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ABSTRAKT

Práce se zabývá individuálními zkušenostmi učitelů druhého stupně základních
škol v oblasti komunikace s rodiči. V první části uceleně shrnuje teoretické po-
znatky nezbytné pro pochopení další části práce. Druhá část je věnována samot-
nému výzkumu a jeho výsledkům. Cílem práce je seznámit čtenáře se současnou
podobou fungování vztahu učitel–rodič z pohledu vybraných učitelů skrze jejich
konkrétní zkušenosti. Tohoto cíle dosahuje pomocí smíšeného výzkumu – dotazní-
kového šetření a polostrukturovaných rozhovorů s vybranými respondenty. Vý-
sledky této práce čtenáři umožňují zorientovat se v současné podobě fungování
vztahu učitel–rodič na druhém stupni základních škol v České republice.

KLÍČOVÁ SLOVA
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ABSTRACT

The thesis deals with individual experience of teachers of secondary schools in the
area of communication with parents. The first part summarizes the theoretical
knowledge necessary for understanding the next part of the thesis. The second
part is devoted to the actual research and its results. The aim of the thesis is
to introduce the reader to the current form of the teacher–parent relationship
from the point of view of selected teachers through their individual experience.
This is achieved through mixed methods research – surveys and semi-structured
interviews with selected respondents. The results of this thesis allow the reader
to be knowledgeable in the current form of functioning of the teacher–parent
relationship at the secondary level of elementary schools in the Czech Republic.
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Úvod

Tématem mé diplomové práce jsou učitelé druhého stupně základních škol a je-
jich pohled na práci s rodiči. K tomuto tématu jsem došla po mnoha konzultacích
s prof. RNDr. Milanem Hejným, CSc. a doc. RNDr. Darinou Jirotkovou, Ph.D.
Původně měla být má práce zaměřena na rodiče žáků, učených takzvanou Hejného
metodou. Čím více jsem si o tématu začala zjišťovat, tím spíše mi začalo dochá-
zet, že motiv „rodiče jako faktor ve vzdělávacím procesu“ je zajímavý i v obecné
rovině. Postupně jsem se ve volbě tématu utvrzovala, když každý učitel, kterému
jsem oznámila téma své práce, začal zaníceně vyprávět své osobní zkušenosti
a příběhy. Došlo mi, že jde o téma, které pálí nejednoho učitele. S konečným
ujasněním směřování práce mi pak velmi pomohla vedoucí mé práce PhDr. Jaro-
slava Hanušová, Ph.D.

Diplomová práce je rozdělena na dvě části – na část teoretickou a část praktic-
kou. Teoretická část dává čtenáři vhled do základních pojmů dané problematiky.
Vymezuje a definuje základní prvky nezbytné pro pochopení praktické části. Její
stěžejní částí je rozbor faktorů obecně ovlivňujících vzdělávání. Praktická část nej-
prve vysvětluje metodologii výzkumu, aby následně popsala výsledky rozhovorů
i dotazníkového šetření, přičemž zároveň konstatuje nejzajímavější zjištění. Důle-
žitou kapitolou této části práce je také diskuze nad výsledky výzkumu. V závěru
práce se věnuji shrnutí celé práce.

Hlavním cílem mé práce bylo popsat současnou podobu vztahu mezi učitelem
a rodičem z pohledu učitele. Dílčimi cíli pak bylo porovnání sebraných zkuše-
ností a názorů jednotlivých respondentů v závislosti na jejich charakteristikách,
a také hledání společných rysů. Dalším dílčím cílem bylo zjisit, zda konkrétní
charakteristiky učitele souvisí s jeho pohledem na důležitost faktoru rodiče.

Těchto cílů dosahuji smíšeným výzkumem. Kvantitativní část výzkumu má
formu stručného dotazníkového šetření. Kvalitativní část je následně zaměřena
na několik konkrétních učitelů, se kterými jsem vedla polostrukturované rozho-
vory. Důležitou součástí praktické části práce je podkapitola, ve které jsou porov-
návána data respondentů z dotazníkového šetření, následně i data respondentů
z polostrukturovaných rozhovorů a v neposlední řadě jsou zde porovnávána data
z kvantitativní i kvaltativní části výzkumu dohromady.

Práce obsahuje přílohy – vzorový nevyplněný dotazník a ukázku vyplněného
dotazníku, kompletní graficky zpracované výsledky dotazníkového šetření (i ty,
které nebyly přímo použity v samotné práci), a dále také kompletní přepisy všech
rozhovorů.
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Kapitola 1

Vymezení pojmů k tématu „rodiče
jako faktor ve vzdělávání“

V této kapitole se budeme zabývat vymezením základních pojmů nezbytných pro
další části práce. Je zaměřena především na čtyři oblasti – proces edukace, učitelé,
komunikace a faktory ovlivňující vzdělávání.

1.1 Vzdělání, vzdělávání a výchova
Pokud máme mluvit o vlivu faktoru „rodiče“ na proces vzdělávání, je nutné po-
jem vzdělávání nejprve přesně vymezit.

Pojmy vzdělání, vzdělávání a výchova je vzhledem k charakteru práce nutné
rozlišit. Rozdíl mezi vzděláním a vzděláváním je zřejmý – vzdělání chápeme jako
určitý objem znalostí, zatímco vzdělávání jako proces nabývání těchto znalostí.
Výchova naproti tomu představuje odlišný koncept, který je dobře reprezentován
následující definicí: „Proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem do-
sáhnout pozitivních změn v jejím vývoji.“ (Průcha, 2009b, str.277). Zajímavým
způsobem vymezuje rozdíl mezi výchovou a vzděláním například Prokop (2001),
který zároveň upozorňuje, že někteří autoři tyto pojmy ztotožňují a nahrazují je-
diným pojmem „edukace“ . Výchova a vzdělávání se natolik prolínají a vzájemně
ovlivňují, že je zřejmé, že je můžeme v jistých situacích, kdy je to možné, nahradit
pojmem edukace. V mé práci tohle ovšem možné není. Nezajímá nás totiž výchova
žáka, ať už ta, kterou mu poskytuje rodič, či ta, kdy ho ve školním prostředí vy-
chovává učitel. Zajímá nás proces vzdělávání jako takový, a především nás zajímá,
jakou zkušenost mají učtelé s rodiči, kteří tento proces nepřímo ovlivňují.

