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Volba tématu a jeho závažnost aktuálnost

Vztahy mezi školami a rodičovskou veřejností jsou odedávna proklamovány jako významné a 
žádoucí, neboť představují významný faktor efektivity vzdělávání dětí. 
Především zahraničními výzkumy bylo potvrzeno, že rodina má určující vliv na další 
vzdělávací dráhu dítěte a její socioekonomický status, kulturní kapitál, vzdělání rodičů a 
jejich postoj ke škole se výrazně promítají do postoje žáka ke škole a ovlivňují jeho 
úspěšnost. S probíhajícími společenskými proměnami se toto téma relativně často a v různých 
souvislostech objevuje v odborných i laických diskusích. Obvykle je popisována
a zdůvodňována potřeba vzájemné komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou a jsou 
hledány cesty k jejich realizaci. Empiricky ověřených dat se však v českém prostředí 
nedostává. 
Úspěšné pokusy nastínit portrét školy, kde panuje spokojenost zástupců školy i rodičů se 
vzájemnou spoluprací, včetně zmapování podmínek pro fungování partnerského vztahu 
s rodiči, pocházejí např. z brněnské dílny pedagogického výzkumu na FF MU. Na jejich práci 
zdárně navazuje PhDr. Yveta Pecháčková svou disertací, v níž prezentuje obraz spolupráce 
školy a rodiny z různých hledisek. Téma považuji za velmi potřebné pro učitele, rodiče a 
potažmo i žáka a širší veřejnost.  
Práce má 160 stran, 8 příloh, v seznamu literatury 144 pramenů. Je koncipována v tradiční 
struktuře – kap. 1. až 5. jsou věnovány teoretickým východiskům, kap. 6. až 10. prezentaci 
výzkumného šetření.

K cílům a jejich splnění
Ve své práci se autorka rozhodla „pomocí případové studie na dvou základních školách (na 1. 
stupni základní školy) popsat reálnou podobu fungování vztahů mezi rodinou a základní  
školou a zmapovat vzájemná očekávání těchto institucí.“  Cíl je formulován přesně a 
jednoznačně. 

V teoretické části autorka nabízí adekvátní přehled dostupných poznatků o problematice 
z různých relevantních pramenů. Podařilo se jí velmi přehledně, jasně a výstižně ukotvit téma 
v teoretickém rámci a dát do kontextu se zahraničními a domácími výzkumy. Prokázala velmi 
dobrou způsobilost shromáždit údaje, systematicky je uspořádat, kriticky analyzovat a získané 
znalosti pak problematizovat a syntetizovat.
Koncepty  modelů  spolupráce  spolu  s  prezentací  konceptů  zvolených  „otevřených“  škol“ 
vypovídají o autorčině kompetenci experta ve zkoumané oblasti. To potvrzuje i její přístup k 
identifikaci  fungujících  mechanismů spolupráce  a  ke zmapování  vzájemných  očekávání  v 
sociálním  a  kulturním  kontextu  školy  z hlediska  vývoje  společnosti.  Zvláštní  zřetel  ke 
zlomovému  období  devadesátých  let  je  opodstatněný,  neboť  v té  době  došlo  v  ČR  k 
významnému  posunu  v  možnosti  rodičů  spolurozhodovat  o  záležitostech  výchovy  a 



