mi praskne hlava, to bylo šílený. […] Další rok, když byla třídní schůzka, tak 

jakmile bylo něco, vždycky se mě zastal. Obrátil. Zažil s námi týden s těmi dětmi“(U8). 

Další ilustrující příklad: „My jsme byli na výletě a já jsem s sebou vzala nějaké rodiče 

na výpomoc. Kolegové mi říkali, ty máš ale odvahu, brát si rodiče. A já jsme řekla a 

proč ne? Jedeme vlakem, tak ať nás je víc. Tak jeli dva tatínkové a na konci řekli: paní 

učitelko, my vás obdivujem. My bysme tu práci dělat nemohli. Každej, kdo si to zkusí, 

tak potom obrátí. Ale většinou takoví ti stěžovatelé si to nezkusí“(U7). Z výše 

uvedeného je zřejmé, že tento druh spolupráce učitelky vnímají jako přínos, ale zároveň 

se ukazuje, že se nejedná o běžně využívanou pomoc rodičů, kterou ostatní kolegyně 

pravděpodobně vnímají jako nežádoucí. (viz: „ty máš ale odvahu“).  Nadměrnou 

přítomnost rodičů na akcích školy mohou učitelky vnímat jako nepřiměřenou kontrolu 

svých profesních kompetencí, a tím pádem jako určité ohrožení. Podle Feřtka (2011) na 

jednu stranu pedagogové vyjadřují nespokojenost z malého zájmu rodičů o školu a na 

druhou stranu se jejich přílišné aktivity obávají. Komunikující rodič je z pohledů 

učitelek ten, který: „Projevuje zájem o dítě. Nemá problém komunikovat. Co slíbí, to 

dodrží“(U2). „Rodič, který nebude mít obavu se na cokoliv zeptat a nechá si poradit. 

[…] A určitě i bude komunikovat s učitelem způsobem, že ho podpoří“(U9). Zde se 

v náznacích projevuje potřeba uznání autority a profesionality učitele, což se naplno 

ukazuje dále: „Nezpochybňuje před dítětem učitelovo rozhodnutí“(U6). „Dá na jeho 

rady“(U7). S tím souvisí i to, že učitelky očekávají jakési sladění postupů doma a ve 

škole: „Oni mě vyslechnou, ale skutek utek“ (U2). „Mám takové zkušenosti s jednou 

maminkou, že jí raději nic neříkám […]nebo jen málo. Ona má potom zbytečně 

přehnaný nároky, myslím na to dítě“ (Z2). Učitelky explicitně nekonstatují, že rodina by 

měla přesně dělat to, co radí, ale spíše z toho zaznívá, že nedůvěřují schopnostem 
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rodičů, a rodiče by měli postupovat podle jejich pokynů. K podobným výsledkům 

dospěli Štech, Viktorová (2001) a Šeďová (2009). Dále učitelky od rodičů očekávají 

upřímnost, „že nebude nic předstírat“(U2) a přiměřené nároky kladené na dítě: „Neměl 

by klást přehnané nároky na dítě, péči ano, domácí přípravu ano, ale pokud vidím, že to 

dítě není zas tak úspěšné, tak nemít takové nároky, protože potom to dítě stresuje“(U7). 

Podle učitelek to rodiče přehánějí s ambicemi, které na své děti kladou a neberou 

v úvahu schopnosti dítěte.  

Zajímalo nás také, co si učitelky myslí o tom, že rodiče od dobrého učitele očekávají? 

Zaznamenali jsme, že pro učitelky bylo obtížnější představit si, jak si rodiče představují 

dobrého učitele. Tři oslovené učitelky nejprve odpověděly, že nevědí a potom jejich 

odpovědi spíše směřovaly k tématu, jak si ony samy představují dobrého učitele. 

Všechny učitelky se shodly na tom, že rodiče pravděpodobně očekávají, že naučí, že 

s rodiči bude komunikovat a bude mít rád jejich děti. Ve třech případech odpovědi 

v různých zněních představovaly jakýsi „full“ servis bez zapojení samotných rodičů. 

Například: „Že je vychováme, zaopatříme, naučíme, připravíme na život, a že oni se 

nebudou muset angažovat“(U8. „Teplo a zázemí, hlavně v zimě (smích). Zaopatřovací 

ústav“(U7). „Očekávají až příliš.  Ne jen vzdělání, ale hlídání od rána do večera“(U9). 

Výpovědi naznačují, že tyto učitelky nejsou spokojené s představami či nároky rodičů 

svých žáků ve vztahu ke škole, a že by si přály „rozumnější“ rodiče nebo jim jednoduše 

chybí podpora rodičů. Dvakrát se objevily odpovědi, že rodiče pravděpodobně 

očekávají spravedlivý přístup učitele.   

Co rodiče od školy očekávají? Rodiče především očekávají, že dítě bude ve škole 

spokojené, bude chodit do školy rádo a naučí se vše potřebné. Podobné jsou i závěry 

výzkumu realizovaného Walterovou a kol. (2010), ze kterých vyplynulo, že by se děti 

podle rodičů měly do školy těšit a měly by si odnést dostatek poznatků.  Rodiče od 

dobrého učitele očekávají vstřícnost, empatii, laskavost, ochotu a zájem o dítě. V 

několika výpovědích zaznělo: „aby byl spravedlivý“(M6, M7) a „aby měl individuální 

přístup k dětem“(M9, M8). Tento jev zaznamenali Štech a Viktorová (2001), kteří 

hovoří o paradoxu, kdy rodiče chtějí spravedlivý přístup, tzn. stejný přístup ke všem 

dětem, což je v rozporu s individuálním přístupem. Jak se rodiče domnívají, že si 

učitelky představují dobrého rodiče? Učitelky podle rodičů očekávají rodiče 

komunikujícího, spolupracujícího, se zájmem o dítě a o školu (ve smyslu pomoci dítěti 
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s přípravou do školy). Ilustrativní příklad: „Podle mne je pro učitele dobrý rodič ten, 

který se dítěti věnuje alespoň tak, aby měl v pořádku úkoly, pomůcky a byl připraven na 

vyučování“(M9). „Aby s učitelem spolupracovali a aby tam byla nějaká zpětná vazba, 

abychom třeba věděli, jak máme s dítětem pracovat“(O3). V jednom případě zaznělo: 

„učitelé očekávají, že budeme reagovat na podané informace“ (M4). Představy rodičů o 

tom, jak se domnívají, že si učitelky představují „dobrého“ rodiče, do jisté míry korelují 

s tím, jaké je očekávání učitelek od „dobrého“ rodiče (tab. č. 15). Mají tedy jasnější 

povědomí o očekávání učitelek. Toto zjištění nepovažujeme za překvapující, neboť 

učitelky své představy a očekávání rodičům sdělují pravidelně na třídních schůzkách a 

rodiče ve snaze obstát v roli „dobrého“ rodiče, který se zajímá o vzdělávání svého 

dítěte, jsou k očekáváním učitelek empatičtější. 

Zdá se, že otázka domácí přípravy dítěte je téma, které pravděpodobně bývá častým 

zdrojem vzájemných neshod: „Někdy u úkolu sedíme víc jak hodinu […] a kolikrát ani 

nevím, jaký to má smysl“ (M4). „Já chápu, že je to potřeba, ale na první třídu je myslím 

těch úkolů moc. A když ještě má číst, tak je to náročný“ (O3). Rodiče mají dojem, že 

domácím úkolům věnují spolu s dítětem nepřiměřené množství času, ale učitelky to vidí 

jinak: „Ono by úplně stačilo – nikdo po nich nechce, aby se s nima učili - aby se jim 

věnovali celé odpoledne. Fakt by stačilo zavést úplně jednoduchý režim dne, a naučit, že 

teda teď máš nějaké povinnosti, tak si je splň a potom si můžeš dělat, co chceš. My 

přece nechcem, aby se ty rodiče s těma dětma celé odpoledne učili, to ani nejde“(U8). 

Jiná učitelka popisuje situaci po skončení třídní schůzky: „Ale pak se nám vždycky 

stane, že tam zůstane takových 5 – 6 rodičů, a začne takový ten kolotoč – ale paní 

učitelko, my ty úkoly děláme dvě hodiny! A já: proč děláte úkoly dvě hodiny? No 

protože on nevydrží pět minut sedět a udělat to. To potřebuje na záchod, najíst, napít a 

prostě já než ho donutím něco udělat, to je strašný“ (U7). Rodiče v podstatě nejsou 

proti domácím úkolům, uvědomují si jejich důležitost, avšak objevovaly se výhrady 

týkající se náročnosti, přiměřenosti, množství a mnohdy i smysluplnosti zadávaných 

úkolů. Z toho potom může pramenit již výše zmiňovaná nedůvěra v profesní 

kompetence učitele. Rodič vidí učitele optikou svého dítěte a hodnotí tak legitimitu jeho 

působení (Štech, Viktorová, 2001) a pokud je přesvědčen o kvalitách svého dítěte, tak 

se přiklání k selhání učitele. Jedním z nejčastějších zdrojů konfliktů mezi rodičem a 

učitelem je hodnocení dítěte, které se promítá do hodnocení celé rodiny. Viktorová 
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(2001) vysvětluje, že z tohoto důvodu jsou rodiče na hodnocení svého dítěte velice 

citliví. My jsme se s tímto setkali pouze ve výpovědi jedné matky: „Jednou holka 

dostala špatnou známku, podle mě to nebylo úplně spravedlivé, ona se tím dost trápila, 

protože na to nebyla zvyklá. […]Ale potom si to opravila“(M6). Matka chtěla po 

učitelce vysvětlení, ale podle jejích slov si neztěžovala, protože „vždycky se 

dohodneme“(M6). Učitelky si tuto citlivou stránku vztahů uvědomují, ale mají pocit, že 

rodiče schopnosti svých dětí přeceňují, proto jednou z představ učitelek o dobrém rodiči 

je, že na své dítě klade přiměřené požadavky. 

Tab. č. 15:  Představy o „dobrém“ rodiči a „dobrém“ učiteli 

Jak se učitelky domnívají, že si rodiče 

představují „dobrého“ učitele 
Představy rodičů o „dobrém“učiteli 

Naučí 

Komunikativní 

Má rád děti 

Zajištění „full“ servisu 

Je spravedlivý 

Vstřícný, empatický  

Laskavý, ochotný 

Vzdělaný, důsledný 

Má zájem o děti 

Je spravedlivý  

Má individuální přístup 

Představy učitelek o „dobrém“ rodiči Jak se rodiče domnívají, že si učitelky 

představují „dobrého“rodiče 

Zajímá se o dítě 

Spolupracující a komunikující 

Dbá na rady učitele 

Je upřímný 

Klade přiměřené nároky na dítě 

Uznává autoritu učitele 

Komunikující 

Spolupracuje se školou 

Má zájem o dítě a o školu 

Pomáhá dítěti s přípravou do školy 

Reaguje na podané informace 

 

7.2.4.4 Co je skryto v pozadí?  

V tabulkách jsou prezentovány jednotlivé výpovědi obou stran respondentů tak, jak 

byly respondenty formulovány. Zjišťovali jsme nejenom, co učitelky očekávají od 

rodičů a rodiče od učitelek, ale také to, zda mají vhled do očekávání druhé strany. Ve 

shodě s Šeďovou (2009) bylo zaznamenáno, že rodiče se v očekávání učitelek orientují 
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lépe, než učitelé v očekávání rodičů. Tyto výsledky, jak jsme již uvedli výše, 

připisujeme větší obeznámenosti rodičů o tom, co se od nich ve vztahu ke škole očekává 

a snaze obstát v roli „dobrého“ rodiče. Naproti tomu učitelky mají cestu k zjišťování 

očekávání rodičů ztíženou. Pokud cíleně (například formou dotazníků na začátku 

školního roku nebo eventuelně na začátku školní docházky) očekávání rodičů nezjišťují, 

potom se tyto informace dozvídají postupně v průběhu školního roku z individuálních 

rozhovorů. Z výsledků rozhovorů však spíše vyplývá, že názory rodičů nejsou pro 

učitelky až tak důležité.  

Rodiče od školy především očekávají spokojenost dítěte a teprve poté jmenovali 

důležitost vzdělání. Z odpovědí na otázku, jak si rodiče představují dobrého učitele, 

jsme zjistili, že očekávání k osobnosti učitele jsou vysoká, přičemž převládá výčet 

osobnostních charakteristik nad profesními. Z toho lze vyčíst, o co rodičům jde. Nelze 

si dost dobře představit, že učitel, který bude vstřícný, empatický, laskavý a ochotný, 

nebude mít rád děti. Takový učitel naopak bude dítěti poskytovat přesvědčivou 

zkušenost, že mu na něm záleží, což děti empaticky vycítí a budou ve škole spokojené. 

Tato „pedagogická láska“ je podle Heluse (2012) součástí kvalit učitelovy osobnosti. 

Aby byli rodiče se školou spokojeni, musí být tedy spokojeno i dítě. Učitelky si toto 

očekávání rodičů uvědomují, ale do popředí kladou spíše profesní kompetence, že dobrý 

učitel je v očích rodičů ten, který hlavně naučí.  Dobrý rodič je pro učitelky rodič 

komunikující, spolupracující, zajímá se o dítě a dbá na rady učitele. Potud představy 

učitelek o dobrém rodiči korelují s představami rodičů o tom, jak si učitelky představují 

dobrého rodiče.  

Z rozhovorů dále vyplynulo, co některé učitelky z našeho vzorku postrádají.  Postrádají 

uznání své profesionality, ale na druhou stranu nedoceňují „profesionalitu“ rodiče, i 

když vyžadují jeho podporu.  Rodič je ten, kdo své dítě zná nejlépe a tak by se mohl pro 

učitelky stát důležitým zdrojem informací a obohacením pro jejich práci. Zdá se, že 

učitelky tohoto zdroje dostatečně nevyužívají, což pravděpodobně souvisí 

s projevovanou nedůvěrou, kterou k rodičům cítí. Ze shromážděných dat je patrné, že 

ani rodiče a ani učitelky si pod pojmem spolupráce nepředstavují zasahování do 

vnitřních záležitostí školy. Učitelky požadují zájem o dítě ve smyslu přípravy dítěte do 

školy a jeho podpory, rodiče vnímají účast na různých aktivitách školy jako projevení 
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zájmu o dítě. Pro zpřehlednění jsou nejčastěji vyjadřované postoje, potřeby a očekávání 

obou stran uvedeny v tabulce č. 16. 

Tabulka č. 16: Škola běžná: očekávání, potřeby a postoje 

Očekávání rodičů Očekávání učitelek 

Spokojenost dítěte Ochotu věnovat se dítěti 

Zájem o dítě Spolupracujícího rodiče  

Vstřícnost a empatii Komunikujícího rodiče  

Laskavost, ochotu a důslednost Upřímného rodiče  

Vzdělaného učitele Podporu a uznání své autority 

Spravedlivý a individuální přístup Klade přiměřené nároky na dítě 

Potřeby rodičů Potřeby učitelek 

Nemají potřebu zapojovat se do vnitřních 

záležitostí školy (organizace, plánování, 

výuka, chod školy), pouze potřebují 

informace o tom, co se ve škole odehrává 

Nemají potřebu spolupráce s rodiči ve 

smyslu zapojování do vnitřních záležitostí 

školy (organizace, plánování, výuka, chod 

školy) 

Chtějí, aby bylo jejich dítě ve škole 

spokojené a aby prospívalo 

Mají potřebu spolupráce ve smyslu 

přípravy dítěte do školy, dohled, kontrola, 

podpora 

Postoje rodičů Postoje učitelek 

Pokud důvěřují učitelce svého dítěte a 

jejich dítě je ve škole spokojené, jsou 

spokojení i rodiče a nepovažují za nutné 

zasahovat do záležitostí školy 

Pociťují přílišné nároky ze strany rodičů 

(rodiče chtějí od školy příliš, rodiče by 

rádi „full“ servis), veškerá odpovědnost na 

škole 

Uvědomují si důležitost DÚ, ale objevují 

se výhrady k náročnosti, nepřiměřenosti a 

smysluplnosti zadávaných DÚ 

Pociťují nedocenění svých profesních 

kvalit 

7.2.5 Shrnutí 

Na tomto místě, tak jako u školy inovativní, uvádíme pouze stručnou charakteristiku 

běžné školy. Výsledky, klíčové jevy a odpovědi na výzkumné otázky jsou prezentovány 

v kapitole č. 8: Shrnutí výzkumného šetření.  