1.2 Typologie učitelů
Vlivu faktoru „rodiče“ je možné přisuzovat různou důležitost. To, za jak zásadní
tento faktor považují jednotliví učitelé, může být ovlivněno i jejich individuálními
charakteristikami. Učitele můžeme rozdělit do určitých skupin dle námi prefero-
vaných parametrů.
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Jaké kategorie pro dělení učitelů tedy existují? Průcha například uvádí ty-
pologii učitelů podle tří kritérií – podle druhu školy a v návaznosti na to podle
vyučovaného předmětu jako podkategorii, dále podle pohlaví a v neposlední řadě
podle věku (Průcha, 2006). Další kategorie dle Průchy může vycházet z osobnost-
ních charakteristik učitelů (Průcha, 2009a), touto kategorií se ale dále nebudeme
zabývat.

Typologie učitelů, které nás v této práci zajímají, jsou následující: dle druhu
školy, dle vyučovacího předmětu, dle pohlaví, dle věku a dle délky praxe. Nyní se
podíváme na těchto pět vybraných kategorií s patřičným komentářem.

a) Podle druhů škol
Dle druhů škol můžeme rozlišit učitele mateřských škol, učitele základních škol
(kde se zvlášť vymezují učitelé prvního a druhého stupně), učitele středních
škol, učitelé konzervatoří a učitele vyšších odborních škol (Průcha, 2009a).

b) Dle vyučovacího předmětu
Průcha (2009a) v této kategorii vymezuje učitele všeobecně vzdělávacích před-
mětů, učitele odborných předmětů a učitele praktického vyučování. Za zvláštní
kategorii pak považuje akademické pracovníky, tedy vysokoškolské učitele. Po-
kud se blíže podíváme na skupinu „učitelé všobecně vzdělávacích předmětů“ ,
můžeme v jejím rámci rozlišit další podskupiny, a to učitele humanitních
předmětů (jazyky, historie, základy společenských věd. . . ), předmětů příro-
dovědných (matematika, biologie, chemie. . . ) a výchov (rodinná, hudební, tě-
lesná. . . ).

c) Dle pohlaví
Mezi učiteli všech typů škol převládá ženské pohlaví. Mluví se o stavu takzvané
„feminizace školství“ . V mateřských školách je podíl žen uváděn dokonce až
99,9 %. Stejný zdroj potom uvádí, že procento žen na druhém stupni základní
školy tvoří 74,3 % (Průcha, 2009a).

d) Dle věku
Nejen v České republice je pozorován jev stárnutí populace učitelských sborů.
Otázka, zda má věk učitele vliv na kvalitu výuky, je sporná. Objevují se ná-
zory, že mladší učitelé si se žáky lépe rozumí, dokážou je více zaujmout. Proti
tomu ovšem můžeme argumentovat bohatými profesními zkušenostmi starších
učitelů (Průcha, 2009a).

e) Dle délky praxe
Délka praxe v typologii učitelů je kategorie, která není v literatuře uváděna.
Samozřejmě je tato kategorie úzce propojena s kategorií věk – dvacetiletý učitel
nemůže mít desetiletou praxi, oproti tomu čtyřicetiletý ji mít může, ale nemusí.
Často se mluví pouze o kategoriích „začínající učitel“ a „učitel-expert“ . Učitel
začátečník je poté definován jako učitel, učící prvním rokem, učitel v prvních
třech letech praxe či nejzazším časovým omezením pěti let. Učitel-expert je
vymezen pěti a více lety praxe (Průcha, 2009a).

Jistou kategorizaci učitelů dle délky praxe můžeme vidět i v pokusu MŠMT
o zavedení „kariérního řádu“ v českých školách. Zde se počítalo se třemi stupni,
kterých mohou učitelé dosahovat. První stupeň, nebo také adaptační období,
byl stanoven prvními dvěma lety kariéry učitele. Po splnění dalších profesních
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požadavků mohl učitel postoupit do druhého stupně. Pro postup do nejvyš-
šího, třetího stupně, který můžeme považovat za takzvaného učitele-experta,
bylo mimo jiné nutné mít za sebou alespoň deset let praxe (MŠMT, c©2013).
Nutno konstatovat, že pokus o zavedení kariérního řádu skončil neúspěchem.

Rozdělení učitelů dle výše uvedených kategorií je nezbytné, pokud chceme poz-
ději zkoumat vliv jednotlivých charakteristik inividuálních skupin respondentů na
názory, postoje a zkušenosti těchto skupin.

1.3 Komunikace
V této práci je v první řadě řešeno téma komunikace mezi učitelem a rodičem.
Proto je nezbytné pojem komunikace dobře vymezit, a to jak v obecné rovině, tak
následně i specifikací konkrétními příklady komunikace mezi učitelem a rodičem.
Tomuto tématu se věnuje následující sekce.

Prokop komunikaci definuje jako „výměnu významů mezi lidmi, a to přede-
vším prostřednictvím jazyka“ (Prokop, 2009, str.57). Jiná definice zase jednoduše
říká, že jde o „Sdělování, dorozumívání.“ (Průcha, 2009b, str. 104). Význam řeči
v mezilidské komunikaci je zásadní. Komunikaci mezi dvěma a více lidmi ozna-
čujeme jako komunikaci sociální. Jiná, než sociální komunikace, nás v této práci
nebude zajímat.