vzdělávání svých dětí. Předložená disertace tak přináší cenné poznatky o vlivu legislativních a 
vzdělávacích reforem devadesátých let na školní praxi.
Je pozoruhodné sledovat, jak se vztahy rodiny a školy vyvíjejí, co je trvalé a co je v hlubších 
souvislostech efektivní nebo sporné apod. Potvrzuje se, že vzájemný kontakt učitelů a rodičů, 
odlišujících se v prioritách, představách a zkušenostech (např. Majerčíková, 2012), je určován 
nejen vlivy společenskými, ale i osobnostními. 
Precizní  objasnění  terminologie  a  stručná  rekapitulace  ve  shrnutích  svědčí  o  autorčině 
nadhledu a schopnosti vymezit klíčové momenty. Promyšlená interpretace názorů vybraných 
autorů,  jasné a precizní formulace a přehledné strukturování textu umožňují  velmi dobrou 
orientaci a nepochybně přispívají k jeho čtivosti.  Je patrné, že autorka usiluje o objektivní 
pohled  na  danou  problematiku  a  snaží  se  jevy  posuzovat  v širších  souvislostech,  aby  se 
vyvarovala schematizování a zjednodušování. 
Řádně provedená analýza zahraničních a domácích vybraných výzkumných práci přispěla k 
hlubšímu pochopení problematiky, což se promítlo ve stanovení základního konceptuálního 
rámce jako podstatného východiska empirického výzkumu. 

K metodám disertace
Pečlivě zpracovaná teoretická část tvoří odpovídající východisko pro empirickou část, kde je 
podrobně rozepsána metodologie kvalitativního výzkumu. Zvolený design případových studií 
škol skutečně „umožnil zkoumaný jev uchopit v celé komplexnosti a proniknout do podstaty a 
souvislostí sledovaných jevů“. 
Oceňuji  výstižný  popis  a  zdůvodnění  použité  metodologie,  včetně  jejich  úskalí  a  rizik  a 
odpovědný přístup k zajištění seriózních podmínek i výsledků výzkumu. 
Autorce se podařilo nepochybně vstoupit do procesu vzájemných vztahů s rodiči žáků dvou 
konkrétních škol, podat podrobný popis a identifikovat klíčové faktory a souvislosti. Kromě 
objasnění vzájemného očekávání (na základě zodpovědně provedené analýzy dat z 
hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s pedagogickým personálem a rodiči a ze 
zúčastněného pozorování na třídních schůzkách) se podařilo detailně zmapovat názory aktérů 
na vzájemné vztahy, včetně podoby jejich prožívání. Výsledky jsou uvedeny přehledně 
v tabulkách a na obrázcích. Zásadním přínosem práce je solidní deskripce, analýza dat a jejich 
velmi pečlivá a fundovaná interpretace. Výsledky považuji za cenné a korektně podložené. 
Seriózně zpracované shrnutí výzkumného šetření a diskuse potvrzují autorčinu náležitou 
odbornou a výzkumnou kompetenci.
Zvolený postup prezentace výsledků od obecné charakteristiky školy přes interpretaci potřeb a 
názorů na spolupráci až k identifikaci postojů a očekávání obou skupin respondentů považuji 
za logický a smysluplný. 

Cíl, formulovaný jako „popis reálné podoby vztahů na prvním stupni dvou základních škol,  
z pohledu pedagogického personálu a rodičů“, byl splněn zcela. 
Nejen z předložené práce, ale i z dalších pramenů je zřejmé, že vzájemný vztah mezi školou a 
rodinou je „složitý, jedinečný a interdisciplinární proces, usměrňovaný specifickými 
podmínkami konkrétní školy a rodiny“.  Potřeba vnímat jej ve všech souvislostech vyzývá k 
hlubší analýze. Zůstávají otevřeny některé otázky, k nimž se autorka může vyjádřit u 
obhajoby, např.: (1) Jakým způsobem a do jaké míry má vyjít iniciativa od školy k vytvoření 
podmínek pro aktivní účast rodičů.(2) Jak reagovat na názor, že „škola ani čeští rodiče nejsou 
na tyto výzvy připraveni a otázka je, zda by se vůbec na těchto záležitostech chtěli podílet“?
(3) Jak lze vytvářet podpůrné zázemí (vstřícné a spolupracující prostředí)?  
(4) Jak překonávat stálé překážky ve vztazích mezi rodinou a školou (nedůvěru, nevhodnou 
komunikaci a malý respekt)? 