Základní škola „běžná“, jak jsme ji v našem výzkumu označili, představuje 

reprezentativní typ plně organizované sídlištní školy, která je vybavena moderními 

učebnami a bohatým zázemím vybízejícím k tělovýchovným aktivitám. Prezentuje se 

rozšířenou výukou jazyků, profilací na ekologickou a etickou výchovu. Jedná se o 

fakultní školu, která se v posledních dvou letech zaměřuje na budování pozitivního 

klimatu.  Jak říká ředitel školy: „Snažíme se pracovat na vztazích ve škole, rozvíjet 

hodnotový systém žáků a etickou výchovu“. O tom, že je škola na začátku této cesty, že 
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tedy ještě nepanuje všeobecná spokojenost s klimatem školy, svědčí tato slova: 

„potřebujeme něco udělat s tím vnitřním klimatem a se vztahy ve škole“ […]. Součástí 

vize školy je kromě jiného zaměření na spolupráci školy s rodiči: „Takže my teďka se 

budeme snažit s těmi rodiči více spolupracovat a možná, že až přijdete za rok, tak vám 

budu moci říci, ještě nějakou lepší zprávu“(Ř2). Pan ředitel se snaží tuto vizi školy 

naplňovat konkrétními činy. Jedním z nich je to, že pedagogický personál absolvoval 

vzdělávací kurz s názvem Sedm návyků efektivních lidí, jehož cílem je osobnostní 

rozvoj učitelů.  Druhým je, že škola reagovala na žádost rodičů a prvně realizovala Den 

otevřených dveří v sobotu. 

Škola vytváří dostatek příležitostí k vzájemnému setkávání s rodiči svých žáků, jak při 

neformálních, tak při formálních příležitostech. Přehled realizovaných aktivit je stručně 

prezentován ve výroční zprávě a ve školním vzdělávacím programu. Na základě 

rozhovorů byly zaznamenány dvě subjektivní strategie chování učitelek: prezentační, 

která komunikaci s rodiči usnadňuje a vyhýbavá, která ji spíše znesnadňuje. Oslovení 

rodiče téměř ve všech případech vyjadřovali spokojenost se školou a s učitelkami, 

učitelky byly ve svých postojích k rodičům kritičtější (například pociťují ze strany 

rodičů nedostatek podpory). Stejně jako ve škole inovativní rodiče očekávají především 

spokojenost dítěte a jeho vzdělávání a kladou důležitost na profesní i osobnostní 

kompetence učitele. 
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8 Shrnutí výzkumného šetření 

Získaná data ukazují na klíčové jevy a procesy, které ve sledovaných školách probíhají 

a ve výsledku utvářejí podobu vztahů. V následujících podkapitolách jsou předloženy 

odpovědi na specifické výzkumné otázky, které odpovídají na základní výzkumnou 

otázku: Jaká je podoba vzájemných vztahů školy a rodiny? Původně jsme 

předpokládali, že budeme nejprve prezentovat získané výsledky z jedné školy a 

následně z druhé zkoumané školy. Avšak při jejich zpracovávání se ukázalo, že 

navzdory rozdílnému fungování škol, jsou námi zachycené klíčové jevy oběma školám 

společné. Pokud byl zaznamenán rozdíl, je prezentován zvlášť. Domníváme se, že se 

zachováním specifických podob škol, je toto uspořádání přehlednější a poskytne jasnější 

vhled do reálné podoby vztahů ve zkoumaných školách. 

8.1 Postoje a názory učitelů a rodičů na spolupráci 

Jaké jsou postoje a názory učitelů a rodičů na spolupráci ve sledovaných školách?  

Při zkoumání vztahů mezi školou a rodinou jsme vycházeli od samotných aktérů, kteří 

jsou v tomto procesu účastni. Při analýze rozhovorů z obou zkoumaných škol se 

ukázalo, že učitelky své postoje k rodičům generalizují a hovoří o rodičích spíše jako o 

určité skupině, než jako o konkrétním rodiči konkrétního dítěte. Rodiče byli naopak ve 

svých výpovědích konkrétnější. Hovořili spíše o jednotlivých učitelkách a o svých 

zkušenostech s nimi. Jejich výpovědi se tak více vztahovaly ke konkrétní učitelce a ke 

zkušenostem s ní, než ke škole jako k instituci.  

Všichni rodiče ve sledovaném vzorku obou škol v prvé řadě vyjadřují spokojenost 

s učitelkami svých dětí, se školou a se spoluprací, teprve v dalších fázích některých 

rozhovorů lze identifikovat drobnou nespokojenost (je uvedeno níže). Pozitivně hodnotí 

především zájem o dítě a o jeho vzdělávání. Pokud rodiče ze strany učitelky cítí, že je 

motivována zájmem o dítě a že své práci rozumí, jsou připraveni souhlasně reagovat na 

její návrhy a vnímat ji jako profesionála. Přijímají tím legitimitu učitelky, která se ocitá 

v pozici odborníka, jemuž je vhodné naslouchat. Z výše uvedeného vyplývá, že učitelka 

a její osobnostní charakteristiky jsou pro budování vzájemných vztahů stěžejní, což je 

v mnohých výzkumech opakovaně prezentovaný fakt (Štech, Viktorová, 2001; Trnková, 

2004; Šeďová, 2004). Při zpracovávání výsledků se postupně začaly vynořovat 
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opakující se vzorce postojů učitelek projevující se v chování a jednání, které jsme 

nazvali subjektivními strategiemi. Termín subjektivní strategie vyjadřuje souhrn 

subjektivních přesvědčení učitelů (v našem případě učitelek) o své profesi, která jsou 

sycena osobnostními vlastnostmi a zkušenostmi, projevující se v chování a jednání 

s rodiči svých žáků. Ve výsledku zpětně ovlivňují úroveň vztahové dimenze, 

komunikaci a postoje rodičů k učitelkám. Celkem jsme identifikovaly tři strategie: 

suportivní, prezentační a vyhýbavou (tab. č. 17). Prezentační strategie byla 

zaznamenána v postojích učitelek obou sledovaných škol, zatímco strategie suportivní 

pouze ve škole inovativní a strategie vyhýbavá pouze ve škole běžné.  

Tab. č. 17: Subjektivní strategie  

STRATEGIE TYP  ORIENTACE POSTOJ VÝSLEDEK 

Suportivní 
poradce 

konzultant 
na žáka 

empatie 

zájem 

důvěra 

spolupráce 

Prezentační 
konzultant 

profesionál 

na vzdělávací 

cíle 

zájem 

profesionalita 

spolupráce 

vyčkávání 

Vyhýbavá 
profesionál 

expert 

uhájení 

autonomie 

profesní 

slepota 

vyčkávání 

pasivita 

 

Na základě opakujících se vzorců chování a postojů objevujících se ve výpovědích 

učitelek ve škole inovativní, jsme sestavili strategii suportivní, ve které označujeme 

učitele jako poradce a konzultanta. Je to učitel orientující se na žáka, projevující 

zájem a empatii a přes tento způsob přístupu k dítěti si získává důvěru rodičů. Rodiče 

projevují ve vztahu k tomuto učiteli větší aktivitu a otevřenost ke spolupráci. 

Strategie prezentační byla zaznamenána jak ve škole inovativní, tak ve škole běžné. 

Představuje učitele jako konzultanta a profesionála, který se orientuje především na 

vzdělávací cíle, ve vztahu s rodiči projevuje vstřícnost a zájem, ale komunikaci s nimi 

iniciuje pouze v případě nutnosti vyřešit nějaký problém. Rodiče k němu projevují 
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důvěru, přijímají jeho rady a v případě potřeby buď iniciují spolupráci, nebo vyčkávají 

na upozornění vzešlé od učitele. 

Na základě výpovědí ve škole běžné jsme sestavili strategii vyhýbavou. Učitele v ní 

charakterizujeme jako profesionála a experta, který věří svým schopnostem a 

zkušenostem, ale nedůvěřuje schopnostem a zkušenostem rodičů. V komunikaci 

s rodičem jedná jako expert, který nejlépe ví, jak s dítětem pracovat. Rodič se tak 

dostává do podřízené role laika, což může cítit jako ohrožení své rodičovské role. Učitel 

v případě konfliktu spíše obhajuje svou profesní autonomii, než by se pokusil vcítit do 

potřeb rodičů. K vystižení nedostatečné empatie a neschopnosti (nebo neochoty) vcítit 

se do potřeb druhého jsme použili termín „profesní slepota“. U rodičů tento postoj 

učitele vyvolává nedůvěru a v komunikaci s učitelem buď vyčkávají (v případě uhájení 

svých potřeb volí „útok“) nebo jsou pasivní.  

Na výše uvedených strategiích prezentujeme, jak postoje učitelek ovlivňují ochotu 

rodičů spolupracovat. Rodiče zpravidla velmi citlivě vnímají, jak s nimi učitelka 

komunikuje a co její způsob komunikace vyjadřuje. Učitelka svým chováním, 

přístupem a především komunikací působí příznivě (strategie suportivní a prezentační) 

nebo nepříznivě (strategie vyhýbavá) a stává se tak základním prediktorem budoucích 

vztahů. Předložené subjektivní strategie chování vzešly z analýz rozhovorů a klasifikace 

přístupů námi sledovaných učitelek, proto nepostihují celou škálu možných strategií, 

které mohou být v jednání s rodiči uplatňovány.  Bereme v úvahu, že námi definované 

strategie se mohou proměňovat v závislosti na aktuálních podmínkách a situacích, i 

v závislosti na tom, s jakým konkrétním rodičem učitelka jedná. Uvědomujeme si, že 

důležitou explanační dimenzí komunikace mezi školou a rodinou jsou také rodiče. Proto 

nelze veškerou odpovědnost za průběh komunikace klást na učitelky, protože 

komunikace probíhá mezi dvěma stranami a „s některými rodiči je to těžké“. Tato 

dimenze byla již zkoumána především z pohledu rodičovských rolí (Šeďová, 2004; 

Čiháček, 2004). Protože jsme vycházeli z případových studií škol, zaměřili jsme se více 

na osobnostní potenciál učitelek zasazený do konkrétního prostředí školy.  

Jak již bylo výše uvedeno, rodiče z obou škol vyjadřují převážně spokojenost se 

školou, s učitelkou svého dítěte, s formami i počtem kontaktů. Toto zjištění může 

být ovlivněno faktem, že jejich děti nemají ve škole vážnější problémy, neřeší 
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s učitelkou žádné konflikty a vzdělávání považují za důležité. Nabízí se další vysvětlení, 

o kterém se zmiňuje Šeďová (2009, s. 45), a které souvisí se statusem „dobrého“ rodiče. 

Pokud se rodič cítí být „dobrým“ rodičem, nemůže mít jeho dítě špatnou učitelku, 

protože jinak by rodič ve snaze obstát své morální povinnosti, musel tuto situaci řešit.  

I přes proklamovanou spokojenost rodičů byly identifikovány některé jejich potřeby, 

kterých se jim podle výpovědí nedostává tak, jak by si představovali:  

Z výpovědí rodičů ze školy inovativní: 

 pouze zprostředkované informace (potřeba informovat přímo a hned) 

Z výpovědí rodičů z běžné školy: 

 informace jsou předávány na poslední chvíli 

 informací je nedostatek (potřeba dozvědět se více o tom, co se ve škole 

odehrává, jakým způsobem je vysvětlováno učivo) 

 nedostatečná citlivost učitelky k problémům dítěte (problémy s kamarádem) 

Z výše uvedeného lze vyčíst, že rodičům chybí větší porozumění jejich potřebám. 

Rodiny s dětmi školního věku jsou vystaveny různým tlakům ze strany školy, a pokud 

rodiče nemají dostatek informací nebo nemohou splnit požadavek školy (informace 

daná na poslední chvíli), dostávají tak zpětnou vazbu o nedostatečné profesionalitě 

učitelky a jsou vystaveny psychologickému tlaku (srov. Štech, 2009), který ovlivňuje 

jejich pocity (např. vztek nebo zahanbení z toho, že rodič nemůže splnit to, co se od 

něho očekává).  

Učitelky (z obou škol) také vyjadřují spokojenost se vztahy a spoluprací s rodiči. 

Nabízí se podobný mechanismus jako u vyjadřované spokojenosti rodičů, totiž že 

„dobrá“ učitelka svým pedagogickým taktem dokáže rodiče zvládnout (Šeďová, 2009, 

s. 45). I zde však byla ve výpovědích zaznamenána určitá nespokojenost: 

Z výpovědí učitelek ze školy inovativní: 

 chybí podpora učitelek některými rodiči 

 nedostatek zájmu od rodičů „problémových“ dětí 

Z výpovědí učitelek ze školy běžné: 

 vyjadřovaná neúcta a nedůvěra k učitelce 
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 v případě neúspěchu dítěte je vina na učitelce 

 nedostatek zájmu od rodičů „problémových“ dětí 

 rodiče si vymýšlí 

Prospívání dítěte ve škole patří k důležitým momentům v sebehodnocení rodiny a 

nedostatek komunikace ze strany rodičů „problémových“ dětí může korelovat 

s pocitem, že vina je na straně školy nebo rodiče nepřikládají prospívání dítěte ve škole 

důležitou roli. Z výpovědí učitelek vyplývá, že se jedná o děti s rozvedených rodin nebo 

o rodiny s nízkým socioekonomickým statusem. V našem vzorku jsme se s takovýmto 

příkladem rodiny nesetkali.  

Z výsledků dat je zřejmé, že učitelky obou škol nepožadují zvýšenou aktivitu rodičů ve 

smyslu organizování aktivit, zasahování do činností školy, což je v českých školách 

opakovaně zjišťovaný stav (Pecháčková, 2014; Trnková, 2004). Pokud nejsou 

problémy, nepotřebují s rodičem mluvit a iniciativu nechávají na rodičích. Rodiče 

vnímají spolupráci se školou jako důležitou. Prezentují ji svým zájmem o vzdělávání 

dítěte a plněním poždavků školy. Nemají pocit, že by se měli účastnit vnitřních 

záležitostí školy, ani je k tomu školy nevybízejí. 

8.2 Vzájemné očekávání 

Jaké je očekávání rodičů od školy a školy od rodičů? 

V obou školách není od pedagogického personálu cíleně zjišťováno očekávání rodičů. 

Z toho usuzujeme, že znalost toho, co rodiče od učitelek (eventuelně od školy) 

očekávají, není pro učitelky prioritní, protože „na to, co potřebujeme, se zeptáme“(U6). 

Učitelky zjišťují informace, které jsou pro ně důležité, ale méně věnují pozornost 

hlasům rodičů. K podobným výsledkům došla Rabušicová (2004), která uvádí, že i 

když se automaticky předpokládá, že by rodiče měli učitele akceptovat jako odborníka, 

tak respektování zkušeností rodičů je méně samozřejmé.  

Zjistili jsme, že rodiče z obou škol mají přesnější povědomí o očekávání ze strany 

učitelek. Přičítáme to jednak tomu, že rodiče pravidelně získávají informace od učitelek 

na třídních schůzkách, a protože chtějí být dobrými rodiči
72

, snaží se více vcítit do 
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 Podle Štecha a Viktorové (2001, s. 72), každý rodič se snaží být „dobrým“ rodičem. 
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požadavků učitelek. Učitelky soustřeďují svou pozornost na rozvoj dítěte a jeho 

schopností a mínění rodičů není pro ně tak důležité. Tomu odpovídá i zjištění od tří 

učitelek z běžné školy, že vyjadřují nedůvěru rodičovské zdatnosti (self-efficacy). 

Ovšem je nutné říci, že učitelky z inovativní školy byly k očekáváním rodičů svých 

žáků vnímavější. Indikátorem tohoto zjištění je pravděpodobně skutečnost, že učitelky 

„jdou“ s dítětem od první až do páté třídy, na konzultačních hodinách je vytvořeno více 

prostoru pro vyjádření zájmů, mají tak šanci rodiče lépe poznat, a tím zjistit jeho 

očekávání.  

Učitelky ze školy inovativní od rodičů očekávají především zájem o dítě, nejen ve 

smyslu pomoci dítěti s přípravou do školy, ale spíše ve smyslu celkového zájmu o dítě. 

Učitelky na jedné straně pociťují ze strany rodičů nedostatek zájmu o dítě a na druhé 

straně rodiče podle učitelek kladou na své děti nepřiměřené nároky. Z pohledu učitelek 

tato zjištění spolu korelují: rodič se dítěti věnuje pouze v nutné míře, proto dostatečně 

neodhadne reálné možnosti dítěte. Dále učitelky očekávají takového rodiče, který je 

svému dítěti vzorem, zajímá se o dění ve škole a se školou spolupracuje. Vítají každou 

iniciativu rodičů, která je v souladu s jejich představami, ale necítí to jako nutnou 

potřebu. 

Rodiče ze školy inovativní očekávají především spokojenost dítěte a jeho vzdělávání, 

komunikujícího a spolupracujícího učitele, který má rád děti a umí se vcítit do jeho 

pocitů. Učitel by měl být vzdělaný, trpělivý, důsledný a laskavý. Rodiče nemají potřebu 

zapojovat se do vnitřních záležitostí školy, svůj zájem prezentují účastí na třídních 

schůzkách a konzultačních hodinách. 