1.3.1 Druhy komunikace

Základní vymezení druhů komunikace je verbální, neverbální a komunikace činy
(Prokop, 2001). V různých zdrojích je přisuzována prvním dvěma typům komuni-
kace různá důležitost, i když obvykle je neverbální komunikaci připisována větší
účinnost. Za verbální komunikaci považujeme komunikaci pomocí slov – tedy jak
mluvenou, tak písemnou formou. Řadíme sem ale i paralingvistické aspekty řeči,
jako je výška, tón a síla hlasu, intonace, rychlost řeči, přestávky v řeči a mnohé
další. Neverbální komunikace je ta část komunikace, která probíhá beze slov.
Neverbálně komunikovat můžeme mimikou, gesty, doteky, očním kontaktem, dr-
žením těla, postojem či vzdáleností mezi komunikujícími. Do skupiny komunikace
činy řadíme ty formy komunikace, které nejsou vyjádřeny verbální ani neverbální
komunikací. Jde obecně o chování, které okolí vysílá určitou zprávu, která může
být různě interpretována. Například pokud po vstupu do místnosti někomu ne-
odpovíme na pozdrav – to je komunikace činem, kdy k tomu, abychom vyjádřili
nelibost k dané osobě, nepotřebujeme slova ani gesta. Naše ignorování pozdra-
vení druhou osobou může být ovšem interpretováno i jako „je roztržitý, nevšiml
si mě“ . K tématu práce lze uvést příklad komunikace činem, kdy rodič nepřijde
na třídní schůzky. Informace předaná tímto činem může být různá – rodič nemá
zájem na vzdělávání dítěte, ale i třeba jen rodič nestihl odejít včas z práce.

Ná závěr této sekce si dovoluji zmínit ještě jeden druh, který ovšem vychází
z jiného dělení, než předchozí. Jde o tzv. pedagogickou komunikaci. Pojem pe-
dagogická komunikace jistě stojí za zmínku v práci, která se zabývá vzděláváním
žáků, avšak k našemu tématu se přiliš nevztahuje. Pedagogická komunikace je
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druh komunikace, který probíhá zejména mezi učitelem a jeho žáky, a to ať už
oficiální formou (v průběhu hodin), tak formou neoficiální (před vyučováním, po
vyučování, v mimoškolních aktivitách. . . ). Pedagogická komunikace je speciální
případ sociální komunikace (Prokop, 2001).

1.3.2 Bariéry v komunikaci

Komunikaci (nejen mezi učitelem a rodičem) mohou nepřiznivě ovlivnit některé
skutečnosti, které nazýváme komunikační bariéry. Komunikační bariéry mohou
být způsobeny jak interními, tak externími faktory. Do interních bariér můžeme
řadit například osobní problémy komunikujícího, názorovou ale i zkušenostní ne-
shodu mezi komunikujícími, odlišné vnímání daného problému či situace, a mnohé
další. Patří sem například i jazykové bariéry – od nízké schopnosti vyjádřit své
myšlenky, až po například cizí řeč komunikujícího. Zdravotní stav může být dal-
ším podnětem nepříznivě ovlivnujícím komunikaci, který řadíme mezi interní.
V neposlední řadě pak můžeme mluvit o takzvaných percepčních chybách, jako
je první dojem, haló efekt či stereotypní vnímání jedince. Za externí komunikační
bariéry pak považujeme faktory vyplývající z prostředí, jako jsou nadměrný hluk
či časová tíseň (Mikuláštík, 2003).

1.3.3 Možnosti komunikace mezi školou a rodiči

Má práce se zabývá zkušenostmi učitelů s rodiči jejich žáků. Proto je otázka
„Jakým způsobem dochází ke komunikaci učitelů s rodiči?“ naprosto zásadní.
O možnostech komunikace mezi rodiči a školou potažmo učiteli dobře pojednává
kniha Ladislavy Lážové (2002). Ta se sice zaměřuje na komunikaci mateřských
škol s rodiči, ale zároveň uceleně a přehledně definuje možnosti, které učitelé
a rodiče ke vzájemné komunikaci mají.

Jako první možnost uvádí třídní schůzky. Ty jsou běžnou praxí každého uči-
tele, opakovanou zpravidla čtyřikrát během školního roku. Na těchto setkáních
má rodič možnost poslechnout si od třídního učitele obecné informace týkající
se celé třídy, a samozřejmě získat individuální informace o prospěchu a chování
svého dítěte nejen od třídního učitele (Lážová, 2002).

Druhou možností jsou společné akce. Tato kategorie v sobě nese mnoho způ-
sobů realizace – od vánoční besídky, přes oslavu Dne dětí, až po zahradní slav-
nost na konci školního roku. Společné mají ale to, že ve všech případech dochází
k bližšímu, osobnějšímu kontaktu mezi všemi zúčastněnými – dětmi, učiteli i ro-
diči. Právě tyto společné akce mohou pomoci budovat kvalitní vztahy mezi školou
a rodiči, jak můžeme dobře vidět například u škol, kde se vyučuje dle Jenského
plánu a jejichž filozofie se zakládá na otevřenosti a budování komunity (Lážová,
2002).

Nástěnka, na níž je vyvěšeno oznámení, které si má rodič přečíst při vyzve-
dávání dítěte ze školy, je jistě také určitým způsobem komunikace, ale zdá, se že
pouze silně neosobní a tedy málo vhodnou formou (Lážová, 2002).

Další formou, při níž není nutný osobní kontakt učitele s rodičem, je forma
elektronická. Ta v sobě může nést e-mailovou komunikaci, ale dnes už i například
webové stránky jednotlivých tříd, na kterých třídní učitelé přidávají každý den
nový obsah, či takzvané elektronické třídnice, do kterých můžou rodiče nahlížet
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a vidět například absence svého dítěte (Lážová, 2002).
Možností, kterou Lážová neuvádí, je telefonický kontakt. V dnešní době mobilů

se někteří učitelé mohou uchýlit k poskytnutí svého osobního telefonního čísla
některým rodičům – například ve chvílích, kdy se organizuje nějaký školní výlet
či vícedenní akce, jakou je například škola v přírodě. Tento způsob komunikace
osobně nepovažuji za příliš šťastný. Telefonní kontakt ale může proběhout i skrze
obecné telefonní číslo školy, kdy má u sebe telefon někdo ze zaměstnanců – obvykle
ředitel, zástupce ředitele či hospodářka.

Další možností, kterou Lážová taktéž neuvádí, je komunikace skrze žákov-
skou knížku žáka. Tento způsob komunikace předokládáme až na základní škole
a výše, nikoli ve škole mateřské. Skrze žákovskou knížku informuje učitel rodiče
stručnou formou o prospěchu a také o chování dítěte. Jedná se o nejběžnější
způsob komunikace, který má učitel druhého stupně základní školy k dispozici.
Nutno upozornit, že na některých školách je dnes již běžnou věcí žákovská knížka
v elektronické podobě.