Jazyková a grafická úroveň

Text  disertační  práce  je  celkově  zpracován  velmi  pečlivě;  ojedinělé  překlepy  nesnižují 
nadstandardně příznivé mínění posuzovatelky o celkové úrovni disertační práce.

K významu pro společenskou praxi nebo pro další rozvoj vědy
Problematiku  disertace  považuji  za  významnou,  její  zpracování  po  stránce  věcné  a 
metodologické je na velmi dobré úrovni. 
Přináší detailnější pohled na vztahy s rodiči v realitě fungování škol a vzájemného očekávání, 
na subjektivní strategie a mechanismy, které vzájemné vztahy usnadňují. Některé nové poznatky 
představují teoreticko-aplikační východiska pro zefektivnění spolupráce rodiny a školy. 
Podnětné jsou způsoby směřující k zapojení rodin do života školy i způsoby spolupráce 
s rodinami, které jsou ve školní praxi ověřené jako realizovatelné.   
I když vzhledem k malému počtu respondentů nemohou být výsledky zobecňovány, v širším 
kontextu mohou přispět k porozumění a pochopení podobných případů.
Výzvy  a  doporučení  pro  další  zkoumání  považuji  za  inspirativní  a  funkční.  Její  výzva 
k mapování proměny očekávání rodičů v longitudinálním výzkumu či vývoje spolupráce v 
širším časovém rámci atd. je o to potřebnější (a také náročnější), neboť dané problémy jsou 
často  diskutovány,  ale  současně  jim  není  věnována  v  pedagogickém  výzkumu  náležitá 
systematická pozornost. 

Závěry a doporučení recenzentky

Disertační práce PhDr. Yvety Pecháčkové podává ucelené informace o zvolené problematice. 
Identifikuje fungující mechanismy spolupráce a mapuje vzájemná očekávání především v 
sociálním a kulturním kontextu školy.
Poukazuje  na  možnosti  zefektivnění  spolupráce  rodiny  a  školy  a  porovnává  výsledky 
výzkumu s ohledem na profilaci škol. Přináší řadu podnětů pro pedagogickou teorii a praxi 
(např.  precizovaný  pojmový  aparát,  koncepty  modelů  spolupráce,  určení  faktorů  a 
mechanismů budování vztahu, subjektivních strategií aktérů).
Jako velmi přínosné hodnotím výsledky poctivě realizovaného a analyzovaného výzkumného 
šetření s diskursivním pohledem na práci učitele primární školy a rodiče žáků. Oceňuji snahu 
a úsilí o prosazení témat, která jsou sice na poli pedagogické vědy zastoupena, ale vyžadují 
další zkoumání. Závěry se mohou stát rovněž užitečným zdrojem pro zefektivňování 
profesionální pregraduální a postgraduální přípravy učitelů.

Otázky 

1. Posuďte výsledky Vašeho výzkumného šetření z hlediska strategie tichého partnerství.
2. Jakým způsobem a do jaké míry má vyjít iniciativa od školy k vytvoření podmínek pro 

aktivní účast rodičů.
3. Jak lze vytvářet podpůrné zázemí (vstřícné a spolupracující prostředí) ve škole?  
4. Jak  překonávat  stálé  překážky  ve  vztazích  mezi  rodinou  a  školou,  k nimž  patří 

nedůvěra,  nevhodná  komunikace  a  malý  respekt  (Epstein,  1986;  Christenson, 
Sheridan, 2001)?

5. Uveďte příklady,  jak se výsledky Vaší disertace mohou promítnout do přípravného 
vzdělávání učitelů?



Závěr:

Ve  své  disertační  práci  PhDr.  Yveta  Pecháčková  prokázala  schopnost  samostatné  tvůrčí 
schopnosti v dané oblasti výzkumu. Práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační 
práce v daném oboru, a proto ji doporučuji k obhajobě. Po úspěšné obhajobě navrhuji udělit 
vědeckou hodnost Ph.D.

V Brně 24. 8. 2014                                                                  Doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
                                                                                                 Pedagogická fakulta MU v Brně
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