Učitelky ze školy běžné podobně jako učitelky ze školy inovativní očekávají ochotu 

rodičů věnovat se dítěti, i když zde tato ochota byla prezentována v souvislosti 

s pomocí dítěti se školní přípravou, očekávají spolupracujícího, upřímného a 

komunikujícího rodiče, který na své dítě klade přiměřené nároky. Učitelky nemají 

potřebu spolupráce ve smyslu zapojování se do vnitřních záležitostí školy, což koreluje 

s vyjádřením rodičů. Zde se ve více odpovědích učitelek objevovala potřeba uznání své 

autority (cítí nedoceňování svých profesních kvalit). Učitelky dále pociťují přílišné 

nároky na své děti ze strany rodičů. Pro rodiče je úspěšnost dítěte potvrzením kvalit 

dobré rodiny a neúspěch dítěte a jeho hodnocení mohou cítit jako ohrožení. Pokud je 
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rodič přesvědčen o kvalitách svého dítěte, těžko přistupuje na argumenty učitele. Buď 

zesílí tlak na dítě, nebo vidí vinu v učiteli. Z takových postojů potom může vznikat 

právě výše zmiňovaná nedůvěra k učiteli a jeho profesním schopnostem.  

Rodiče z běžné školy očekávají stejně jako rodiče ze školy inovativní především 

spokojenost dítěte. Učitel by měl být vzdělaný, vstřícný, empatický, ochotný, laskavý a 

důsledný, se zájmem o dítě. Zde se objevila jistá ambivalence, že rodiče na jedné straně 

očekávají spravedlivý přístup učitele k dítěti a na druhé straně individuální přístup. 

Pokud by byl učitel ke všem dětem důsledně spravedlivý, nemohl by uplatňovat 

individuální přístup. Štech o této ambivalenci hovoří jako o rodičovském paradoxu 

(Štech, 2009). Pro rodiče z našeho výzkumu jsou kromě odpovídajícího vzdělání 

důležité osobnostní vlastnosti učitele. 

8.3 Vliv očekávání na vzájemné vztahy 

Jak se očekávání promítá do vzájemných vztahů? 

Plnění očekávání je důležitým indikátorem, který vytváří podobu vzájemných vztahů. 

To znamená, že ke spokojenosti rodiče přispívá, když ve škole dostává to, co očekává.  

Po důkladném a opětovném studiu výsledků výpovědí rodičů z obou škol jsme jako 

základní faktor identifikovali stále se opakující „indikátor spokojenosti“ a tím je: „aby 

bylo dítě v pohodě“. Když je dítě ve škole spokojené, je základní očekávání rodičů 

splněno. Pro bližší vysvětlení je spokojenost vzhledem k nějaké organizaci nebo 

instituci definována jako vnímání zákazníka nebo klienta týkající se stupně plnění jeho 

požadavků (Půček, 2005). V prostředí školy můžeme sledovat různé stupně 

spokojenosti závislé na tom, jak se očekávání hodnotitelů liší od vnímání skutečného 

stavu (Kočvarová, 2013). Pokud realita nedosahuje očekávání, jedná se o nespokojenost 

(nebo „limitovanou“ spokojenost). Pokud je v shodě s očekáváním, hovoříme o 

spokojenosti a pokud realita převyšuje očekávání, lze podle Nenadála (2001) hovořit o 

potěšení. Definování „spokojenosti“ ve vzájemném vztahu školy a rodiny není 

jednoduché, protože zahrnuje spoustu faktorů. Zřetelně se ukázalo, že významným 

indikátorem spokojenosti rodičů ve vztahu ke škole je právě to, když se dítě do školy 

těší, když chodí rádo do školy, když ve škole nemá problémy, když tam má kamarády a 

když má učitelka dítě ráda. 
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Dalším indikátorem je vstřícné klima školy, ve kterém je komunikace na partnerské 

úrovni a rodič dostává všechny potřebné informace. Všechny potřebné informace v 

návaznosti na výsledky rozhovorů znamenají, že rodiče potřebují vědět, co se ve škole 

děje, zda nejsou neshody mezi dětmi, vysvětlit způsob hodnocení a nechtějí získávat 

potřebné informace pouze zprostředkovaně (od dítěte nebo od jiného rodiče). V našem 

výzkumném šetření byla identifikována nedorozumění pramenící právě z 

nedostatečného předávání informací, což pravděpodobně souvisí s nevyjasněným 

očekáváním. I když se vzájemnou komunikací je vyjadřována spokojenost, přesto tato 

nedorozumění úroveň probíhajících interakcí nepříznivě ovlivňují:  „Maminka si 

myslela, že s klukem musí číst každý den aspoň hodinu a to teda nevím, jak na to 

přišla“… „Někdy u úkolu sedíme víc jak hodinu […] a kolikrát ani nevím, jaký to má 

smysl“.  

Zjistili jsme, že ačkoli rodiče z obou škol mají svá individuální očekávání vůči škole, 

tak je explicitně nevznášejí, tudíž k nim učitelky nemohou přihlížet. Zároveň mají obě 

strany nejenom své povinnosti související s péčí a vzděláním dítěte, ale také se od nich 

očekává, že by se měly spolupodílet na edukačním procesu. Toto „spolupodílení“ se bez 

vyjasnění očekávání obou stran komplikuje. Z výsledků dat vyplývá, že učitelky 

podceňují význam zájmů a hlasů vycházejících od rodičů a tak nevytvářejí dostatek 

komunikačního prostoru pro rodiče, který by mohl drobným neshodám účinně 

předcházet. Platforma třídních schůzek a konzultačních hodin tak, jak je především 

v běžné škole organizována, neumožňuje v dostatečné míře realizovat individuální 

rozhovory s rodiči. Jsou charakterizovány tvořícími se frontami rodičů a nedostatkem 

času. Inovativní škola poskytuje rodičům více času a prostoru pro jejich vyjádření, a to 

zejména prostřednictvím individuálních konzultačních hodin. Klademe si otázku, zda 

lze vyjasnit všechna vzájemná očekávání za přítomnosti dítěte (konzultační hodiny 

probíhají za účasti učitele, rodiče a dítěte)? Znamená to, že ve sledovaných školách není 

vytvořen dostatek komunikačního prostoru pro vyjasnění zájmů (znamená nastavení 

vztahů a vyjasnění očekávání), nalezení komunikační struktury a utvoření 

komunikačního kódu.  Na důležitost realizace těchto prvků poukazují Rabušicová a Pol 

(1996) především v souvislosti s vyjasněním priorit v úvodu školní docházky. Pro 

zpřehlednění vzájemné provázanosti podstatných segmentů jsme sestavili třífázový 
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model interakce (obr. č. 6).
73

 V našem případě máme na mysli realizaci oboustranného 

vztahu s vytvořením dostatečného prostoru pro komunikaci, ve kterém počítáme 

s iniciativou primárně vzešlou od školy.  

Obr.č. 6: Třífázový model interakce 

      

Na straně škol je v první fázi nutné vytvoření dostatečného prostoru pro vyjasnění 

zájmů a vzájemného očekávání, jehož cílem je nalezení shody nebo kompromisu o tom, 

co obě strany považují za zájem dítěte. Ve druhé fázi je úkolem učitele najít 

komunikační strukturu, která by vyhovovala oběma stranám, a ve které by byl vytvořen 

dostatečný komunikační prostor pro rodiče. Máme na mysli vzájemnou dohodu na 

způsobech setkávání, aby byla vyhovující pro obě strany. Ve třetí fázi je již utvořen 

komunikační kód
74

, který spolu s předchozími segmenty úroveň interakcí ovlivňuje.  

8.4 Mechanismy usnadňující spolupráci 

Jaké mechanismy uvnitř školy spolupráci s rodiči usnadňují? 

Školu vnímáme jako sociální útvar, který funguje v propojení se vztahovým rámcem 

všech aktérů, proto je třeba počítat s kontextem fungování školy, se způsobem 

organizace a vedení lidí, s kvalitou komunikace a spolupráce mezi učiteli, což je 

explicitně označováno jako podmínky rozvoje školy (Pol, Lazarová, 1999). Teoretický 
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 Pro sestavení třífázového modelu interakce jsme byli inspirováni Modelem výukové komunikace 

Šeďové, Švaříčka a Šalamounové, 2012, s. 269.  
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 Máme na mysli přizpůsobení obsahu komunikace různým sociálním skupinám rodičů. Vycházíme 

z teorie B. Bernsteina (Šeďová, 2004). 
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rámec, ze kterého vycházíme, předpokládá spoluúčinnost situačních faktorů školy, které 

umožňují budování konceptu otevřené školy, jako jsou pravidla ve škole, struktura a 

způsob organizace, její fungování, hodnoty a vzájemné vztahy. Základními 

mechanismy, které spolupráci s rodiči usnadňují, jsou podle našeho zjištění tyto:  

1. klima školy; 

2. subjektivní strategie chování učitelek – suportivní a prezentační (přesvědčení o 

nutnosti zapojení rodičů, zkušenosti, priority, cíle); 

3. podpůrné zázemí ve škole. 

Při zpracovávání výsledků se ukázala úzká provázanost těchto mechanismů (viz. obr. 

č. 7), která ve výsledku ovlivňuje vztahy uvnitř i vně školy.  

Obr. č. 7: Mechanismy usnadňující spolupráci 

             

Na příkladu inovativní školy, kde bylo zaznamenáno vstřícné klima, podpůrné zázemí a 

subjektivní strategie učitelek podporující spolupráci s rodiči, zdokumentujeme vliv 

těchto mechanismů na spolupráci s rodiči. Klima školy je pojem, který zahrnuje 

širokou škálu aspektů, od sociálně psychologických, přes architektonické, hygienické až 

po organizační a označuje dlouhodobé a typické jevy pro danou školu (Lašek, 2007). 

Termín klima zahrnuje ustálené postupy vnímání, prožívání a postojů všech aktérů 

školy na to, co se ve škole odehrává, přičemž stěžejní je pohled samotných aktérů a 

jejich interpretace reality (Mareš, 2001).
75

 Na základě chování lidí ze školy inovativní, z 

jejich vnějších projevů a výpovědí usuzujeme na suportivní klima, jehož sílu spatřujeme 

především ve společném sdílení vize školy. Tato „semknutost“ lidí, vytváří prostředí 
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 Termín klima školy je definován jako podřízená kategorie spadající do kultury školy (Grecmanová, 

1997). Kulturu školy Pol (Pol a kol., 2005) definuje jako optimální stav, který zahrnuje přání, očekávání a 

normativnost procesu vzdělávání, tzn. co a jak škola plní. Je tedy výsledkem společenských, sociálních i 

osobnostních vlivů, které ovlivňují představy a jednání uvnitř i vně školy. 
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naplňující cíle školy, podporující vnitřní motivaci všech zúčastněných a reagující na 

nároky zvenčí.   Z analýzy rozhovorů s učitelkami jsme identifikovali dvě subjektivní 

strategie projevující se v chování učitelek směrem k rodičům.  Učitelky v jednání 

s rodiči projevují svůj zájem, profesionalitu (strategie prezentační) a kromě zájmu 

některé z nich citlivě reagují na potřeby rodičů (strategie suportivní). Tyto soubory 

osobních přesvědčení učitelek o nutnosti spolupracovat s rodiči svých žáků, ve výsledku 

usnadňují vztahy s rodiči (podporují vstřícnost rodičů ke spolupráci a budují důvěru 

k učitelkám).  Rodiče velmi citlivě reagují na vyjádření „opravdového“ zájmu učitele, 

což se zpětně promítá do vnímání klimatu školy. Z výsledků rozhovorů a pozorování 

jsme zjistili, že mechanismus suportivního klimatu a mechanismus subjektivních 

strategií funguje na stejném základě: tyto mechanismy jsou syceny pozitivním 

očekáváním „dobrých“ vztahů, tento pozitivní přístup je vyjadřován v chování, jednání 

a komunikaci s rodiči, což zpětně působí na postoje a emoce rodičů k učitelkám a ke 

škole. Jedná se tedy o sociálně psychologické mechanismy.
76

 Dále jsme zjistili, že 

v případě vzniklých nedorozumění, problémů či konfliktů s rodiči, existuje v inovativní 

škole jakési podpůrné zázemí, které učitelkám poskytuje potřebnou zpětnou vazbu, což 

vnímají jako důležitou podporu: „Řešila jsem třeba opakované ubližování spolužákům, 

tak jsme se společně radili co s tím, i když ho moje kolegyně ve třídě nemaj, tak můžou 

pomoct, mám takovou zkušenost“(U5). „A když je nějaký problém, tak vím, že v tom 

nejsem sama“(U3). Nejedná se o formu koalice pedagogického sboru proti rodičům, ale 

jde o společnou snahu vyřešit nastalou situaci ke spokojenosti obou stran.  Při řešení 

různých problémů tak učitelka není „osamocena“ a poskytnutí včasné zpětné vazby 

může zabránit vzniku konfliktu. Toto podpůrné zázemí nemá podobu formální 

organizace, není explicitně pojmenováno, ale z výpovědí respondentek vyplývá, že je 

latentně přítomno. Těmito výsledky také částečně odpovídáme na následující 

výzkumnou otázku. 

8.5 Komparace škol v oblasti vzájemných vztahů 

Jak se liší školní prostředí v oblasti vzájemných vztahů u sledovaných škol? 

I když zdůrazňujeme klíčovou úlohu osobnosti učitele v budování vztahů s rodiči, 
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 Sociálně psychologické mechanismy ve škole podle Mareše: „Navozují totiž určitý typ vzájemných 

mezilidských vztahů, určitý typ spolupráce, soutěžení, nepřátelství…“(Mareš, 2001, s. 581). 
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nepodceňujeme význam prostředí školy a jeho vedení, ve kterém spatřujeme (jak se 

ukázalo především ve škole inovativní) silný potenciál rozvoje vstřícných a 

partnerských vztahů. Realizace případových studií nám umožnila vhled do autentického 

prostředí obou škol v kontextu lokálních podmínek. V níže uvedené tabulce (č. 18) ve 

zjednodušeném obsahu prezentujeme dílčí segmenty fungování sledovaných škol, od 

kterých se odvíjí utváření vztahů s rodiči svých žáků. Z  uvedených segmentů lze vyčíst, 

že školní prostředí školy inovativní je příznivější pro budování vztahů s rodiči svých 

žáků (jak dokládá také kap. 8. 4). 

Tab. č. 18: Stručná komparace škol 

Segment Inovativní škola Běžná škola 

Velikost školy 
Městská, plně organizovaná, 

sídlištní, středně velká 

Městská, plně organizovaná, 

sídlištní, středně velká 

Profil školy 

Běžná škola, realizující 

inovace, otevřená novým 

výzvám 

Běžná škola, dosud spíše 

rezistentní vůči inovacím 

Osobnost ředitele 

Silný, neformální vůdce, 

iniciátor inovací, s akcentem 

na participaci, ve funkci 23 

let 

Silný vůdce, s akcentem na 

formální procesy, tendence 

k rozvoji školy přes rozvoj 

osobnostního potenciálu 

učitelů, ve funkci 23 let 

Učitelský sbor 

Kvalifikovaný, navzájem 

spolupracující, ztotožněný 

z vizí školy a respektující 

úlohu rodičů 

Kvalifikovaný, jednotlivci 

vytvářenou opozicí vůči 

rodičům k obhájení své 

profesní role 

Vztahy s rodiči 

v dokumentaci školy 

Jasně definované a 

pedagogickým sborem 

shodně vnímané  

Formálně deklarované a 

pedagogickým sborem 

formálně vnímané 

Spolupráce školy s 

rodinou 

Iniciovaná a podporovaná 

školou, dostatek příležitostí 

ke spolupráci, formální 

působení Rady rodičů, aktivní 

Klub rodičů a přátel školy, 

aktivní Nadační fond 

Iniciovaná jednotlivými 

učiteli, dostatek příležitostí ke 

spolupráci, formální působení 

Rady rodičů 

Postoje rodičů ke škole 

Postoje pozitivní, 

nejpádnějším důvodem je 

spokojenost dítěte 

Postoje pozitivní, 

nejpádnějším důvodem je 

spokojenost dítěte 

Zdroj: Inspirováno podle Walterové, E.: Možnosti využití případové studie ve výzkumu 

školy, s. 14-15, 2006.   
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Lze si povšimnout, že ač se jedná o standardní školy z hlediska umístění a velikosti, jde 

o rozdílný způsob jejich fungování, přičemž inovativní škola využívá svého vnitřního 

potenciálu s akcentem spíše na participaci, zatímco běžná škola klade důraz více na 

formální procesy. Tyto formální procesy vnímáme jako určitou strnulost a rigidní 

chování učitelů k rodičům, vycházející pravděpodobně z tradičně zažitých zvyků, které 

sice nejsou explicitně vyjadřovány, ale v chování a přístupu k rodičům jsou přítomny. 

Jakoby někteří učitelé „bojovali“ o zachování své profesní autonomie, z obavy z 

přílišného zasahování rodičů do jejich pravomocí. V takovémto případě učitelé pasivitu 

rodičů k otázkám školy vítají. Běžná škola se podle našich zjištění nachází v procesu 

zkvalitňování svého klimatu, ve kterém lze zaznamenat kromě rozvíjení osobnostního 

potenciálu pedagogického sboru i zaměření na posilování vztahů s rodiči svých žáků, 

což je patrné z vize školy a z množství příležitostí k vzájemnému setkávání, které škola 

organizuje.  