Lážová (2002) dále zmiňuje jistý druh konzultačních hodin. Tato forma ko-
munikace probíhá i na některých základních školách. Rodiče mají v takových
případech možnost zpravidla každý týden v určitý den a hodinu navštívit učitele
a konzultovat s ním aktuální problémy. Tato forma komunikace se mi zdá velmi
vhodnou svou četností, pravidelností a otevřeností, ale zároveň je velmi náročnou
pro učitele.

1.4 Faktory ovlivňující vzdělávání
Faktory, které nejvíce ovlivňují proces vzdělávání na druhém stupni základních
škol, nejsou konkrétně specifikovány. Pro svou práci jsem tuto specifikaci vytvo-
řila – následující seznam a definice jednotlivých faktorů je mnou uspořádaná
skupina aspektů, které mají dle mého názoru na procesu nižšího sekundárního
vzdělávání na základních školách nejvýznamnější podíl.

Tyto faktory nejsou uspořádany dle míry vlivu, ale pouze dle logické posloup-
nosti. Míra vlivu, resp. jejich hiearchie dle důležitosti jednotlivých faktorů, je
velmi diskutabilní a je otázkou spíše subjektivního hodnocení. Můžeme nicméně
konstatovat, že všechny zmíněné faktory mají zásadní vliv na proces vzdělávání.

Aspekty, kterými se budeme zabývat, jsou následující: klima školy, klima třídy,
faktor osobnosti učitele, podobně faktor osobnosti žáka, faktor rodiče a rodina,
a v neposlední řadě faktor politické situace v zemi.

a) Klima školy
Prokop (2001) uvádí klima školy jako jeden ze znaků „dobré školy“ . V kon-
textu klima školy vyzdvihuje především důvěru mezi učitelem a jeho žáky
a s tím úzce související pocit bezpečí žáků ve škole. Klima školy souvisí
i s estetickou stránkou budovy a vybavení školy. Pokud se žáci ve škole ne-
cítí dobře, může probíhat kvalitní vzdělávání jen těžko. Korektní definice
klimatu školy zní následovně: „Sociálněpsychologická proměnná, která vy-
jadřuje kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů, které fungují
v dané škole, tak, jak ji vnímají, prožívají a hodnotí učitelé, žáci, příp. za-
městnancí školy. Součástí klimatu školy je např. klima učitelského sboru,
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klima škol. tříd, celkového prostředí školy atd.“ (Průcha, 2009b, str. 100).

b) Klima třídy
Z předchozí definice můžeme chápat, že klima třídy je součástí klimatu školy.
Jde tedy o pojem méně obecný. Klima třídy hovoří o konkrétní situaci, která
je utvářena jednotlivými žáky, žáky jako kolektivem osob i jednotlivými uči-
teli, kteří v dané třídě působí. Klima třídy je nezanedbatelným faktorem,
pokud chceme mluvit o vlivu na proces vzdělávání. To, jak se jednotliví žáci
ve třídě cítí, jaká atmosféra zde panuje, jaká pravidla (ať už psaná či nevy-
řčená) třída dodržuje, ovlivňuje žáky i učitele, a ve výsledku klima jednot-
livých tříd utváří i klima školy. Úspěšný proces vzdělávání nemůže probíhat
ve třídě s vnitřními problémy (Průcha, 2009a).

Formálně je možné klima třídy definovat následovně: „Sociálněpsychologická
proměnná, představující dlouhodobější sociálněemocionální naladění, zobec-
něné postoje a vztahy, emocionální odpovědi žáků dané třídy na události ve
třídě (včetně pedagogického působení učitelů). Rozlišuje se klima aktuální
(fakticky existující) a klima preferované, které si žáci a učitelé přejí. Klima
třídy lze zjišťovat pomocí speciálních metod.“ (Průcha, 2009b, str.100).

c) Učitel
Proces vzdělávání určují v zásadní míře právě učitelé. Učitel je člověk, který
svými pedagogickými postupy ovlivňuje vzdělávání přímo. Jeho pedagogické
postupy vycházejí z jeho pedagogického přesvědčení, z jeho osobnosti i z jeho
zkušeností nabytých v rámci let praxe. Právě díky tomu se bude velmi lišit to,
jakým způsobem a do jaké míry vzdělávání žáků ovlivňují jednotliví učitelé
(Průcha, 2009a).

d) Žák
Faktor žák můžeme vnímat ze dvou různých pohledů – žák jako jednotli-
vec a žák jako součást kolektivu. Oba tyto pohledy jsou pro nás významné.
Žák jako jednotlivec je charakterizován svým věkem, pohlavím, osobnost-
ními charakteristikami, rodinným zázemím (v čemž je zahrnuta i výchova)
a také svými zkušenostmi. Vše zmiňované má následně vliv na jeho chování
ve škole, jeho prospěch a jeho motivaci k učení. Motivaci v podstatné míře
ovlivňuje také učitel. Pokud hovoříme o žákovi jako o součásti kolektivu, stojí
za zmínku, že žák se může chovat v této roli odlišně, než když vystupuje sám
za sebe (Průcha, 2009a).

Tento faktor ovlivňuje proces vzdělávání přímo a zásadně. Úspěšný proces
vzdělávání může jen velmi obtížně probíhat v nefunkční třídě. Pokud se v ko-
lektivu řeší stále dokola kázeňské problémy, nezbývá prostor pro získávání
nových znalostí. Naopak pokud je žák dobře motivován k dalšímu pozná-
vání ve třídě s dobrou atmosférou, je možné dosahovat kvalitních výsledků
(Průcha, 2009a).

