
Oponentský posudek disertační práce PhDr. Ivety Pecháčkové s názvem“ Spolupráce školy 

a rodiny se zaměřením na vzájemná očekávání.“ 

 

Disertační práce I. Pecháčkové mapuje velmi důležité a přínosné téma, které po poměrně 

dlouhou dobu unikalo hlubšímu zájmu výzkumníků.  Dobrý a vyvážený vztah rodiny a školy 

je důležitý zejména v primárním stupni vzdělávání, ve kterém se dítě stává žákem a začíná si 

osvojovat řadu důležitých kompetencí. Pro rodiče je přechod dítěte z předškolního 

vzdělávacího zařízení do primární školy situací, která je často stresující nebo alespoň 

významně zatěžující situací vzhledem ke změně denního režimu rodiny. Vhodná komunikace 

a spolupráce obou aktérů, tedy rodiny a školy, mohou pomoci žákovi a jeho rodičům se 

změnou rolí, ale také usnadnit práci učitele.   

Téma práce považuji za velmi aktuální. V našem výzkumném prostředí zatím nepříliš 

probádané. Přesto se autorka v úvodní části pokusila shrnout významné české a zahraniční 

výzkumy, které se danou problematikou zabývají. Domnívám se, že autorka zcela využila 

poznatků získaných z těchto výzkumů a téma své práce zaměřila směrem, který byl dosud 

opomíjen anebo zkoumán odlišnými výzkumnými metodami, které zpravidla nepřinášejí tak 

plastický obraz skutečnosti, jako, dle mého názoru vhodně zvolená forma kvalitativního 

výzkumu.  

Práce dodržuje standardní strukturu pro uvedený typ řízení. Tzn. v úvodu autorka 

problematiku charakterizuje, vyjasňuje terminologii, uvádí typy spolupráce z hlediska 

legislativy a z pohledu společenského vývoje. Navazují kapitoly jako je stav řešené 

problematiky z hlediska zahraničních i domácích výzkumů. Další kapitoly autorka věnuje 

konceptuálním rámcům modelů spolupráce a vztahům rodiny a školy na personální úrovni.  

Celá teoretická část je velmi přehledná, jasně strukturovaná. Mimo jiné prokazuje, že se 

autorka v problematice velmi dobře orientuje a tématu se dlouhodobě věnuje.  

Stěžejní částí disertační práce je vždy část výzkumná. Stejně, jako pro předcházející kapitoly 

práce platí i pro část výzkumnou, že autorka zvládá téma jak metodicky zpracovat, tak velmi 

srozumitelným odborným jazykem formulovat stěžejní myšlenky.  

Kvalitativní výzkum považuji, jak už jsem zmínila, pro toto zkoumané téma jako velmi 

vhodně zvolený. Kvalitativní výzkum využíváme vždy tam, kde jde o porozumění akcím a 

významům v jejich sociálním kontextu a také tam, kde chceme získat velké množství 

informací o malém počtu jedinců. Zkoumané téma je tedy pro kvalitativní formu výzkumu 

jako “stvořené“ i když počet jedinců nebyl jistě malý (o to náročnější byla práce výzkumníka, 

při zpracování výsledků).  

Pro samotnou realizaci výzkumu autorka vybrala dvě základní školy. Učinila tak podle 

jasných parametrů, které se opíraly o výzkumné cíle a výzkumné otázky. Myslím, že se 

jednalo o velmi dobrý výběr vzhledem k cíli práce. Autorka využila několik výzkumných 

metod – rozhovory s pedagogickým personálem, s rodiči, zúčastněná pozorovaní a analýzy 

školní dokumentace. Díky kombinaci uvedených technik získala reálnou představu o 



fungování vztahů mezi rodinou a základní školou. Autorka zkoumala základní parametry 

vzájemných vztahů a míru iniciativy aktérů. Zaměřovala se na širší procesy spolupráce se 

zřetelem na vzájemná očekávání školy a rodiny. Kvalitativní výzkum sice zpravidla nepřináší 

obecně platné výsledky šetření, ale je velmi přínosný pro, v tomto případě dvě školy, které 

dostanou od výzkumnice zpětnou vazbu, která může pomoci zkvalitnit právě onu zmiňovanou 

úroveň spolupráce školy a rodiny.   

Významnou součástí kvalitativního šetření je zachycení toho, jak účastníci procesů situace 

interpretují a zachycení interpretací těchto interpretací. Prezentaci a interpretaci výsledků 

případových studií jsou věnovány kapitoly sedmá a osmá. Autorka opět dodržuje stejnou 

strukturu kapitol, která přispívá k dobré orientaci a usnadňuje čtenáři pochopení výsledků 

šetření. Podstatná je samozřejmě intepretace výsledků. Autorka sestavila subjektivní strategie, 

které se projevují v chování a jednání učitelek a které se promítají do úrovně komunikace 

s rodiči. Zároveň identifikovala mechanismy, které se do vztahů promítají a usnadňují 

komunikaci a vztahy mezi rodinou a školou.  

Práce, díky své komplexnosti podává ucelený obraz fungování vztahů obou aktérů, tedy školy 

a rodiny. Kromě uvedeného je práce přínosem i pro praxi a další rozvoj vědy zejména v 

detailním pohledu na danou problematiku. 

Součástí práce jsou přílohy, které dokumentují realizaci šetření. Také přehled použité 

literatury a dalších zdrojů (180) dokládá orientaci autorky v dané problematice. 

Práce se jeví jako velmi kompaktní, dobře strukturovaná, srozumitelná, psaná pěkným 

jazykem bez překlepů a gramatických chyb.  

 

Závěr: Předložená disertační práce splňuje požadavky na uvedený typ práce. Z uvedených 

důvodů práci  PhDr. Yvety Pecháčkové doporučuji k obhajobě.  
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