Za silnou stránku podporující spolupráci zkoumaných škol s rodiči považujeme dostatek 

příležitostí, které školy rodičům nabízejí, avšak posouzení kvality těchto aktivit by 

vyžadovalo delší dobu a explicitně zaměřené zkoumání. Školy tímto vytvářejí vlastní 

pravidla pro spolupráci s rodiči, která vychází z filozofie školy a z výsledků je zřejmé, 

že jsou rodiči reflektována. Výzkum ukázal, že zapojování rodičů do života školy 

znamená především účast na společenských a prezentačních akcích školy, což koreluje s 

výsledky podobných výzkumů (Trnková, 2004; Rabušicová, 2004). Jako slabá stránka 

v otázce spolupráce zkoumaných škol se ukázala být nízká angažovanost rodičů v 

oblasti spolurozhodování o vnitřních záležitostech škol (organizace, provoz, pomoc při 

výuce aj.). Tato práva rodičů vzešla z nového politického uspořádání země a postoj k 

právům rodičů spolurozhodovat o vnitřních záležitostech školy je pravděpodobně 

ovlivněn neochotou a malými zkušenostmi nejen rodičů, ale i škol, nejedná se tedy o 

nesoulad. Zaznamenali jsme pouze ojediněle využívanou pomoc rodičů při doprovodech 

na školních výletech, přičemž se jedná spíše o posílení dohledu nad bezpečností dětí, 

než o partnerství. Rodiče se nezapojují do aktivit přímo ve vyučování nebo do činností 

souvisejících s řízením škol. Pedagogové myšlenku partnerství přijímají, jsou jí dle 

výpovědí nakloněni, ale k partnerství tohoto druhu nevybízejí a nevytvářejí potřebný 

prostor. Pol a Rabušicová (2006) hovoří o nejistotě a obavách pramenících z „dědictví 
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minulosti”, které demokratické fungování škol ovlivňují. Určitý limitující prvek tedy 

vychází z tradic českého školství. 

Pokud bychom na participaci nahlíželi z pohledu toho, že vyjadřuje vztah, kde se obě 

strany respektují, akceptují své postavení a jsou ochotny diskutovat o změnách 

(Trnková, 2004), ve škole inovativní by se jednalo o partnerský vztah (aktéři splňují 

jednotlivé ukazatele), v běžné škole spíše o spolupráci (ze strany tří učitelek se 

neprojevoval přílišný respekt k rodičům a ze strany rodičů učitelky nepociťovaly 

akceptaci svého postavení). Pokud bychom na partnerství nahlíželi jako na rovnocenný 

vztah, ve kterém se rodiče účastní na výchovném a vzdělávacím procesu škol (Bastiani, 

1993), o partnerství by se nejednalo ani v jedné námi zkoumané škole. V obou školách 

je spolupráce s rodiči realizována zejména v zájmu péče o dítě, o jeho prospěch, o jeho 

výchovu a vzdělávání, což ve výsledku ústí do snahy o kvalitnější vzdělávání. Rodiče 

tuto snahu reflektují a se spoluprací a učitelkami svých dětí vyjadřují spokojenost. 

9 Diskuse 

Vztahy školy s rodiči jsou vyjádřením provázanosti vnějšího (společenského, kulturního 

a politického) prostředí a způsobů, jakými školy a rodiny fungují uvnitř (hodnoty, cíle, 

pravidla aj.). Na problematiku těchto vztahů je nutné nahlížet z procesuálního hlediska, 

jako na dlouhodobý, rozvíjející se dynamický proces, který probíhá v určitém 

vztahovém rámci. Nejedná se o statický jev, ale jak upozorňuje Štech a Viktorová 

(2001), vztah školy a rodičů bude vždy otázkou vyjednávání. Uvědomujeme si, že 

uchopení takto složitého mechanismu jedním výzkumníkem sebou nese mnoho obtíží. 

Jako nejzásadnější se nám jeví skutečnost, že řada možných vlivů a obtížně 

identifikovatelných faktorů nemusela být postihnuta a zaznamenána.  Dále je třeba si 

uvědomit, že případová studie zkoumá jediný případ (v našem výzkumu dva případy), 

proto si nelze klást nároky na zobecnitelnost zjištěných výsledků.  

Obě zkoumané školy poskytují rodičovské veřejnosti dostatek příležitostí ke 

komunikaci a společnému setkávání, avšak podle našeho názoru nejsou dostačujícím 

kritériem pro zjišťování kvality vzájemných vztahů. Dnes je jen těžko možné představit 

si školu, která nekomunikuje s vnějším prostředím a se svými sociálními partnery. 

Dosavadní výzkumy realizované v českém prostředí (srov. Pol, Rabušicová, 1996; 
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Štech, Viktorová, 2001; Rabušicová a kol. 2004) ukazují, že rodiče začínají být chápáni 

jako skupina, kterou nelze opomíjet. Ve shodě s naším i výše zmiňovanými výzkumy se 

ukazuje, že rodiče povětšinou vystupují jako relativně „spokojená“ skupina, která svou 

případnou „nespokojenost“ projevuje v případech, kdy cítí ohrožení svých zájmů, 

respektive zájmů dítěte. Jak uvádí Viktorová (2001), proklamovaná spokojenost rodičů 

může souviset s existencí školy jako vzdělávací instituce, která má určitou autoritu, 

zajišťuje řád a disciplínu. Tyto segmenty školy umožňují rodičům akceptovat školu jako 

celek a přijímat i to, s čím plně nesouhlasí, protože jejich popření by znamenalo 

zpochybnění funkce školy (Viktorová, 2001). Například v kvantitativním výzkumu 

(Walterová a kol., 2010, Školství – věc (ne)veřejná?, který analyzoval pohled veřejnosti 

a rodičů na školství, bylo zjištěno, že dvě třetiny respondentů jsou se stavem školství 

v naší zemi spokojeni a největší spokojenost je se stavem mateřských škol a se stavem 

prvního stupně základních škol. Vyšší participace rodičů na prvním stupni škol než na 

vyšších stupních vzdělávání je opakovaně zjišťována nejen v domácích podmínkách 

(Epstein, 1986, Christenson, Sheridan, 2001, Rabušicová, 2004). Stejně tak panuje 

spokojenost s intenzitou komunikace s učiteli. Z analýzy našich dat vyplývá, že pro 

rodiče jsou důležitými prediktory pozitivního vnímání školy v prvé řadě spokojenost 

dítěte a dále jeho vzdělávání. Výsledky výše zmiňovaného výzkumu (Walterová a kol., 

2010) potvrzují, že nejdůležitější úloha školy je podle respondentů spatřována právě 

v oblasti emoční a kognitivní a rodičovská veřejnost potřebu změn necítí. Nelze se však 

nezmínit o existenci různých skupin rodičovských iniciativ, které nejsou se stavem 

státního školství spokojeny a zařizují pro své děti například „domácí“ vzdělávání. Jsou 

to rodiče, kteří mají jasnou představu o tom, jak by škola měla vypadat a neváhají 

vynaložit úsilí, aby své představy realizovali například v podobě založení třídy 

s nějakým alternativním vzdělávacím programem v „jejich“ místní škole. Pro své děti 

chtějí „vstřícnější“ školu, avšak jak uvádí Feřtek (2014), školy dosud obtížně snášejí 

skutečnost, že rodiče pro školu formulují nějaké konkrétní zadání.   

Dílčí shody i rozdílnosti v postojích, potřebách a očekáváních sledovaných skupin 

ukazují především na reálnou existenci různých pohledů v chápání významu spolupráce 

školy a rodiny. Nejde o to, aby ze škol vymizely veškeré konflikty a napětí (ani to v tak 

širokém sociálním rámci spolupůsobících faktorů není možné), ale aby se lidé ve škole 

snažili druhé straně porozumět a s případnými konflikty umět pracovat. V průběhu 
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zkoumání jsme dospěli k závěru, že je to především soubor osobních přesvědčení lidí ve 

škole, co predikuje nejen úroveň komunikace s rodiči, ale i spokojenost se vzájemnými 

vztahy a se spoluprací. K podobným výsledkům došly výzkumy Hooverové-

Dempseyové (2002) a Garciové (2004), které potvrdily, že učitelé, kteří do vztahu 

s rodiči vkládají více úsilí, jsou rodiči hodnoceni pozitivně.  Dále bylo zjištěno, že 

vztahy mezi osobním přesvědčením učitele spolupracovat s rodiči a frekvencí jeho 

spolupráce s rodiči jsou mezi sebou v pozitivní korelaci. Podobnými otázkami se 

zabýval Coleman (1998), který došel k závěru, že pokud učitel přistupuje k rodičům 

jako k rovnoprávným autorům, více mu důvěřují. Tato víra v kvality učitele je přímo 

úměrná vzájemné komunikaci (Coleman, 1998, s. 46).  

Pokud bychom se podívali na vzájemné vztahy zkoumaných škol z pohledu 

angažovanosti rodičů, jedná se podle našich zjištění o vztah komplementární (srov. 

Štech, 2004), ve kterém rodina vyžaduje od školy předávání znalostí a zároveň se 

školou spolupracuje. Podle modelu Epsteinové (2011, kap. 3.1), lze na základě našich 

zjištěných dat hovořit o domácím učení, které se týká dohledu rodičů nad tvorbou 

domácích úkolů, přičemž na prvním stupni je domácí učení reprezentováno 

požadavkem na společné čtení. Tyto požadavky byly opětovně učitelkami zmiňovány 

především na škole běžné, na škole inovativní se požadavky učitelek na domácí učení 

týkaly spíše dětí z prvních a druhých ročníků. Dále lze hovořit o zapojení rodičů do 

komunikace v otázkách vzdělávání a prospívání dítěte a pouze částečně o účasti rodičů 

na rozhodování ve škole. Epsteinová (2011) měla na mysli aktivní účast rodičů ve 

školské a třídní samosprávě, v námi zkoumaných školách se spíše jedná o procesy 

schvalování různých změn rodiči (například změna formy klasifikace) nebo ojediněle o 

vyslyšení návrhů rodičů týkající se například organizování školních aktivit.   

Učitelky z našeho výzkumu od rodičů očekávají, že budou projevovat zájem o své dítě a 

reagovat na jejich doporučení, rodiče očekávají, že jejich dítě bude ve škole spokojeno a 

dostane se mu odpovídajícího vzdělání. Zjistili jsme, že rodiče jsou vnímavější k 

očekáváním učitelek, zatímco učitelky očekávání rodičů odhadují již méně. Z výsledků 

lze usuzovat, že pro učitelky nemá takový význam znát očekávání rodičů, jako pro 

rodiče. Šeďová došla k podobným zjištěním a přiklání se k názoru, že rodiče jsou 

k přáním učitelek empatičtější (2009, s. 37). K tomuto vysvětlení přidáváme další, že 

totiž chybí prezentace vzájemného očekávání již na začátku školního roku, kde by byly 
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jasně definovány závazky a způsoby komunikace vyhovující oběma stranám. Nelze 

očekávat, že s prezentací svých očekávání, potřeb a zájmů začnou rodiče, ale prvotní 

impulz musí přijít od školy, jako od veřejné instituce, která zajišťuje vzdělávání. 

Podstatným principem změny v konceptu otevřeného vzdělávacího systému je právě 

reflektování potřeb a očekávání přímých aktérů vzdělávání (Walterová, 2010). 

10 Výzvy a doporučení 

Domníváme se, že případové studie škol přinesly kromě známých skutečností i nové 

poznatky. Přesto si uvědomujeme, že se před námi otevírá celá řada výzev, které stojí za 

zamyšlení: 

1. Nabízí se pokračování longitudinálního výzkumu, který by se zaměřil na otázku, 

zda se očekávání rodičů mění vzhledem k věku dítěte. 

2. Longitudinální sledování škol pro zachycení vývoje spolupráce v širším 

časovém rámci. 

3. Role dítěte v komunikaci školy s rodinou. 

4. Primární škola je dlouhodobě ustálený systém vzdělávání, který přesto řeší 

základní otázky vzhledem ke skutečnosti, že „dobří“ žáci odcházejí na víceletá 

gymnázia. Zde by stálo za zvážení zaměřit se na otázku, jak tuto realitu vnímají 

učitelé a jak rodiče, co by tedy mělo být cílem vzdělávání na prvním stupni 

základních škol?  

U obou sledovaných škol je zřejmá snaha ze strany vedení a učitelů „otevírat“ se 

rodičům svých žáků. Školy tak „uposlechly“ výzvy a směřující k větší participaci rodičů 

a poskytují rodičům dostatek příležitostí k návštěvám a formálním či neformálním 

setkáváním. K tomu jistě přispívají i vnější tlaky, související s existencí konkurenčního 

prostředí. I když ředitelé jsou v posledních letech spokojeni s naplňováním kapacit 

svých škol, tak musí s  rizikem nedostatečného počtu žáků počítat. Jak již bylo uvedeno 

výše, školy ani rodiče nejsou připraveni ke společnému spolurozhodování o různých 

vnitřních záležitostech školy podobně jak je tomu zvykem v zahraničí (srov. 

Christensonová, Sheridanová, 2001; Epsteinová, 2011). Pro sledované školy je 

příznačné, že nejprve jsou ve školách vytvořeny příležitosti pro spolupráci, ať v podobě 

zastupitelských těles (Rada školy, Klub rodičů a přátel školy), či v podobě jiných 
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formálních a neformálních aktivit, s těmi jsou potom rodiče seznámeni a vyzýváni ke 

spolupráci. Zamýšlíme se nad tím, zda by v českém prostředí bylo reálné nejprve 

vyslechnout hlas rodičů k vnitřním záležitostem školy, které se jich týkají a teprve na 

základě toho vytvořit podmínky pro jejich aktivní účast. I v tomto případě by však 

iniciativa měla vzejít od školy, jako od veřejné instituce. Domníváme se, že škola ani 

čeští rodiče nejsou na tyto výzvy připraveni a otázka je, zda by se vůbec na těchto 

záležitostech chtěli podílet? Zatím je praxe taková, že rodičovská veřejnost vnímá školu 

jako vzdělávací instituci, která nejlépe ví, jak vzdělávat a školy se obávají o ztrátu své 

autonomie (Walterová a kol., 2010).  

Na inovativní škole jsme zachytili existenci jakéhosi podpůrného zázemí, které 

poskytuje především emocionální a psychickou oporu a pomoc při řešení různých 

problémů (např. nedorozumění nebo konflikt s rodičem). Domníváme se, že podobné 

zázemí na našich základních školách absentuje. Vytvoření podpůrného zázemí ve škole 

by podle našeho názoru mohlo výrazně přispět k vytvoření pocitu bezpečí učitelů a 

k budování pozitivních vztahů nejen ve škole, ale i vně školy. Není nutné vytvoření 

formálního zázemí, ale na příkladu inovativní školy je vidět, že „stačí“ vstřícné a 

spolupracující prostředí, ve kterém je běžná kolegiální zpětná vazba, vzájemná podpora, 

respekt a důvěra základem vztahů ve škole. Jeho základní poslání vidíme spíše v oblasti 

konzultační, než v oblasti hodnotící, jež by mohla v učitelích vzbuzovat spíše obavy, 

než očekávání pomoci.  Uvědomujeme si, že vytvoření podpůrného zázemí není 

jednorázový akt, ale jsme přesvědčeni, že jeho existence by pomáhala učitelům zvládat 

rostoucí nároky kladené na jejich profesi.  

Dále jsme zjistili, že není dostatečný prostor věnován zkušenostem a očekáváním 

rodičů, kteří své dítě nejlépe znají a mohou být tak pro učitele zdrojem užitečných 

informací. Ve výsledku to znamená, že expektace a obligace nejsou mezi rodiči a učiteli 

rozloženy symetricky. Na tomto místě si pro ilustraci dovolíme prezentovat 

v originálním jazyce zkušenost jednoho rodiče z výzkumu Christensonové a 

Sheridanové (2001, s. 119), která je dostatečně vypovídající: „Whenever I go to school, 

they want to tell me what to do at home. They want to tell me how to raise my kid. They 

never ask me what I think. They never ask me anything”. Potřeba participace rodičů se 

školou klade větší nároky na senzibilitu lidí ve škole a na reflexi požadavků rodičovské 

veřejnosti, jejichž zpětná vazba umožňuje vytvářet lepší podmínky pro vzdělávání dětí 
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ve škole. Pozornost je tedy třeba věnovat hlasům rodičů, ale i dalším souvisejícím 

aspektům, jako je schopnost naslouchání – čeho se hlas týká, jak ho obě strany 

interpretují a do jaké míry se rodiče mohou k otázkám školy vyjadřovat? Tato poslední 

otázka je dle našeho názoru aktuální a pro uskutečňování participujícího vztahu stěžejní. 

Souvisí s hledáním rovnováhy mezi tím, jak hlasy rodičů „udržet“ pod kontrolou a 

současně je „nesvazovat“. Feřtek (2011. s. 95) k tomuto uvádí několik jednoduchých 

rad pro učitele: mluvte s rodičem jako s partnerem, vnímejte ho jako „experta“ na své 

dítě, komunikujte s nimi přímo, dítě berte jako plnoprávnou součást rozhovoru o něm a 

nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok. Je zřejmé, že komunikace tvoří 

základ všech interakcí a významným způsobem její průběh obsah a výsledek ovlivňuje.  