e) Rodina, rodič
V literatuře je často zmiňován vliv rodiny na vzdělávání žáka. Pojem „rodina“
v sobě ale nese mnoho individuálních faktorů. Ve své práci se chci soustře-
dit konkrétně na faktor „rodiče“ , a proto je důležité definovat, v čem se
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tyto dva pojmy liší. Rodina je v první řadě nadřazeným pojmem pojmu ro-
dič. Rodina je pojem širší, který v sobě prvek rodič obsahuje, což nelze říct
i naopak. Přesná definice rodiny pak může být například „Rodina je pri-
mární skupinou, v níž se nejen od narození formuje osobnost dítěte, ale v níž
prožíváme všechny fáze svého života.“ (Havlík, 2002, str.67) či „Nejstarší
společenská instituce. Plní socializační, ekonomické, sexuálně-regulační, re-
produkční a další funkce. Vytváří určité emocionální klima, formuje interper-
sonální vztahy, hodnoty a postoje, základy etiky a životního stylu. Z hlediska
sociologického je formou začlenění jedince do sociální struktury.“ (Průcha,
2009b, str. 202). V různých zdrojích můžeme najít různé definice, které ale
všechny vystihují jednoduchou podstatu – rodina je základní jednotkou spo-
lečnosti, která má své významné a nezastupitelné funkce. Rodinu lze roz-
dělit do různých kategorií dle různých hledisek (například dle funkčnosti,
dle druhů výchovy. . . ). Rodiče naproti tomu chápeme v jiném, omezeném
smyslu. Nejprve je ale nutné rozlišit pojmy „biologický rodič“ , „sociální ro-
dič“ a „právní rodič“ . Biologický rodič je ten, který je k dítěti vázan gene-
tickou příbuzností. Sociální ten, který s dítětem žije ve společné domácnosti
a dítě tedy nejčastěji vychovává. Právní rodič potom v neposlední řadě ten,
kterého za rodiče považuje zákon (Bruncko, 2012). Nezřídka jsou tyto tři po-
jmy reprezentovány jednou, potažmo dvěma osobami. V případě, že to tak
nebude, nás bude v této práci zajímat především rodič sociální, tedy ten,
se kterým učitelé, respondenti, přicházejí do styku. Rodiče v této práci chá-
peme tedy jako osobu, která dítě vychovává a především jako osobu, která
zastupujíc dítě přichází s učitelem pravidelně do styku. Bez další nutné spe-
cifikace jednotlivých kritérií budeme rodiče vnímat komplexně jako osobu
s jistými osobnostními charakteristikami, se specifickou hodnotovu orientací,
se způsoby sebeprezantace, jistou formou komunikace a mnohými dalšími
individuálními specifikacemi, která o dítě pečuje a dítě nejčastěji zastupuje.

f) Politická situace v zemi
Faktor politického směřování země je mnohem obecnější, než všechny do
této chvíle zmíněné vlivy. Proces vzdělávání ovlivňuje velmi zásadně, avšak
odlišným způsobem než výše uvedné aspekty. Do politické situace můžeme
zahrnout mimojiné například jakým způsobem stát podporuje školství, jak
ho financuje – od toho se odvíjí například platy učitelů, vybavení škol a může
s tím velmi úzce souviset i prestiž učitelského povolání. Patří sem ale i na-
příklad ideologie státu – proces vzdělávání probíhá odlišně v demokraticky
řízeném státu a ve státu s mocenským režimem.

Pokud v této souvislosti budeme hovořit o České republice, můžeme konsta-
tovat, že naše země je státem demokratickým. Stále ještě u nás převažují
státní školy nad nestátními, ačkoli v poslední době zažívají boom zejména
alternativní školy. Co do financování školství se často mluví o podfinanco-
vání českých škol. Platy učitelů v České republice nejsou uspokojivé, jak
zmiňuje Průcha v následující citaci: „Přestože se u nás platy učitelů dlouho-
době mírně zvyšují, v regionálním školství se stále nepřibližují k průměrné
mzdě vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance a pohybují se jen mírně nad
celostátním průměrem mezd. Platové podmínky českých učitelů patří mezi
zeměmi OECD k nejnižším.“ (Průcha, 2009a, str. 403–404)
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K prestiži učitelského povolání říká Průcha následující: „Česká společnost
přijímá profesi učitele dlouhodobě pozitivně, uznává ji jako významnou, váž-
nou a zasluhující úctu. Čeští učitelé ale hodnotí prestiž vlastní profese vý-
razně níže než veřejnost a než jejich kolegové v zahraničí.“ (Průcha, 2009a,
str. 403).

Lze tedy konstatovat, že politika země velmi zřetelně ovlivňuje aspekty škol-
ství samotného, čímž nepřímo ovlivňuje celkový proces vzdělávání.

Všechny výše zmíněné faktory hrají podstatnou roli v ovlivňování kvality pro-
cesu vzdělávání, a proto je důležité brát je na vědomí i při samostatném zkoumání
jednotlivých faktorů. Míra vlivu jednotlivých aspektů je otázkou diskuze, ke které
se dostaneme v praktické části.

1.5 Ideální model vztahu učitel–rodič
Faktor rodina, resp. rodič, považujeme za velmi významný v kontextu míry ovliv-
nění kvality vzdělávání. Průcha (2009b) mluví o vztahu učitel–rodič jako o vztahu
významném pro školní úspěšnost jednotlivých žáků. Stejný autor jinde uvádí, že
„Škola a rodina musí spolu komnunikovat a kooperovat.“ (Průcha, 2006, str. 147).
Každý učitel i rodič může ovšem dobrou či kvalitní komunikaci posuzovat jinak.

Existuje tedy nějaký obecně uznávaný model dobrého vztahu učitel–rodič?
O vymezení takového modelu se zajímavým způsobem snaží první kapitola knihy
„Jak budovat dobrý vztah s rodiči žáků“ .

Předpokladem tohoto textu je, že pro dosažení úspěchu vzdělávacího procesu
je nutná spolupráce rodičů. Hlavní myšlenkou této publikace je následně přistupo-
vat ke vztahu rodič–učitel nikoli jako ke vztahu partnerskému, ale jako ke vztahu
klient–poskytovatel služeb. Z toho následně vyplývá například to, že kritický ro-
dič není „potížista“ ale naopak oprávněný nárokovatel kvalitního vzdělání pro své
dítě. Současný stav vztahu učitel–rodič pak definuje jako vzájemný boj, kdy vět-
šina učitelů by nejraději držela rodiče co nejdále od školy. Tento postoj kritizuje
a konstatuje, že „Zájem rodičů o vzdělávání jejich dítěte je legitimní, normální
a v kvalitní škole vítaný.“ (Čapek, 2017 – ve vlastní práci, str.10)
Kniha je koncipována jako pomůcka pro třídního učitele, jak mít dobré vztahy
s rodiči. Předpokládá rodiče, který má hluboký zájem o vzdělání svého dítěte,
a vidí překážku zejména v přístupu učitele. To je velmi jednostranný pohled,
který nicméně neubírá knize na správnosti popsaného přístupu učitelů a školy
k rodičům.