Realizace námi prezentovaného třífázového modelu interakce (kap. 8. 3) se zachováním 

znaků respektující komunikace by umožnila vytvoření prostoru pro vyjasnění očekávání 

obou stran (nemáme na mysli jen nalezení shody, ale i nalezení kompromisu mezi 

požadavky školy a svými představami) a navození pozitivních vazeb mezi základními 

potřebami.   Dobrým příkladem je vzdělávací program Začít spolu, kde jsou jasně 

vypracovány strategie, jak při práci s rodiči postupovat. Tyto strategie mohou být 

přizpůsobovány podmínkám konkrétních škol, při zachování základních pilířů. Prvním 

pilířem je vypracování „smlouvy“ mezi školou a rodiči, která by měla obsahovat soupis 

vzájemných očekávání, na kterých se obě strany dohodnou. Druhým pilířem je průběžné 

vytváření nejrůznějších příležitostí ke spolupráci a k aktivnímu zapojení rodičů do 

programů školy (Krejčová, Kargerová, 2003).  Základem je myšlenka rovnocenného 

partnerství a společné odpovědnosti.    

Iniciativa se obecně očekává ze strany školy, ale partnerství předpokládá společné 

vytváření prostoru k aktivitám a diskusi. Pokud bude dobrá vůle a iniciativa na obou 

stranách, může vzniknout partnerský vztah, ze kterého budou profitovat nejenom učitelé 

a rodiče, ale především děti, o které jde především.                                 
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Závěr  

Cílem předkládané disertační práce bylo popsat reálnou podobu vztahů školy a rodiny 

na prvním stupni dvou základních škol z pohledu pedagogického personálu a rodičů. 

Základní školu vnímáme jako specifický typ organizační kultury, jejímiž účastníky jsou 

kromě zaměstnanců a žáků také rodiče žáků (Walterová, Starý, 2006), s nimiž je nutné 

počítat. Teoretická východiska, ze kterých jsme při kompletaci disertační práce 

vycházeli, staví na rodičovských právech, která kladou primární odpovědnost za rozvoj 

dítěte na rodiče, na principu občanské participace ve vzdělávacích institucích a na 

přesvědčení, že rodiče mají signifikantní vliv na vzdělávací výsledky dítěte. Důvodem 

ke zkoumání vztahů mezi školou a rodinou je mimo jiné i skutečnost, že v otevřenosti 

školy k vnějším partnerům je spatřován silný inovační potenciál škol (Hloušková, 

2005).  

Na spolupráci školy a rodiny jsme v teoretické části disertační práce nahlíželi z několika 

úhlů. Nejprve jsme objasnili pojmový aparát, zakotvili téma v teoretickém rámci 

pedagogické teorie a seznámili se zahraničními a domácími výzkumy. Dále jsme 

představili koncepty modelů spolupráce a koncepty alternativních, efektivních a 

komunitních škol, které obecně projevují otevřenost všem sociálním partnerům. V další 

části jsme charakterizovali vztahy školy a rodiny na personální úrovni. Poukázali jsme 

na stěžejní faktory, které do budování vztahu vstupují, jako je osobnost učitele a jeho 

komunikativní kompetence. Zamýšleli jsme se nad obrazem „dobrého“ rodiče, který je 

stále více závislý na úspěšném průchodu dítěte školou. Teoretickou část práce jsme 

uzavřeli stručným pohledem na fenomén očekávání. Poukázali jsme na klíčové prvky, 

které do problematiky vstupují a vzájemné vztahy buď usnadňují, nebo komplikují.  

Fungování vzájemných vtahů na pozadí dynamiky procesů, jednotlivců a celé řady 

vnitřních a vnějších vlivů, které souvisí s chodem školy, vyžaduje komplexněji pojatý 

výzkumný přístup. Z tohoto důvodu jsme zvolili design případových studií škol, který 

umožnil zkoumaný jev uchopit v celé komplexnosti a proniknout do podstaty a 

souvislostí sledovaných jevů. Realizací případových studií škol se nám podařilo 

proniknout hlouběji do procesu vzájemných vztahů s rodiči žáků dvou konkrétních škol 

na úrovni primárního vzdělávání, podat podrobný popis a identifikovat klíčové faktory a 

souvislosti. Kromě objasňování vzájemného očekávání, jsme detailně zmapovali názory 
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aktérů na vzájemné vztahy a ukázali jsme, jak učitelky a rodiče vzájemné vztahy 

prožívají. Sestavili jsme subjektivní strategie projevující se v chování a jednání učitelek, 

na jejichž základě jsme prezentovali, že je to především soubor osobních přesvědčení 

lidí ve škole, co predikuje úroveň komunikace s rodiči a spokojenost s ní. Identifikovali 

jsme mechanismy, které se do vzájemných vztahů s rodiči promítají a ve výsledku 

vztahy usnadňují.  

Námi zjištěné výsledky detailně popsaly vztahy s rodiči ve sledovaných školách, 

pronikly do hlubší vztahové dimenze obou stran aktérů a umožnily naplnění cíle 

výzkumu. Domníváme se, že také zprostředkovaly širší propojení k dalším informačním 

zdrojům o této problematice. Přínos pro obohacení současného stavu poznání 

spatřujeme v poskytnutí detailnějšího pohledu na danou problematiku v realitě 

fungování škol a vzájemného očekávání, rovněž ve vytvoření subjektivních strategií a 

identifikaci mechanismů, které vzájemné vztahy usnadňují. I když vzhledem k malému 

počtu respondentů nemohou být výsledky zobecňovány, v širším kontextu mohou 

přispět k porozumění a pochopení podobných případů. 

  



148 

 

Seznam použité literatury 

ARENDTOVÁ, Hannah. Krize kultury (čtyři cvičení v politickém myšlení). Praha: 

Mladá fronta, 1994. ISBN 80-204-0424-4.  

BASSEY, Michael. Case Study Research in Educational Settings. Buckingham: Open 

University Press, 1999. ISBN-0-335-19984-4. 

BASTIANI, John. Parents as partners. In: Munn, P. (ed.) Parents and schools: 

Customers, Managers or Partners? London: Routledge, 1993, s. 182. ISBN 0-415-

08926-3. 

BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 

2001. ISBN 80-7178-479-6. 

BENDL, Stanislav. Vliv výchovy v rodině na kázeň žáků ve škole. In: Pedagogická 

orientace, 3, 2004, s. 2 – 20. ISSN 1211-4669. 

BEŇO, Matej et al. Rodičia o súčasnej škole. Bratislava: ÚIPŠ, 2006. ISBN 80-7098-

441-4. 

BRUCEOVÁ, Tina. Předškolní výchova. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-068-5. 

CASANOVA, U. Parent Involvement: A call for Prudence. In Educational Researcher, 

1996. Vol. 25, No. 8, p. 30 – 32, 46. ISSN-0013-189X. 

COLEMAN, James. S. Social Capital in the Creation Human Capital. In: The American 

Journal of Sociology. [online]. ©1988, vol. 94, p. 95-120, by The Uniersity of Chicago. 

[cit. 2013-05-08]. Dostupné z: 

http://web.stanford.edu/group/scspi/_media/pdf/Reference%20Media/Coleman_1998_E

ducation.pdf  

COLEMAN, Peter. Parent, Student and Teacher Collaboration. The Power of Three. 

Great Britain: Dorwyn Ltd., 1998. ISBN 1853964077. 

ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-

463-X. 

ČERNÝ, Karel, David GREGER et al. Pohledy na budoucnost české školy: rodiče a 

veřejnost. In: Orbis scholae. 2010, roč. 4, č. 3, s. 93–109, ISSN 1802-4637. 

ČIHÁČEK, Vlastimil. Rodiče ve vztahu ke speciálním školám: co je jiné. In: 

RABUŠICOVÁ, M. a kol. Škola a/versus/ rodina. Brno: MU, 2004, s. 71 – 84. ISBN 

80-210-3598-6. 

DELORS, J. et al. Učení je skryté bohatství. Praha: PedF UK, 1997. Phare – RES. 

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vydání. Praha: Karolinum, 

2006. ISBN 80-246-0139-7. 



149 

 

DOCKING, Jim. Primary school and Parents: Rights, Responsibilities and 

Relationship. London: Hodder&Stoughton, 1990. ISBN 0-340-51844-8. 

DVOŘÁK, Dominik et al. Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: UK 

Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1896-8. 

EPSTEIN, Joyce. L. Parents' Reactions to Teacher Practices of Parent Involvement. In: 

The Elementary School Journal. 1986, č. 3, s. 277 – 294. ISSN 0013 – 5984. 

EPSTEIN, Joyce. L. School, Family, and Community Partnerships: Preparing 

Educators and Improving Schools. Boulder: Westview Press, 2010. ISBN 978-0-8133-

4447-8. 

EVROPSKÁ KOMISE. Vyučování a učení. Cesta k učící se společnosti: Bílá kniha o 

vzdělávání a odborné přípravě. In: Učitelské noviny. Praha, Učitelské noviny. Gnosis, 

1995.  

EVROPSKÁ KOMISE. Memorandum o celoživotním učení. In Národní vzdělávací 

fond. [online]. 2000 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: 

http://www.nvf.cz/archiv/memorandum/obsah.htm 

EUR-LEX. European Commission [online], 2003. [2014-05-18]. Dostupné: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0676 

FEŘTEK, Tomáš. Rodiče vítáni. Praktický návod, jak usmířit rodiče a učitele našich 

dětí. Praha: Yinachi s. r. o., 2011. ISBN 978-80-904735-2-2. 

FEŘTEK, Tomáš. Rodiče u zápisu, barbaři před branami. In: Respekt. [online]. 16. 1. 

2014. [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: http://respekt.ihned.cz/externi-hlasy/c1-61567390-

rodice-u-zapisu-barbari-pred-branami 

GARCIA, D. C. Exploring Connections Between the Construct of Teacher Efficacy and 

Family Involvement Practices. Implication for Urban Teacher Preparation. In Urban 

Education, 2004, Vol. 39, No 3. p. 290 – 315. ISSN 0042-0859. Dostupné take z: 

http://uex.sagepub.com/content/39/3/290.full.pdf+html 

GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 2000. ISBN 80-7203-124-4. 

GRECMANOVÁ, Helena et al. Obecná pedagogika II. Olomouc: Hanex, 2003. ISBN 

80-85783-24-X. 

GRECMANOVÁ, Helena. Typy školskej klímy a jej vplyvy. In Pedagogická revue, 

roč. 49, 1997, č. 5-6, s. 258-266. ISSN 1335-1982. 

GREEN, C. L., WALKER, J. M. T., HOOVER-DEMPSEY, K. V., SANDLER, H.  

Parents’ motivations for involvement in children’s education: An empirical test of a 

theoretical model of parental involvement. In: Journal of Educational Psychology. 

[online]. Vol. 99, p. 532-544. 2007. [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: 

http://content.apa.org/journals/edu/99/3/532.html   

http://www.nvf.cz/archiv/memorandum/obsah.htm
http://uex.sagepub.com/content/39/3/290.full.pdf+html
http://content.apa.org/journals/edu/99/3/532.html


150 

 

HABART, Tomáš. Vyplatí se školám „investovat“ do rodičů? Podle britského modelu 

ano. In: Aktuálně.cz. [online]. 16. 01. 2013 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: 

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-kosak.php?itemid=18772  

HAVLÍNOVÁ, Miluše et al. Program podpory zdraví ve škole. Rukověť projektu 

Zdravá škola. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-059-3. 

HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2004. 

ISBN 80-7178-303-X.  

HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí. Vydání 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-

80-7367-628-5. 

HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-

80-247-1168-3. 

HELUS, Zdeněk. Učitel, vůdčí aktér osobnostně rozvíjející výuky. In: HELUS, Z., 

BRAVENÁ, N.,FRANCLOVÁ, M. Perspektivy učitelství. Praha: UK, PdF, 2012, s. 7-

47. ISBN 978-80-7290-596-6. 

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 

ISBN 80-7367-040-2. 

HLOUŠKOVÁ, Lenka. Inovačni potenciál jako předpoklad rozvoje kultury škol 

(přiklad otevřenosti škol vůči okolí). In: Studia paedagogica, roč. 53, U10, Masarykova 

univerzita 2005, s. 67-79. ISBN 80-210-3891-8; ISSN 1211-6971. 

HOLČÍK, Jan. Základ evropské zdravotní politiky a výchovy ke zdraví. In: ŘEHULKA, 

E., ŘEHULKOVÁ, O. Učitelé a zdraví 6. Brno: Nakl. Pavel Křepelka, 2004. ISBN 80-

902653-9-4. 

HOMAN, R. The Principle of Assumed Consent: the Ethics of Gatekeeping. In: 

McNAMEE, M., BRIDGES, D. (ed.). The Ethics of Educational Research. Oxford: 

Blackwel, 2002, s. 23 – 40. ISBN 0631231676. 

HOOVER-DEMPSEY, K. V. et al Parent Involement: Contributions of teacher efficacy, 

shool socioeconomic status, and other school characteristics. In: American Educational 

Research Journal. [online]. 1987, Vol. 24, No. 3, p. 417 – 435. [cit. 2013-05-08]. 

Dostupné z: http://www.vanderbilt.edu/peabody/family-school/papers/1987.pdf  

HOOVER-DEMPSEY, K. V. et al Parent efficacy, teacher efficacy, and parent 

involvement: Explorations in parent-school relations. In: Journal of Educational 

Research, [online].  1992, Vol. 85, p. 287 – 294. ISSN 0022-0671. [cit. 2013-04-07]. 

Dostupné z: http://www.vanderbilt.edu/peabody/family-school/papers/Explorations.pdf  

HOOVER-DEMPSEY, K. V. et al. Teachers Involving Parents (TIP): An in-service 

teacher education program for enhancing parentel involvement. In: Teaching and 

Teacher Education, 2002, Vol. 18, No. 7, p. 843-467. ISSN 1354-0602. 

HOPKINS, David. School Improvement for Real. London. New York: Routledge 

Falmer, 2001. ISBN 0-415-2376-4. 

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-kosak.php?itemid=18772
http://www.vanderbilt.edu/peabody/family-school/papers/1987.pdf
http://www.vanderbilt.edu/peabody/family-school/papers/Explorations.pdf


151 

 

HORKÁ, Hana a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Na cestě k profesní autonomii aneb jak je 

koncipována pedagogická složka profesionální přípravy učitelů 1. stupně ZŠ na 

pedagogické fakultě MU. In: Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání. 

Ostravská univerzita v Ostravě, PF. 2008, s. 85-91. ISBN  978-80-7368-615-4.   

CHRISTENSON, Sandra. L. a Susan M. SHERIDAN. Schools and Families: Creating 

Essential Connections for learning. New York: Guilford Press, 2001. ISBN 

9781572306547. 

International Step by Step Association, české vydání: © Step by Step ČR, o.s., Praha, 

2002. Presschool and Primary Grades Publisher in Hungary, copyright© 2002. ISBN 1- 

931654-009. 

JEDLIČKA, Richard. Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. 

Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-788-6. 

KALHOUS, Zdeněk, OBST, Otto et al. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-

7178-253-X. 

KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické 

rodině. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. ISBN 80-86429-29-6. 

KOČVAROVÁ, Ilona. Spokojenost klientů školy očima vedoucích a pedagogických 

pracovníků. In: Orbis Scholae, 2013, vol. 7, č 1, s. 67 – 77. ISSN 1802-4637. 

KOHOUTEK, Rudolf. Pozorování verbální sociální komunikace, 2009. In: Portál: 

Psychologie a teorie v praxi. [online], 04. 01. 2009. [cit. 2013-06-10]. Dostupné z: 

http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/pozorovani-pri-verbalni-komunikaci 

KOTÁSEK, Jiří. Budoucnost školy a vzdělávání. In: Walterová, E. (ed). Úloha školy 

v rozvoji vzdělanosti. 2. díl. Brno: Paido, 2004, s. 441 – 484. ISBN 80-7315-083-2. 

KOŤA, Jaroslav a Radomír HAVLÍK. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002. 

ISBN 80-7178-635-7. 

KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. 216 s. ISBN 

978-80-7367-383-3. 

KRAUS, Blahoslav, POLÁČKOVÁ, Věra et al. Člověk, prostředí, výchova. K otázkám 

sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-7315-004-2. 

KREJČOVÁ, Věra. Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole. Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-391-3. 

KREJČOVÁ, Věra a Jana KARGEROVÁ. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický 

průvodce pro 1. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-695-0. 

KUCHAŘOVÁ, Pavla. Komunikace a spolupráce školy s rodiči. Pravidla pro práci 

učitele v oblasti vztahu s rodiči. In: Učitelské listy. 2007-2008, roč. 15, č. 3, s. 16 – 17. 

ISSN 1210-7786. 

http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/pozorovani-pri-verbalni-komunikaci


152 

 

KUCHAŘOVÁ, Pavla. Komunikace a spolupráce školy s rodiči. Vzájemné očekávání 

rodičů a učitelů. In: Učitelské listy. 2007-2008, roč. 15, č. 1, s. 11. ISSN 1210-7786. 

LABÁTH, Vladimír. Residenciálna starostlivosť. Bratislava: občanske združenie 

Sociálna práca, 2004. ISBN 80-89185-03-7. 

LAREAU, Anette. Home Advantage. Social Class and Parental Intervention in 

Elementary Education. London: The Falmer Press, 1989. ISBN 1-85000-312-2. 

LAŠEK, Jan. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-980-9. 

LAUERMANN, Marek. Komunitní škola v perspektivě českého vzdělávacího systému. 

In: Metodický portál RVP [online], 07. 06. 2012 [cit. 2013-06-11]. Dostupné z: 

http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/15805/KOMUNITNI-SKOLA-V-PERSPEKTIVE-

CESKEHO-VZDELAVACIHO-SYSTEMU.html/ 

LAUERMANN, Marek. Ověření standardů kvality komunitní školy – dílčí výsledky 

mezinárodního projektu. In Metodický portál RVP [online], 14. 03. 2011 [cit. 2013-06-

11]. 2011. Dostupné z: http://www.spov.org/obnova-rodiny/skola/overeni-standardu-

kvality-komunitni-skoly---dilci-vysledky-mezinarodniho-projektu.aspx 

Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost. 2004. In: Portál MPSV. [online], listopad 

2004 [cit. 2013-04-16]. Dostupné z: 

http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/evropskastrateg/w_kok_lisabon_strategie_zprav

aii__cas_ekonom_30_11_04.pdf 

LUKAS, Josef. Vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách – přehled 

relevantních výzkumů. Studia paedagogica, 2009, 14, č. 1, s. 127-145. ISSN 1803-

7437. 

MAJERČÍKOVÁ, Jana et al. Profesijná zdatnosť (self-efficacy) študentov učiteľstva a 

učiteľov spolupracovať s rodičmi. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. ISBN 

978- 80-223-3345-0. 

MAREŠ, Jiří. Sociální klima školy. In: ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 

Praha: Portál, 2001. s. 581-596. ISBN 80-7178-463-X. 

MATĚJŮ, Petr a Jana STRAKOVÁ. (Ne)rovné šance na vzdělání. Praha: Academia, 

2006. ISBN 80-200-1400-4. 

MAXWELL, Joseph. A. Qualitative Research Design. An Interactive Approach. 

London, New Delhi: Sage Publications, Thousand Oaks, 2005. ISBN 0-7619-2608-9. 

Mezinárodní klasifikace vzdělání (ISCED 97). Praha: Český statistický úřad, 2008. 

ISBN 978-80-250-1723-4. 

Mezinárodní pedagogické ISSA standardy, Originál edition Step by Step, Program and 

Tracher Standards for Presschool and Primary Grades. Publisher in Hungary. ISBN 1- 

931654-009, copyright© 2002. International Step by Step Association, české vydání: 

Praha, 2002. Step by Step ČR. 

http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/15805/KOMUNITNI-SKOLA-V-PERSPEKTIVE-CESKEHO-VZDELAVACIHO-SYSTEMU.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/15805/KOMUNITNI-SKOLA-V-PERSPEKTIVE-CESKEHO-VZDELAVACIHO-SYSTEMU.html/
http://www.spov.org/obnova-rodiny/skola/overeni-standardu-kvality-komunitni-skoly---dilci-vysledky-mezinarodniho-projektu.aspx
http://www.spov.org/obnova-rodiny/skola/overeni-standardu-kvality-komunitni-skoly---dilci-vysledky-mezinarodniho-projektu.aspx
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/evropskastrateg/w_kok_lisabon_strategie_zpravaii__cas_ekonom_30_11_04.pdf
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/evropskastrateg/w_kok_lisabon_strategie_zpravaii__cas_ekonom_30_11_04.pdf


153 

 

MILES, Metthev. B., HUBERMAN, A. M. Qualitative Data Analysis: An Expanded 

Sourcebook. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994. ISBN 978-0-8039-5540-0. 

MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: 

Grada, 2006. ISBN 80-247-1362-4. 

MORTIMORE, Peter et al. A Study of Effective Junior Schools. In International 

Journal of Educational Research. Vol. 13, 1989, no. 7, pp. 753-768. DOI: 

10.1016/0883-0355(89)90026-8. 

MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Slon, 2006. ISBN 80-86429-58-X. 

MŠMT. Tisková zpráva: 1. březen, Mezinárodní den komunitních škol. In: Portál 

MŠMT [online], MŠMT, 2010 [cit. 2014-03-23]. Dostupné z:  

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/1-brezen-je-mezinarodni-den-komunitnich-

skol 

MŠMT. Smlouvy s rodiči budou využity pro všechny školy. In: Portál MŠMT [online], 

MŠMT, 2013 [cit. 2014-04-12]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/smlouvy-s-rodici-budou-k-vyuziti-pro-

vsechny-skoly 

MŠMT. Statistická ročenka školství, Genderová problematika zaměstnanců ve školství. 

In: Portál MŠMT [online], MŠMT, 2014 [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/genderova-

problematika-zamestnancu-ve-skolstvi 

MŠMT. Statistická ročenka školství. Základní vzdělávání, počty škol podle zřizovatele. 

In Portál MŠMT [online], MŠMT, Výkonové ukazatele, 2014 [cit. 2014-02-08]. 

Dostupné z: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 

MŠMT. Strategie celoživotního učení ČR. Praha, 2007. ISBN 978-80-254-2218-2.  

MPSV. Národní zpráva o rodině, MPSV 2004. [online], 30. 01. 2013 In: Portál MPSV. 

[cit. 2013-09.08]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/898. 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Praha: MŠMT, 

2001. ISBN 80-211-0372-8. 

NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. Praha: Management 

press, 2001. ISBN 80-7261-054-6 2. 

NOVÁČKOVÁ, Jana. Mýty ve vzdělávání. Kroměříž: Spirála, 2008. ISBN 978-80-

9018773-9-9. 

NOVÁK, Petr. Vztah rodičů a školy pohledem práva. Veřejná správa. 2008, roč. 19, č. 

26-27. Příloha, s. VII-VIII. ISSN 1213-6581. 

Občanský zákoník č. 89 ze dne 03. 02. 2012. In: Zákony ČR. [online], [cit. 2014-01-08]. 

Dostupný z: http://zakony.centrum.cz/obcansky-zakonik-novy 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/1-brezen-je-mezinarodni-den-komunitnich-skol
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/1-brezen-je-mezinarodni-den-komunitnich-skol
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/smlouvy-s-rodici-budou-k-vyuziti-pro-vsechny-skoly
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/smlouvy-s-rodici-budou-k-vyuziti-pro-vsechny-skoly
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/genderova-problematika-zamestnancu-ve-skolstvi
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/genderova-problematika-zamestnancu-ve-skolstvi
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
http://www.mpsv.cz/cs/898


154 

 

OECD. Celoživotní učení pro všechny. Praha: Tauris, 1997.  

OECD. Demand-Senzitive Schooling? Evidence and Issues.  Paris: OECD Publishing, 

2006.ISBN-92-64-02840-4. 

ORAVCOVÁ, Jitka. Súčasná rodina a jej funkcie. In: ORAVCOVÁ, Jitka, Lenka 

ĎURICOVÁ a Olga BINDASOVÁ. Psychológia rodiny. Banská Bystrica: UMB, 2007, 

s. 12-22. ISBN 978-80-8083-490-6. 

PALOUŠ, Radim. K filozofii výchovy: východiska fundamentální pedagogiky.  Praha: 

SNP, 1991. ISBN 80-04-25390-3.  

PAYNE, M. A. School – Parent Relationships. In: Saha, Lawrence, J. (ed.) 

International Encyclopedia of the Sociology of Education. Oxford, New York, Tokio: 

Pergamon, 1997, s. 650- 654. ISBN 0-08-042990-4. 

PECHÁČKOVÁ, Yveta et al. Spolupráce městských a venkovských základních škol 

s rodinou se zaměřením na první stupeň. In: Media4u Magazine [online]. 2011, č. 2. s. 

61 – 65, [cit. 2011-11-14]. ISSN 1214-9187. Dostupné z: 

http://www.media4u.cz/mm022010.pdf 

PECHÁČKOVÁ, Yveta et al. Family and School – Partners or Rivals? In Procedia-

Social and behavioral sciences. Elselvier, No 7 February 2014, s. 757 – 763. ISSN 

1877-0428.  

PECHÁČKOVÁ, Y. Komunikativní dovednosti učitele ve vztahu k rodičům. In: 

Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Klíčové kompetence a jejich reflexe v 

přípravě učitelů primárního vzdělávání. Liberec 2010, s. 121-125. ISBN 978-80-7372-

699-7. 

PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 

2007. ISBN 978-80-7184-569-0. 

PLAŇAVA, Ivo. Manželství a rodiny. Brno: Doplněk, 2000. ISBN 80-7239-032-2. 

PODHÁJECKÁ, Mária a Monika MIŇOVÁ. Kooperácia rodiny a materskej školy 

v kontexte súčasného ponímania. In: Interakcia edukačnej triády rodina – materská 

škola – základná škola – imperativ doby. Nitra: UKF, 2006. s. 276 – 278. ISBN 80-

8050-999-9. 

POL, Milan, RABUŠICOVÁ, Milada, NOVOTNÝ, Petr. Demokracie ve škole. Brno: 

MU, 2006. ISBN 80-210-4210-9. 

POL, Milan. Škola vedená, řízená a spravovaná. Pedagogika, 57, č. 3, 2007, s. 213-225. 

ISSN 3330-3815. 

POL, Milan, HLOUŠKOVÁ, Lenka et al. Kultura školy. Brno: MU, 2005. ISBN 80-

210-3746-6. 

POL, Milan, HLOUŠKOVÁ, Lenka, NOVOTNÝ, Petr, ZOUNEK, Jiří. Kultura české 

školy a strategie jejího rozvoje. Případová studie venkovské školy. In: Konference: 

http://www.media4u.cz/mm022010.pdf


155 

 

Cesty demokracie ve výchove a vzdelávaní. Bratislava, Modra, 11.- 13. prosinec 2003 

(poster). 

POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Spolupráce učitelů  –  podmínka  rozvoje  školy. 

Řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Praha: Strom, 1999. ISBN 80-86106-07-

1. 

POTOČÁROVÁ, Mária. Pedagogika rodiny. Bratislava: Univerzita Komenského 

v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-223-2458-8. 

PROCHÁZKA, Miroslav. Sociální pedagogika. Praha. Grada, 2012. ISBN 978-80-247-

3470-5. 

PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace 

vzdělávacích systémů. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-290-4. 

PRŮCHA, Jan. Sociální nerovnosti ve vzdělávání: Aktuální problematika pro českou 

pedagogiku. In: Pedagoika 3/2003, s. 278 – 299. ISSN 0031-3815. 

PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005. ISBN 978-80-7367-503-5. 

PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-

0456-5. 

PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-

80-7178-999-4. 

PRŮCHA, Jan. Učitel: současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-

7178-621-7. 

PŮČEK, Milan et al. Měření spokojenosti v organizacích veřejné správy: soubor 

příkladů. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2005. ISBN 80-239-6154-3. 

RABUŠICOVÁ, Milada et al. Škola a/versus/ rodina. Brno: MU, 2004, ISBN 80-210-

3598-6. 

RABUŠICOVÁ, Milada. Vztahy rodiny a školy: vývoj tématu. In: Škola a/versus/ 

rodina. Brno: MU, 2004, s. 9 – 21. ISBN 80-210-3598-6. 

RABUŠICOVÁ, Milada a Milan POL. Vztahy rodiny a školy dnes: Hledání cest 

k partnerství. In: Pedagogika, Praha: PedF UK, 1996, č. 2, s. 105 – 116. ISSN 0031-

3815. 

RABUŠICOVÁ, M., ŠEĎOVÁ, K., TRNKOVÁ, K., ČIHÁČEK, V. K otevřenosti škol 

vůči rodičům a veřejnosti. In: Sborník prací Filozofické fakulty MU, U 9, 2004. s. 59 – 

72. ISBN 80-210-3419-X. 

RAVN, Birte. Cultural and Political Divergencies in Approaches to Cooperation 

between Home, School and Local Society in Europe: In: Castelli, Stefano, Mendel, 

Maria, Ravn, Brite (eds.) School, Family, and Comminity Partnership in a World of 



156 

 

Differences and Changes. Gdaňsk: Wydawnictwo Uniwersietu Gdaňskiego, 2003, s. 9 – 

18. ISBN 83-7326-167-2. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. In: VÚP Praha, 2007. [online], 

[cit. 2014-02-08]. Dostupné z: http://www.vuppraha.cz/wp-

content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf 

REYNOLDS, D., TEDDLIE, C. Reflections on the critics, and beyond them. In: School 

Effecti-veness and School Improvement, 2001, roč. 12, č. 1, s. 99–113. ISSN 0924-3453. 

Rodiče vítáni. Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole. Rodicevitani.cz [online], 

[cit. 2013-05-03]. Dostupné z: http://www.rodicevitani.cz/ 

RÝDL, Karel. Znaky dobré školy jako projev kvality. In: Pedagogický výzkum nových 

možností ve vzdělávání. Sborník PdF OU. Ostrava, 2001, s. 35 – 51. 

RÝDL, Karel. Alternativní pedagogická hnutí v současné společnosti. Brno: M. Zeman, 

1994. ISBN 80-900035-8-3. 

RÝDL, Karel: Znaky dobré (efektivní školy). In: ZS Táborská, webové stránky. 

[online], červen, 2003 [cit. 2014-03-15]. Dostupné z: 

http://www.zstaborska.cz/web/o_skole/koutek_rodicu/znaky_dobre_skoly.php 

RÝDL, Karel. Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. 

Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. 1. vydání, 119 s. ISBN 978-80-87063-76-7. 

RUBIN, H. J., RUBIN, I. S. Qualitative Interviewing The Art of Hearing Data. 

Thousand Oaks: SAGE, 2005. ISBN 90-265-1550-2. 

ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7367-124-7. 

SANDERS, Mavis. G. The Effect of School, Family and Community Support on the 

Academic Achievement of African American Adolescents. In: Urban Education, 1998, 

Sept., s. 385 – 409. ISSN 00420859. 

SDRUŽENÍ PRO VZDĚLÁVACÍ POLITIKU. České vzdělání a Evropa, Strategie 

rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie. Praha: Tauris, 

1999. ISBN 80-211-0312-4. 

SEDLÁČEK, Martin. Řízení školy na vesnici: případová studie. In: Studia pedagogica, 

13, 2008, s. 85-99. ISSN 1211-6971. 

SEDLÁČEK, Martin. Případová studie. In: ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., et al. 

Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-

313-0. 

SIMON, Beth. S. Family Involvement in High Schools: Predictors and Effects. In: 

NASSP Bulletin, 2001, Oct., s. 8 – 19. ISSN 01926365. 

SINGULE, František. Americká pragmatická pedagogika. John Dewey a jihoameričtí 

následovníci. Praha: SNP, 1991. ISBN 80-04-20715-4. 



157 

 

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná pedagogika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-

1821-7. 

SPILKOVÁ, Vladimíra. Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-

srovnávací perspektivě. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1997. ISBN 80-86039-41-2. 

STAKE, Robert. E. The Art Of Case Study Research. Thousand Oaks: Sage 

Publications, 1995. ISBN 0-8039-5767-X. 

STRAKOVÁ, Jana et al. Vědomosti a dovednosti pro život. Praha: ÚIV. 2002. ISBN 

80-211-0411-2. 

Strategie celoživotního učení. MŠMT: Praha, 2007. ISBN 978-80-254-2218.2.  

STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a 

techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Nakladatelství Albert, 1999. ISBN 80-

85834-60-X. 

STŘELEC, Stanislav. Předpoklady utváření dovedností učitele kooperovat s rodiči 

žáků. In: ŠVEC, V. Cesty k učitelské profesi: utváření a rozvíjení pedagogických 

dovedností. Brno: Paido, 2002. s. 184 – 202. ISBN 80-7315-035-2. 

STUCHLÍKOVÁ, Iva. Vybrané otázky metodologie pedagogicko-psychologického 

výzkumu. [online], [cit. 2012-5-24]. Dostupné z: 

http://www2.ef.jcu.cz/~cincurov/PhD/Zkou%C5%A1ky/Stuchlikova/vybrane_otazky.p

df. Dostupné také na [CD-ROM], ISBN 978-80-7435-195-2. Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2012.  

Školský zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání MŠMT. In: Portál MŠMT [online], [cit. 2012-12-27]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/dokumenty/uplne-zneni-zakona-c-561-2004-sb 

ŠEĎOVÁ, Klára, ŠVAŘÍČEK, Roman, ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Komunikace ve 

školní třídě. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0085-7. 

ŠEĎOVÁ, Klára. Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni 

základní školy. In: Studia paedagogica, Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1, s. 27 – 52. ISSN 

1803 – 7437. 

ŠEĎOVÁ, Klára. Proces kvalitativního výzkumu a jeho plánování. In: ŠVAŘÍČEK, R., 

ŠEĎOVÁ, K. a kol.  Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. 

s. 51 – 82. ISBN 978-80-7367-313-0.  

ŠEĎOVÁ, Klára. Analýza kvalitativních dat. In: ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. et al.  

Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007b. s. 207 - 247. ISBN 

978-80-7367-313-0.  