Klíčem k dobrému vztahu s rodiči je dle autorů co největší zapojení rodičů do
života školy (vystoupení pro rodiče, společné výlety, dny otevřených dveří. . . ), ale
především vstřícný a otevřený přístup jednotlivých učitelů. V další části knihy je
pak kladen důraz na vnímání odlišných perspektiv – rodič a učitel mají odlišné
pohledy a je nutné vzájemné respektování těchto pohledů a hledání společné cesty.

Tímto textem se uzavírá teoretická část. Nyní můžeme přistoupit k praktické
části, ve které mimo jiné budeme řešit reálné modely vztahů učitel–rodič.
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Kapitola 2

Praktická část

Tato kapitola je věnována samotnému výzkumu – jeho realizaci a výsledkům. Nej-
prve se zde zaměříme na metodologii výzkumu – znovu popíšeme cíle a prostředky,
díky kterým jsme jich dosahovali, dále se zaměříme na popis cílové skupiny, a také
na oslovení jednotlivých respondentů a popis nástrojů sběru dat. V další části už
se podíváme na samotné výsledky, a to nejprve na výsledky kvantitativní části
výzkumu a následně kvalitativní části výzkumu. Vždy nás nejprve bude zajímat
identifikační část výzkumu a následně obsahová část výzkumu. V poslední části
této kapitoly se pak budeme věnovat diskuzi a komparaci dat obou částí výzkumu.

2.1 Metodologie
V praktické části jsem využila smíšeného výzkumu. Kvantitativní část zahrnovala
dotazníkové šetření, kvalitativní část pak rozhovory s vybranými respondenty. Vý-
zkum probíhal v průběhu celého měsíce října 2017.

2.1.1 Cíle výzkumu

Hlavním cílem kvantitavní části výzkumu bylo zjistit obecné tendence ve vztahu
k práci s rodiči vzhledem k typologizaci jednotlivých respondentů.

Kvalitativní část si kladla za cíl zjistit pohled vybraných učitelů na problema-
tiku komunikace s rodiči.

Komplexním cílem výzkumu bylo přijít s uceleným pohledem na současný stav
vnímání vztahu mezi učitelem a rodičem z pohledu učitelů. Dále udělat rozbor
a porovnat jednotlivé rozsáhlé odpovědi respondentů z případových studií, a to
jak mezi sebou, tak i s výsledky dotazníkového šetření, a přitom hledat obecné
jevy, které lze v rámci typologií učitelů konstatovat.

2.1.2 Popis cílové skupiny

V rámci dotazníkového šetření jsem získala data od učitelů 2. stupně základních
škol v celé České republice. Jediná podmínka pro respondenta k vyplnění do-
tazníku byla, aby v současné době vyučoval na druhém stupni. Druhostupňové
učitele jsem vybrala kvůli obecnějšímu přístupu k rodičovské problematice. Pokud
se budeme bavit o vztahu učitele mateřské školy či ještě učitele prvního stupně,
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můžeme téměř s jistotou říci, že na tomto vztahu se ve velké míře podílejí rodiče
dobrovolně a s velkou ochotou. Na druhém stupni zájem opadá – dítě přebírá vel-
kou míru zodpovědnosti samo za sebe, navíc již komunikace není soustředěna na
jednoho učitele, ale rozmělněna mezi standardně více než pět učitelů. Na střední
škole všech typů můžeme potom často mluvit o štěstí, pokud rodiče vůbec do-
razí na třídní schůzky. Komunikace, která nás zajímá, na vyšším sekundárním
stupni probíhá už jen ve velmi omezené míře a nepřikládáme jí takový význam.
Resp. na otázku problematiky „rodiče jako faktor ve vzdělávacím procesu“ bude
u stupně vzdělání primárního a preprimárního odpověď ve smyslu zásadnosti
vlivu. U stupně vyššího než nižšího sekundárního se pak vliv rodičů bude ztrácet.
Proto se domívám, že má největší smysl ptát se na tento vliv u učitelů druhého
stupně.

Pro svůj výzkum jsem si tedy vybrala učitele 2. stupně základních škol, kteří
tvoří 25 % z celkového počtu učitelů českých škol všech úrovní (Průcha, 2009a).
Preference z hlediska kategorie vyučovaného předmětu nemám – oslovila jsem
učitele všech předmětů, ale samozřejmě toto kritérium zohledňuji – v dotazníku
je na něj dotazováno. Z hlediska věku, pohlaví a délky praxe také preference
nemám – dotazovala jsem všechny kategorie. Osobnostní charakteristiky učitelů
jsou v mém výzkumu zanedbané, ačkoli by to samozřejmě byl zajímavý faktor, což
velmi vyniklo i v době, kdy jsem sbírala data. Osobnost učitele jsem zanedbala
kvůli reálné vyhodnotitelnosti dotazníkového šetření. Podobně jsem zanedbala
i další kriterium, a to styl výuky.

2.1.3 Oslovení respondentů, nástroje sběru dat

O vyplnění dotazníkového šetření jsem žádala skrze elektronickou poštu ředi-
tele základních škol v celé České republice. Oslovovala jsem vedení školy s žádostí
o rozeslání mého dotazníku jejich druhostupňovým učitelům. Ve zprávě jsem upo-
zorňovala na to, že dotazník je velmi stručný a jednoduchý, a pokud člověk nechce
ztrácet čas, může vyplnit pouze otázky uzavřené, což nezabere více než pět mi-
nut času. Dále, že se v dotazníku nacházejí dvě otevřené otázky, které jsou ale
dobrovolné. Dotazník nebyl k e-mailu přiložen přímo. Ředitelům jsem v e-mailu
poslala odkaz na webovou stránku, kde byl dotazník uložen. K vytvoření dotaz-
níku jsem využila služeb Google, konkrétně Formuláře Google. Tím, že ke sběru
dat docházelo skrze webový formulář, byla zajištěna naprostá anonymita respon-
dentů. Zároveň díky této formě sběru dat nelze konstatovat žádné relevantní údaje
o návratnosti – nelze dohledat, z jaké školy se dotazníky vrátily.