ŠEĎOVÁ, Klára, ČIHÁČEK, Vlastimil. Komunikace, základ vztahů rodiny a školy. In: 

RABUŠICOVÁ, M. et al. Škola a/versus/ rodina. Brno: MU, 2004, s. 71 – 84. ISBN 

80-210-3598-6. 

http://www2.ef.jcu.cz/~cincurov/PhD/Zkou%C5%A1ky/Stuchlikova/vybrane_otazky.pdf
http://www2.ef.jcu.cz/~cincurov/PhD/Zkou%C5%A1ky/Stuchlikova/vybrane_otazky.pdf


158 

 

ŠTECH, Stanislav. Vývoj poznatků o vztahu rodiny a školy. In: Československá 

psychologie, č. 6/1997, s. 487-502. ISSN 0009-062X. 

ŠTECH, Stanislav. Angažovanost rodičů ve školní socializaci dětí. In: Pedagogika. 

2004, roč. 54, č. 4, s. 374 - 388. ISSN 3330 – 3815. 

ŠTECH, Stanislav. Rodina a škola – partneři, nebo soupeři? In: Seminář „Rodina – 

nároky, úskalí, východiska“, 12. 3. 2009, Praha, Emauzy [online]. 2009 [cit. 2012-07-

28]. Dostupné z: www.rodiny.cz/f/file/Stech.pdf 

ŠTECH, Stanislav a Ida VIKTOROVÁ. Rodičovské pohledy na školu a vztah dětí k ní. 

In: PSŠE: Co se v mládí naučíš. Praha: PedF UK 2001, Supplementum 77, s. 144-164. 

1SBN 80-7290-046-3. 

ŠTECH, Stanislav a Ida VIKTOROVÁ. Vztahy rodiny a školy - hledání dialogu. In: 

KOLLÁRIKOVÁ, Z. a B. PUPALA (eds.). Předškolní a primární pedagogika. Praha: 

Portál, 2001, s.57 - 93. ISBN 80-7178-585-7. 

ŠVAŘÍČEK, Roman. Je zakotvená teorie teorií? In: Sborník prací filozofické fakulty 

brněnské univerzity, Studia paedagogica U 10. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 

133-145. ISBN 80-210-3891-8. 

ŠVAŘÍČEK, Roman. Kvalitativní přístup a jeho teoretická a metodologická 

východiska. In: ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., et al. Kvalitativní výzkum v 

pedagogických vědách. Praha: Portál, s. 12–27, 2007a. ISBN 978-80-7367-313-0. 

ŠVAŘÍČEK, Roman. Zúčastněné pozorování. In: ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., et al. 

Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, s. 159–184, 2007b. ISBN 

978-80-7367-313-0. 

ŠVAŘÍČEK, Roman. Hloubkový rozhovor. In: ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., et al. 

Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, s. 159–184, 2007c. ISBN 

978-80-7367-313-0. 

ŠVAŘÍČEK, Roman, ŠEĎOVÁ, Klára et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických 

vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0. 

TONUCCI, Francesco. Vyučovat nebo naučit? Praha: UK, PdF, 1991. ISBN 978-80-

238-4203-6.  

TOWNSEND, Tony. Local and Global: New Imperatives for School Effectiveness and 

Improvement. In: Studia paedagogica, roč. 15, č. 2, rok 2010. [online], [cit. 2014-04-

08]. Dostupné z:  www.phil.muni.cz/wupv/casopis 

THRUPP, Martin. Sociological and political concerns about school effectiveness 

research: Time for a new research agenda. In: School Effectiveness and School 

Improvement, 2001, roč. 12, č. 1, s. 7–40. ISSN0924-3453. 

TRNKOVÁ, Kateřina. Partnerství rodičů a škol: jeho podoby a podmínky. In: 

RABUŠICOVÁ et al.  Škola a/versus/rodina. 2004, s. 52 – 70. ISBN 80-210-3598-6. 

http://www.rodiny.cz/f/file/Stech.pdf


159 

 

Učení je skryté bohatství - zpráva Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. 

století, ÚIV, Praha 1997. 

URBÁNEK, Petr. Klima učitelského sboru v případové studii základní školy. In: Orbis 

scholae, Praha: UK, 2008, roč. 2, č. 3, s. 87–106, ISSN 1802-4637. 

Ústav pro informace ve vzdělávání. Úloha rodičů ve školských systémech zemí Evropské 

unie. 1998. ISBN 80-211-0277-2. 

VAŠUTOVÁ, Jaroslava, URBÁNEK, Petr. Učitelé v současné základní škole: hledání 

mezi změnou a stabilitou. In: Orbis Scholae, Praha: UK, 2010, roč. 4, č. 3, s. 79-91, 

ISSN 1802-4637. 

VALIŠOVÁ, Alena. Asertivita v prostředí rodiny a školy. Praha. ISV nakladatelství, 

2002. ISBN 80-86642-03-8. 

VÁCLAVÍK, Vladimír. Cesta ke svobodné škole. 2. vyd. Hradec Králové: LÍP: 1997. 

ISBN 80-902289-09. 

VIK, VLADISLAV. Jak zavést komunitní vzdělávání do školy. Praha: Nová škola, o. p. 

s. 2007. ISBN 80-923631-6-4. 

VIKTOROVÁ, Ida. Co dělat po základní škole? In: ŠTECH, S., VIKTOROVÁ, I.: 

Rodičovské pohledy na školu a vztah dětí k ní. In: PSŠE: Co se v mládí naučíš. Praha: 

PedF UK 2001, Supplementum 77, s. 147 – 153. 1SBN 80-7290-046-3. 

VINCENT, Carol. Including parents? Buckingham: open University Press, 2000, s. 156. 

ISBN 0-335-20442-2. 

Vzdělávání je i naše věc. Výroční zpráva. In: Portál EDUin, [online], 2012. [cit. 2014-

3-14]. Dostupné z: http://www.eduin.cz/wp-

content/uploads/2013/10/vyrocni_zprava_2012_final.pdf 

WALTEROVÁ, Eliška et al. Školství – věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a 

vzdělávání. Praha: UK Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1882-1. 

WALTEROVÁ, Eliška. Možnosti využití případové studie ve výzkumu školy. In: 

Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník referátů 

14. konference ČAPV. [CD-ROM] Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, 2006. ISBN 80-

7043-483-X. 

WALTEROVÁ, Eliška et al. Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů 

v evropském kontextu. Praha: UK PdF, 2000. ISBN80-7290-034-X. 

WALTEROVÁ, Eliška a Karel STARÝ. Potenciál změny v realitě školy: Strategie 

případové studie. In: Orbis Scholae. Praha: UK. 2006, č. 1, s. 77–97. ISSN 80-7290-

278-4. Dostupné také z: http://www.orbisscholae.cz/archiv/2006/2006_1_06.pdf 

WATZLAWICK, P., BAVELASOVÁ, B, J., JACKSON, J. D. Pragmatika lidské 

komunikace. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. ISBN 80-860088-04-09. 

http://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2013/10/vyrocni_zprava_2012_final.pdf
http://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2013/10/vyrocni_zprava_2012_final.pdf


160 

 

WEINDLING, Dick. Kissing the frog: moving from school effectiveness to school 

improvement. In: TOPIC, Vol. 21, 1999. ISBN 0-7619-4371-4. 

YIN, Robert. K. Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks: Sage 

Publications, 2003. ISBN 0-7619-2553-8. 

Zákon o rodině. [online], [cit. 2012-12-27]. Dostupné z: http://zakony-

online.cz/?s15&q15=all 

Zákon o sdružování občanů, č. 83/1990 Sb. [online], [cit. 2013-02-20].  Dostupné z: 

http://zakony-online.cz/?s92&q92=all 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 359/1999 Sb. [online], [cit. 2012-11-14]. 

Dostupné z: http://zakony-online.cz/?s149&q149=all 

  

http://zakony-online.cz/?s15&q15=all
http://zakony-online.cz/?s15&q15=all
http://zakony-online.cz/?s149&q149=all


161 

 

Seznam příloh  

Příloha č. 1: Příklad dohody mezi rodinou a školou  

Příloha č. 2: Desatero pro spolupráci s rodinou 

Příloha č. 3: Schéma hloubkového polostrukturovaného rozhovoru pro učitele 

Příloha č. 4:  Schéma hloubkového polostrukturovaného rozhovoru pro rodiče     

Příloha č. 5: Kategorie a kódy  

Příloha č. 6: Pozorovací arch z třídní schůzky 

Příloha č. 7: Týdení plán 

Příloha č. 8: Přepis rozhovoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

Příloha č. 1: Příklad dohody mezi rodinou a školou (Vzdělávací program Začít spolu)                 

Dohoda o vzájemné spolupráci 

Závazky učitelů: 

Slibujeme, že budeme: 

 jednat s každým dítětem i jeho rodinou individuálně 

 pravidelně posílat zprávy, informační dopisy 

 pořádat informativní rodičovská setkání 

 zachovávat pravidla důvěrnosti vůči vaší rodině 

 poskytovat vašemu dítěti pozitivní atmosféru  

 poskytovat vašemu dítěti činnosti přiměřené jeho schopnostem 

 pravidelně informovat vaši rodinu o pokrocích a úspěších dítěte 

 okamžitě informovat vaši rodinu o případných úrazech či onemocněních dítěte 

 připravovat situace, v nichž bychom vám dali příležitost účastnit se práce ve třídě 

 dělat všechno proto, abyste se cítili v naší škole vítáni 

 

Závazky rodičů: 

Slibuji/slibujeme, že budu/budeme: 

 v dohodnutém čase dítě ze školy vyzvedávat 

 trávit určitý čas ve třídě, bude-li to možné 

 oblékat své dítě přiměřeně počasí a situaci 

 informovat učitele o obavách spojených s naším dítětem 

 poskytovat důležité informace o zdravotním stavu našeho dítěte 

 číst všechny informace zaslané domů 

 číst informace umístěné na „rodičovské nástěnce“ 

 spolupracovat se školou formou, kterou si zvolíme  

 vyjadřovat své návrhy vztahující se k chodu školy 

 

Podpis rodičů......................................             Datum................ 

 

Podpis učitelů.....................................  Datum................ 

 

Zdroj: Krejčová, V. Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole. Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2005, s. 90. 
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Příloha č. 2: Desatero pro spolupráci s rodinou 

1. Respektujeme úlohu rodičů 

Rodiče jsou nejvýznamnějšími činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Mají právo a zároveň povinnost činit 

důležitá rozhodnutí týkající se jejich potomka. Bereme tuto jejich nezpochybnitelnou roli v každé situaci 

v úvahu a podle toho s nimi jednáme. Pěstujeme vzájemný respekt mezi učitelským týmem a rodinami. 

2. Zachováváme důvěrnost 

Rodiny mají právo na ochranu svých osobních informací v průběhu i po ukončení školní docházky svého 

dítěte. Informace požadované od rodin omezujeme pouze na takové, které jsou nezbytně nutné k 

zajištění efektivního vzdělávání dětí. Informace a záznamy o dítěti mají k dispozici pouze jeho rodiče. 

Když je třeba poskytnout tyto informace i jiným osobám, seznamujeme s tímto faktem rodiče předem a 

žádáme o jejich souhlas. 

3. Mluvíme s rodinami o očekáváních, která vůči sobě máme  

Zejména na počátku (školního roku, školní docházky nebo ještě před vstupem dítěte do školy), ale i 

v průběhu školního roku zjišťujeme, jakou představu o vzdělávání svého dítěte a vzájemné spolupráci se 

školou rodiče mají. Zároveň otevřeně sdělujeme naše představy a záměry. 

4. Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou vícero strategií k jejich zapojení 

Rodiny jsou odlišné. Co je zajímavé pro jednu, nemusí být přijatelné pro rodinu druhou. Jsme flexibilní a 

tvořiví, aby si každá rodina mohla vybrat takové formy spolupráce, které jí budou nejvíce vyhovovat.  

5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama 

Naším úkolem je nabídnout rodinám co nejširší škálu možností ke spolupráci. Rozhodnutí, kterou 

z forem spolupráce rodina zvolí, už závisí na ní samotné. 

6. Usilujeme o zapojení celé rodiny 

Ke spolupráci vyzýváme nejenom rodiče dětí, ale přispět mohou i další členové rodiny a její přátelé. 

7. Plánujeme rodičovská setkání a konzultace v době, která rodině vyhovuje 

Dáváme rodičům možnost, vybrat si termín setkání z několika navržených variant, rodiče se mohou 

zapisovat do harmonogramu konzultací. 

8. Zaměřujeme se na silné stránky rodiny a poskytujeme jí pozitivní zpětnou vazbu 

Zdůrazňujeme silné stránky rodiny a dosažené úspěchy. Dáváme rodinám najevo, že si ceníme jejich 

spolupráce a zapojení ve třídě. 

9. Spolupracujeme s dalšími partnery školy 

Jsme otevření spolupráci s ostatními institucemi a organizacemi, jejichž nabídek využíváme a i naopak, 

přispíváme jim v rámci svých možností naší prací. 

10. Víme, že všechno nejde hned... 

Partnerské vztahy a intenzivní spolupráci s rodiči budujeme postupně, průběžným stavěním na malých 

úspěších. Vyžaduje to čas a úsilí. Víme, že je to náročné, ale nevzdáváme se. 

Zdroj: Krejčová, 2005, s. 83. 
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Příloha č. 3: Schéma hloubkového polostrukturovaného rozhovoru pro učitele 

ZVO Jaká je podoba vzájemných vztahů školy a rodiny? 

Úvod Jak dlouho učíte? Jakou třídu (ročník) letos učíte? 

SVO 1  Jaké jsou postoje a názory učitelů na spolupráci?  

TO 1  Jaké formy či způsoby spolupráce (komunikace) s rodiči využíváte? 

TO 2  Jaké formy či způsoby spolupráce s rodiči vám nejvíce vyhovují a proč?   

TO 3 Jak často se s rodiči setkáváte? (Při jakých příležitostech a z jakých důvodů?) 

TO4 Jaká je spolupráce s rodiči ve vaší třídě? (Vnímáte nějaké překážky?) 

SVO 2  Jaké je očekávání učitelů od rodičů svých žáků? 

TO 1  Jakou pomoc byste od rodičů přivítal/přivítala (Co potřebujete, aby se vám dobře 

pracovalo)? 

TO 2 Zjišťujete, co je pro rodiče důležité? (Co chtějí od školy, co požadují?) 

TO 3 Co si myslíte, že je pro rodiče důležité (ve vztahu ke škole)? 

TO 4  Jak si představujete ideálního/dobrého rodiče? (Máte ve třídě ideálního/dobrého rodiče?) 

TO 5  Jak si myslíte, že si rodiče představují ideálního/dobrého učitele? 

SVO 3  Jak se očekávání promítá do vzájemných vztahů? 

TO 1 Jací jsou rodiče vašich žáků? 

TO 2 Co na nich oceňujete (popřípadě, co vám vadí)? 

TO 3 Jaké požadavky na rodiče kladete? (Jak na ně reagují?) 

TO 4  Je něco, co byste chtěl/chtěla změnit (myšleno ve vztazích s rodiči)? 

TO 5 Co pro vás spolupráce (a komunikace) s rodiči znamená? 

SVO 4  Jaké mechanismy uvnitř školy spolupráci s rodiči usnadňují? 

TO 1 Jaká je komunikace s rodiči ve vaší třídě? (Jak byste ji popsal/popsala?) 

TO 2  Kdy a při jakých příležitostech to vázne (myšleno spolupráce, komunikace)? 

TO 3 Jaké problémy se případně vyskytují? (Jak vzniklé problémy řešíte?)  

TO 4 Má dítě nějaký vliv na to, jak komunikace s rodičem probíhá? 
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Příloha č. 4 : Schéma hloubkového polostrukturovaného rozhovoru pro rodiče 

ZVO Jaká je podoba vzájemných vztahů školy a rodiny? 

Úvod Kolik máte dětí a v jaké třídě?  

SVO 1  Jaké jsou postoje a názory rodičů na spolupráci?  

TO 1  Jaké formy či způsoby spolupráce (komunikace) se školou využíváte? 

TO 2  Jaké formy či způsoby spolupráce se školou/učitelkou vám nejvíce vyhovují a proč?   

TO 3 Jak často se s učitelkou svého dítěte setkáváte? (Při jakých příležitostech, jakým způsobem 

a z jakých důvodů?) 

TO4 Jaká je spolupráce se školou/ učitelkou? (Vnímáte nějaké překážky?) 

SVO 2  Jaké je očekávání rodičů od školy a od učitelek jejich dětí? 

TO 1 Jakou pomoc byste od učitelek přivítal/přivítala? 

TO 2 Co je pro vás ve vztahu ke škole důležité? (Sdělíte to učitelce?) 

TO 3 Co si myslíte, že je pro učitelky důležité? 

TO 4 Jak si představujete ideální/dobrou učitelku? (Máte vaše dítě ideální/dobrou učitelku?) 

TO 5  Jak si myslíte, že si učitelky představují ideálního/dobrého rodiče? 

SVO 3  Jak se očekávání promítá do vzájemných vztahů? 

TO 1 Jaká je učitelka vašeho dítěte? 

TO 2 Co na ní oceňujete (popřípadě, co vám vadí)? 

TO 3  Je něco, co byste chtěl/chtěla změnit (myšleno ve vztazích se školou/s učitelkou)? 

TO 4 Když se něco ve škole děje, dozvíte se to včas a jakým způsobem? (Dozvídáte se nějaké 

informace ze školy/ze života třídy od svého dítěte?) 

TO 5 Má vaše dítě ve škole nějaké problémy? (s učením, s chováním, s kamarády) 

SVO 4  Jaké mechanismy uvnitř školy spolupráci s rodiči usnadňují? 

TO 1 Jaká je komunikace s učitelkou vašeho dítěte? (Jak byste ji zhodnotil/zhodnotila?) 

TO 2  Kdy a při jakých příležitostech to vázne (myšleno spolupráce, komunikace)? 

TO 3 Jaké problémy se případně vyskytují? (Jak vzniklé problémy řešíte?)  

TO 4 Má vaše dítě nějaký vliv na to, jak komunikace s učitelkou probíhá? 
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Příloha č. 5: Kategorie a kódy  

Kategorie Kódy Katgorie Kódy 

Spolupráce a 

postoje 

Formy 

Typy komunikace 

Přímá komunikace 

Způsoby předávání 

informací 

Nutné formální activity 

Příprava do školy 

Nutný dohled, kontrola 

Průběh školní docházky 

Smlouva 

Aktivita 

Pasivita 

Full servis 

Vyčkávání 

Iniciativa 

Míra vzájemné 

akceptace 

Míra nároků 

Zprostředkované 

informace 

Výběr školy 

Míra spokojenosti 

Faktor času 

Hlas rodičů 

Vyjednávání se 

školou 

Cíle vyjednávání 

Zájem o dítě 

Míra akceptace učitelky 

Individuální vzdělávací 

norma 

Aspirace rodičů 

Tvorba koalice 

Funkce školy 

Způsoby výuky 

Způsoby hodnocení 

Mohlo by to být lepší 

Obavy 

Bariéry 

Sliby 

Domácí úkoly 

Zkušenosti se školou 

Nároky školy  

Způsoby řešení 

problémů 

 

Potřeby a 

očekávání 

Vztah ke škole 

Včasné a přesné 

informace 

Vztah k učitelce 

Vztahy mezi dětmi 

Spokojenost dítěte 

Tlak na výkon 

Emoce 

Ochota 

Vlastní zkušenost 

Nedostatek uznání 

Seberealizace 

Plnění úkolů 

Podpora dítěte 

Podpora učitelky 

Důvěra v učitelku 

Hodnocení 

dítěte 

Význam známky 

Úsilí 

Srovnávání 

Ochrana dítěte 

Pohoda dítěte 

Emoce 

Obavy  

Výsledky 

Hodnocení chování 

Kázeň 

Informace od dítěte 

Nároky kladené na dítě 

Pomoc dítěti 

Pochopení 

Zkušenosti z MŠ 

Způsob předávání 
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Odvolávání se na druhé 

Potřeba autority 

Společné řešení 

problémů 

Dohled 

Pochopení 

informací 

 

Osobnost 

učitelky 

Vztah s dítětem 

Strategie jednání 

Orientace na vzdělávací 

cíle 

Orientace na žáka 

Empatie 

Individuální přístup 

Spravedlivý přístup 

Vlastnosti 

Profesionalita 

Míra podpory 

Zkušenosti 

Aktivita 

Nároky 

Vlastnosti 

Osobnost 

rodiče 

Vztah ke škole 

Míra podpory 

Empatie 

Iniciativa 

Dohled 

Aspirace 

Hodnoty 

Důležitost vzdělání 

Zkušenosti 

Přesvědčování 

Nároky 

Důvěra 

Motivace ke 

spolupráci 

Hodnota vzdělávání 

Význam známky 

Budoucnost dítěte 

Dobrý rodič 

Dobrá učitelka 

Snažíme se, ale... 

Jsme připraveni pomoct 

Profesionalita 

Vnější motivace 

Vnitřní motivace 

Spokojenost rodiče 

Spokojenosu učitele 

Příliš neobtěžovat 

 

Faktor zpětné 

vazby 

Včasné informace 

Přesné informace 

Respekt 

Ohrožení 

Potřeba obrany 

Podřízenost 

Nedostatek času 

Nedostatek empatie 

Pochopení 

Povzbuzení 

Požadavky 

Uhájení autonomie 

Kritika 

Chvála 

Změna k horšímu 
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Příloha č. 6: Pozorovací arch z třídní schůzky 

 



169 

 

 



170 

 

Příloha č. 7: Týdení plán 
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Příloha č. 8: Přepis rozhovoru 

M8: datum 21. 11, pondělí, 15.30 – 16.17 hod. 

Kolik máte dětí, v jaké třídě? Jaké je vaše vzdělání? 

Máme dceru a syna. Se synem jsem na mateřský a dcera chodí do první třídy. Mám 

střední odborné učiliště. 

Jaké formy či způsoby spolupráce se školou využíváte? 

Protože jsem na mateřský, tak tím, že nechodím ještě do práce, tak mám dost času se 

dceři věnovat, no a protože mě zajímá, co a jak se ve škole děje, tak jsem s učitelkou 

pravidelně ve styku. Třeba když jdu pro ni do družiny a potřebuju něco vědět, tak se za 

ní stavím. Ona tam většinou ještě je, já pro dceru chodím někdy hned po obědě a někdy 

až kolem třetí, až se malej vyspí. Dcera je dost živá a já jsem tak pořád měla strach, co 

ve škole a na těch třídních schůzkách nebylo tolik času. Kolikrát odpoledne, když jsem 

dceru vyzvedávala, tak jsme si s paní učitelkou jen tak povídaly o normálních věcech a 

když nic neříkala o tom, že by bylo něco v nepořádku, tak já jsem se uklidnila. 

Co třeba potřebujete vědět? 

No hlavně jak si vede, ona totiž doma nic neřekne. Je fakt, že já bych chodila častějc se 

ptát, ale zase nechci obtěžovat. Vím, že toho učitelky za celý den mají dost a nechci 

vypadat jako matka, která pořád něco chce. A hlavně holka zatím žádné problémy ve 

škole nemá (smích). A doufám, že to tak bude i nadále. Zatím dělá i úkoly bez velké 

pomoci, jen na začátku roku to bylo trochu náročný, než jsme ji naučili, že má nějaké 

povinnosti a že nejdřív si musí udělat úkoly a potom teprve zábava. I když je fakt, že to 

je taky podle toho, jak je unavená. Někdy taky úkoly dělá až večer, ale je fakt, že dnes 

už jí to ani nemusím připomínat, že si na o myslí sama a dokonce dobrovolně čte 

(smích). Tak abych se vrátila k otázce. Kromě toho, že chci vědět, jak se jí daří 

s učením, tak si myslím, že někdy ty informace dostáváme na poslední chvíli. Třeba, že 

si mají něco přinést do školy na druhý den. Naposledy to byly barevný bavlnky, tak 

jsem teda nevěděla, kde je mám jako do druhýho dne sehnat? Takže je holka neměla, 

ale potom říkala, že těch dětí bylo dost, co je nepřinesly. Taky bych ráda věděla, co ve 

škole dělaj. Třeba od kamarádky, co žije v Holandsku vím, že tam všechno dokumentují 

a hned dávají na web školy a rodiče tak vědí, co třeba probírali a taky jak. Mají k tomu, 

jako k těm fotkám ještě popisy, co to znamená, co se tím učili a jak. Tak to si myslím, 

že je fajn. Ale chápu, že tam mají ti učitelé jiné podmínky a taky jiný počet dětí ve třídě. 

Jinak komunikace se školou i s učitelkou je dobrá. Určitě při problému s dítětem není 

problém to v komunikaci se školou vyřešit, vždycky je možná domluva. Spokojení jsme 

se vším. Co se týká kroužků, přístupu učitelky i pana ředitele. Taky je nový vzhled 

školy a vybavení školy se zlepšilo, mají nové interaktivní tabule. Jinak chodíme 

s manželem na střídačku na třídní schůzky a potom jsou konzultace. Je fakt, že někdy 
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tam tu frontu nestojím, zvlášť když vím, že se mnou paní učitelka nepotřebuje mluvit. je 

to taky tím, že se právě během týdne vídáme a tak kdyby něco bylo, tak by mi to řekla. 

Máme takovou domluvu. 

A co nějaké akce, které škola organizujete? Účastníte se? 

Většinou ano, s manželem jsme byli na Dni otevřených dveří, ještě když holka chodila 

do školky. Ale my jsme ji stejně nechtěli dávat do jiný školy, protože tady bydlíme, 

chodila sem i do školky a taky do první třídy půjde s dětma, které zná, takže v tom jsme 

měli jasno a vlastně ani o jiný škole jsme neuvažovali.  No a na vánoční besídce 

nemůžeme chybět, to by holce bylo líto a nás to samozřejmě zajímá. Taky měli hezký 

program ke Dni matek. 

Co vám nejvíce vyhovuje, myslím jaké kontakty se školou? 

Já myslím, že nejdůležitější – teda aspoň pro mě, že když něco potřebuju domluvit, tak 

se za paní učitelkou stavím a domluvíme to přímo osobně. Stačí jí zavolat nebo poslat 

sms a potom se domluvíme. Já jsem to využila zatím jen jednou. Holka byla nemocná a 

tak jsme dodělávali to, co zameškala. Teda bylo toho fakt hodně a ona měla teploty, tak 

několik dní fakt nemohla nic dělat. Tak jsem se s učitelkou normálně domluvila, že se 

nic neděje, že jí nachystá jen to nejdůležitější a že si to může udělat, až jí bude líp. 

Takže já si myslím, že se vždycky bez problému domluvíme. No, a když vidím, že 

nejsou žádný problémy, tak vlastně ani nic jinýho od školy nepotřebuju. Komunikace 

mnou poznaných učitelů ve škole je výborná, případný problémy se řeší okamžitě. Já 

jsem spokojená. 

Co je tedy pro vás ve vztahu ke škole důležité? 

Jak jsem říkala, třeba informace o tom, co ve škole dělaj. Samozřejmě prospěch. Jak 

umí, co neumí. Taky chování. Vím, že ve škole se chová jinak, než doma, tak mě 

zajímá, jak si stojí mezi dětmi, jestli nevyrušuje při hodině, jestli se zapojuje, jestli plní 

úkoly v hodinách. 

Nebyla jste se tedy někdy ve škole podívat na výuce? 

Né, to né. Já nevím, myslím, že bych to tam narušila (smích), ale asi bych to využila, 

kdyby tam byla se mnou třeba i jiná maminka, no abych nevypadala, jako že chci paní 

učitelku kontrolovat. Ale když nejsou žádný problémy, tak si myslím, že to není 

potřeba. Ale je fakt, že bych se zase dozvěděla, jak se učej a jak se holka třeba hlásí. 

No, teď jste mě přivedla na myšlenku, že o tom budu uvažovat (smích).  

Jak často se tedy s paní učitelkou vídáte? Mám na mysli při jakých příležitostech a 

proč? 
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Občas se vídáme, když se pro holku stavuju v družině, potom na třídních schůzkách, 

tam vždycky jdu, abych nepropásla nějaké důležité informace a jak už jsem říkala, když 

vidím, že je všechno v pořádku, tak si myslím, že není potřeba chodit do školy. A taky 

kdyby tam takhle pořád všichni rodiče chodili, tak nevím. I když paní učitelka mě nikdy 

neodmítla, ale je fakt, že jsem ji nikdy dlouho nezdržovala. Prostě řeknu, co potřebuju, 

třeba jdu pro ty úkoly, ona mi ty úkoly vysvětlí a máto nachystané, takže to je jen 

chvilka. Vím třeba, že jeden tatínek tam chodí pořád a to se mi zdá, že už je moc. Kde 

mají ty učitelky brát čas? 

Jakou pomoc byste tedy přivítala? Myslím od školy, od paní učitelky? 

Tak když o tom tak přemýšlím, tak pomoc, to asi ne, spíš informace co a jak. Zatím 

všechno zvládáme, ale když budou brát něco novýho a já tomu nebudu rozumět, tak jí 

nepomůžu. Myslím, že vzdělání je dnes důležitější než dřív a já bych samozřejmě 

chtěla, aby se dobře učila a v tom ji chceme s mužem podporovat. Možná by byla fajn 

takováhle podpora, že by třeba učitelka na rodičáku řekla, děláme to a to, děláme to tak 

a tak, ale možná, že to je zbytečný. Třeba mám zbytečný obavy. Ale je fakt, že když 

jsem se na něco kvůli postupu při počítání zeptala, tak že se to paní učitelce asi nezdálo 

a vlastně mi neodpověděla. No asi mi nerozuměla nebo co. Já tomu zas tak nerozumím, 

nechci mít se školou problémy, tak ať je klid. Radši jsem se potom už neptala. Teď jsem 

si uvědomila, že vlastně potřebuju informace včas – třeba o tom, co si mají přinést do 

školy. Abychom se my rodiče na to mohli připravit, protože potom to vypadá, jako že 

jsem se na to vykašlala a to se mi nelíbí. Ale myslím, že si to paní učitelka uvědomila, 

protože od tý doby už děti podobný úkol, jako že si maj něco hned druhý den přinést, 

neměly. 

Ale asi jste to mohla paní učitelce říct, ne? 

To ano, však jsem to napsala do notýsku, proč to holka nepřinesla a vím, že nás rodičů 

bylo víc. 

Co si myslíte, že je pro učitelky důležité? Potažmo pro učitelku vašeho dítěte? 

Abychom dohlídli na děti, aby měli ořezaný tužky, podepsaný úkoly, cvičební úbor, 

včas vypraný ručník, prostě abychom jim tu práci tímhle ulehčovali. No a potom si 

myslím, že kromě toho dohledu taky abychom je vedli k povinnostem. Aby se naučily, 

že maj nějaký povinnosti týkající se školy a taky abychom s nimi teď na začátku četli, 

protože když nebudou pořádně umět číst, tak tím pro ně potom bude obtížnější učit se 

v jiných předmětech, kde si tu látku budou muset nejdřív přečíst. Takže my se snažíme 

dělat to, abychom holku podporovali a taky to, co od nás paní učitelka žádá. To se 

vždycky dozvídáme právě na rodičáku. 

Jak si představujete dobrou (ideální) učitelku? 
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Dobrá učitelka? Já myslím, že my máme dobrou učitelku. Protože ji maj děti rádi, ona 

má ráda je, dělá svou práci dobře, na dětech ji záleží. Samozřejmě by měla umět dětem 

pomoct, když jim něco nejde, aby měla individuální přístup, aby byla hodná, laskavá, 

ale aby taky měla u dětí autoritu. U nás je to tak, že co řekne učitelka je svaté. Potom 

nemáme šanci (smích). Ale jí jsem tomu ráda, protože dcera je ve škole spokojená, paní 

učitelku má ráda a to je pro mě důležitý. Nedovedu si představit, co bych dělala, kdyby 

třeba brečela, že musí do školy nebo kdybych se s paní učitelkou nemohla na všem 

domluvit. Jak jsem řekla, my jsme s naší paní učitelkou spokojený. Myslím, že to je 

náročný povolání a já ji prostě uznávám. Fakt se snaží, to je vidět i na těch schůzkách 

nebo vidím, jak jí záleží na tom, aby se děti naučily to, co mají, aby potom v dalších 

ročnících neměly problémy. 

Jak si myslíte, že si učitelky představují dobrého rodiče? 

No asi že pomáhá dítěti, podporuje ho, komunikuje s učitelem, říká mu důležitý 

informace, třeba, že se něco změnilo. Kamarádky dcera najednou z ničeho nic má 

problémy s dýcháním, asi to bude astma, no a kdyby to učitelce neřekla, to by mohl být 

problém, Takže to, že chceme od učitelek informace, tak oni chtějí informace od nás. 

Takže abych to shrnula, dobrý rodič je ten, co podporuje své dítě, dohlíží na jeho věci 

do školy a komunikuje s učitelem o důležitých věcech, no a zbytečně ho taky 

nezatěžuje, že? Protože kdyby se něco dělo, tak učitelka dá vědět. Nemá tedy cenu, si 

myslím, stále tam chodit. Když si vezmu, že mají ve třídě kolem dvaceti dětí, to 

znamená jednou tolik rodičů, tak asi potřebují, aby se jim s nimi dobře spolupracovalo. 

A tím myslím právě podporu svého dítěte, komunikovat o tom, co je důležitý a zbytečně 

paní učitelku neobtěžovat blbostma. Vlastně my se dozvíme, jako rodiče, co učitelka od 

nás potřebuje na těch rodičácích. A je to o tom, abychom dohlídli na ty úkoly, pomůcky 

a podobně. Taky je fajn, že důležitý informace paní učitelka zapisuje do notýsků. Takže 

je taky důležitý, abychom ty notýsky kontrolovali.  

Co v těch notýscích je za vzkazy, například? 

Třeba co mají za úkol, nebo že půjdou na výlet, tak co si mají vzít sebou a podobně. 

Rozhovor pokračuje…. 

 

 

 

 