Dotazník obsahoval celkem šestnáct otázek. Dvě otázky byly otevřené, a ty
byly dobrovolné. Zbývajících čtrnáct otázek bylo uzavřených a povinných. Dotaz-
ník bylo možné odeslat až po vyplnění všech povinných položek. U dvou otázek
bylo možné vybrat více odpovědí. U čtyřech otázek byla možnost doplnit svou
vlastní odpověď. Můžeme konstatovat, že v dotazníku lze rozlišit identifikační
a věcnou část. Identifikační část v sobě zahrnuje šest otázek, zbývajících deset
otázek se vztahuje přímo k problematice komunikace mezi rodičem a učitelem.
Vzor nevyplněného a vyplněného dotazníku uvádím v příloze – přílohy číslo 1 a 2.
Jednotlivé otázky budou řešeny v části výsledky.

Respondenty jsem pro uskutečnění kvalitativní části výzkumu vybírala na
základě odlišných charakteristik (pohlaví, věk, délka praxe, aprobace, vyučovaný

17



předmět, velikost školy) jednotlivých učitelů. Jelikož se jako studentka učitelského
oboru pohybuji mezi učiteli velmi často, oslovila jsem své známé s žádostí, zda
ve své škole nemají někoho, kdo odpovídá mým parametrům a byl by ochotný se
mnou rozhovor absolvovat. Velmi brzy jsem získala vzorek šesti osob s odlišnými
charakteristikami, které jsem pro svůj výzkum využila. Respondenti v kvalitativní
části mi poskytli svá data pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Připravených
jsem měla vždy třiadvacet otázek. V případě zajímavé nebo nejasné odpovědi
jsem se vždy doptávala na podrobnosti, případně další okolnosti. Šest otázek
bylo identifikačních a sedmnáct otázek k tématu práce.

Nyní se již pojďme podívat na samotné výsledky dotazníkového šetření.

2.2 Výsledky dotazníkového šetření
Tato sekce nás seznámí s výsledky dotazníkového šetření, a to nejprve s výsledky
identifikační části dotazníkového šetření a následně i s výsledky obsahové části
šetření, tedy nejprve s výsledky na otázky zjišťující charakteristiky jednotlivých
respondentů a následně i s výsledky otázek zjišťujících názory a postoje respon-
dentů vztahující se k tématu práce.

Výsledkem dotazníkového šetření je 415 vyplněných dotazníků. V příloze uvá-
dím kompletní přehled otázek a možností odpovědí – jak dotazník vypadal, jak
ho viděli respondenti. Jde o přílohu s číslem 1. Pro představu dále uvádím vzor
vyplněného dotazníku – příloha číslo 2. K vyhodnocení dat a jejich grafickému
znázornění mi posloužil Microsoft Office Excel. Kompletní přehled odpovědí z do-
tazníkové části výzkumu uvádím v příloze ve formě tabulky – příloha číslo 3.
Rozbor odpovědí na jednotlivé otázky včetně grafického znázornění uvádím v ná-
sledujících podkapitolách.

2.2.1 Identifikační část

Identifikační část dotazníkového šetření měla za cíl zjistit relevantní charakteris-
tiky jednotlivých respondentů – jejich pohlaví, věk, délku praxe, aprobaci, před-
měty, které vyučují, a v neposlední řadě i velikost školy, na které vyučují.

První otázka tedy cílila na pohlaví respondentů. Průcha (2009a) uvádí, že
na druhém stupni základních škol je 74,3 % učitelů ženského pohlaví. Dotazník
vyplnilo 334 žen z celkového počtu 415 respodentů, což činí 80,48 % celkového
počtu respondentů, jak můžeme vidět v následujícím grafu na obrázku 2.1.

Pouze 81 respondentů bylo mužského pohlaví, což odpovídá 19,52 % celkového
počtu dotazovaných.
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Obrázek 2.1: Odpověď na položku číslo 1 – pohlaví respondentů.

Druhou a třetí otázkou v dotazníkovém šetření jsem zjišťovala věk a délku
praxe respondentů, které spolu úzce souvisejí. Kategorie „délka praxe“ není v li-
teratuře uváděna, obvykle se zmiňuje pouze „učitel začátečník“ a „učitel-expert“ .
Pro svůj výzkum jsem tuto kategorii vytvořila – abych mohla konstatovat, zda
má délka praxe u učitele vliv na jeho postoj v komunikaci s rodiči. V mé práci
mě především zajímalo, zda má věk učitele a délka jeho působení ve školství vliv
na jeho postoje v jednání s rodiči, a pokud ano, tak jaký.

U otázky věku měli respondenti na výběr ze čtyř následujících odpovědí:
20–30, 31–45, 46–60, nad 60. V grafu na obrázku 2.2 můžeme vidět, že z celkového
počtu 415 respondentů je 111 ve věku 20–30 let (to je 26,75 % v tomto věku),
143 ve věku 31–45 (34,46 %), 132 ve věku 46–60 let (31,81 %) a 29 respondentů
ve věku nad 60 let (6,99 %).

Obrázek 2.2: Odpověď na položku číslo 2 – věk respondentů.
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U otázky délky praxe měli dotazovaní na výběr z následujících čtyř odpovědí:
0–5 let, 6–12 let, 13–20 let, nad 20 let. V následujícím grafu na obrázku 2.3 mů-
žeme vidět, že 29,64 % dotazovaných řadíme do kategorie „začínající učitel“ , tedy
123 lidí z celkového počtu 415. Přesně 70 respondentů, tedy 16,87 % z celkového
počtu, se řadí do skupiny učitelů s délkou praxe mezi 6 a 12 let. Celkem 75 do-
tazovaných (tedy 18,07 %) uvádí délku praxe mezi 13 a 20 let. Odpověď nad 20
let v dotazníku vybralo 35,42 % respondentů, tedy 147 dotazovaných.

Obrázek 2.3: Odpověď na položku číslo tři – délka učitelské praxe respondentů.

U grafu na obrázku 2.3 můžeme konstatovat zajímavé rozdělení respodentů
na poměrně přesné třetiny – zhruba třetina je v kategorii začínající učitel, tře-
tina s délkou praxe nad 20 let a poslední třetinu společně vytvořily zbývající dvě
kategorie, tedy respondenti s délkou praxe nad 6 let a zároveň pod 20 let.

Další dvě identifikační otázky směřovaly na výukové předměty, které dotazo-
vaní vystudovali a které aktuálně učí. Na výběr měli z následujících předepsaných
možností: český jazyk, cizí jazyk, matematika, biologie, fyzika, dějepis, tělesná
výchova, základy společenských věd, IT, zeměpis. Další možností bylo doplnění
vlastní odpovědi. U těchto dvou otázek bylo možné zatrhnout více než jednu od-
pověď, čehož respondenti hojně využívali. Nutně tedy vznikla situace, kdy celkový
počet odpovědí je vyšší, než reálný počet respondentů. Od 415 respondentů jsem
tedy získala počet 763 vyplněných odpovědí na otázku aprobace a 943 vyplněných
odpovědí na otázku, co respondent aktuálně vyučuje. Odpovídá to skutečnosti,
že dotazovaní obvykle studovali na VŠ standardní dvojobor, v několika přípa-
dech potom jednoobor, a aktuálně vyučují minimálně jeden až maximálně čtyři
vyučovací předměty, v průměru dva (až tři) předměty na jednoho respondenta.

Co do aprobace respondentů lze konstatovat, že největší zastoupení měli vy-
studovaní učitelé matematiky s počtem 132 odpovědí, učitelé cizích jazyků s po-
čtem 95 odpovědí, učitelé českého jazyka s počtem 82 odpovědí. Biologie, fyzika,
základy společenských věd, tělocvik, dějepis, zeměpis měly podobné zastoupení
v průměru 48 vyplněných odpovědí. Dotazovaní měli možnost zatrhnout i vlastní
odpověď, ve které nejčastěji zmiňovali různé výchovy (výtvarnou, hudební, rodin-
nou). Možnost vlastní odpovědi byla zvolena ve 148 případech. Mezi respondenty
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bylo 6 učitelů s aprobací na první stupeň a 7 dotazovaných mělo aprobaci speci-
ální pedagogika. Ze zajímavých odpovědí stojí za zmínku snad jen aprobace pro
brannou výchovu, aprobace pro náboženství a etiku či vystudovaný obor kon-
strukce tvářecích strojů a zařízení. Pouze jeden respondent odpověděl, že nemá
žádnou aprobaci. Vzhledem k možnosti zatrhnout více odpovědí k výsledkům této
otázky neuvádím grafické znázornění.

Podobně tomu bylo i u otázky, co dotazovaní učitelé aktuálně vyučují. První
tři příčky opět obsadila matematika, cizí jazyk a jazyk český v tomto pořadí,
s počtem odpovědí po řadě 141, 121, 84. Následovaly předměty IT, základy spo-
lečenských věd, tělocvik, biologie, fyzika, zeměpis a dějepis, které získaly přibližně
stejné hodnoty, a to v průměru 57 odpovědí. I zde měli respondenti možnost vy-
jádřit svou odpověď možností „jiné“ , a případně doplnit. Tuto možnost využili
v 199 případech. Zde se objevily někdy zajímavé odpovědi jako finanční gramot-
nost, komunikační dovednosti, svět práce–volba povolání či výchova ke zdraví,
které velmi dobře korespondují se současnou snahou základních škol naplnit rám-
cový vzdělávací program. Obvykle u těchto předmětů byla přidána poznámka
o tom, že se jedná o předměty volitelné. Nutno podotknout, že tyto odpovědi
se zde objevovaly v řádu jednotek. Jedna respondentka potom v této odpovědi
uvedla „ředitelka školy“ .

Poslední identifikační položka v dotazníku, která cílila na vlastnosti respon-
dentů, byla otázka velikosti školy, na které dotazovaní učitelé vyučují. Mým před-
pokladem pro tuto otázku bylo, že je možné, že se bude lišit kvalita vztahů mezi
rodiči a učiteli na malé a velké škole. Pokud by tomu bylo, zajímalo mě, v jaké
míře. Ten rozdíl by dle mé první myšlenky mohl být patrný zejména na škole, kde
je velmi malý počet žáků (do 100 žáků), oproti velké škole (nad 400 žáků). Tuto
myšlenku navíc podpořil i fakt, že dle údajů MŠMT se od školního roku 2005/2006
až do školního roku 2013/2014 pohybuje průměrný počet žáků ve škole kolem čísla
150. Zhruba 40 % škol má počet žáků do 100 dětí a počet těchto škol rok od roku
roste (MŠMT, c©2012). Proto jsem si za malou školu vymezila školu s počtem
žáků do 100. Neuvědomila jsem si bohužel, že tyto školy jsou obvykle malotřídky,
kde druhý stupeň zpravidla ani není. Proto, jak můžeme vidět v následujícím
grafu, pouze 11 respondentů (tedy necelé 3 % z celkového počtu respondentů)
odpovědělo, že počet žáků na škole, kde působí, je do 100 žáků. Nadpoloviční
většina respondentů uvedla, že učí na škole, která má nad 400 žáků. Celých 163
respondentů uvedlo, že působí na škole s počtem žáků mezi 100 a 400 žáky, což
je téměř 40 % respondentů, jak také můžeme vidět v grafu na obrázku 2.4.
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Obrázek 2.4: Odpověď na položku číslo 6 – velikost školy.

Z předchozích řádků lze konstatovat, že jsme pro dotazníkové šetření získali
kvalitní, široký a různorodý vzorek respondentů.

2.2.2 Obsahová část

Obsahová část dotazníkového šetření je tvořena deseti otázkami, z toho pouze osm
je povinných a dvě dobrovolné. Povinné otázky jsou uzavřené. Z osmi povinných
otázek mají čtyři možnost doplnit vlastní odpověď. U žádné z těchto otázek
nebyla možnost vybrat více odpovědí.

Zjišťující otázky byly následující:

• Vyberte (případně doplňte) prosím jeden faktor, který dle Vašeho názoru
vzdělání ovlivňuje nejvíce. (Prosím rozlište zde faktor „rodina“ ve smyslu
kulturní a sociální zázemí žáka, a faktor „rodiče“ ve smyslu osoba rodiče.)

• Vyberte (případně doplňte) vhodné slovo/sousloví vystihující dle Vašeho
názoru nejpřesněji současnou podobu vztahu učitel–rodič.

• Pozorujete nějakou změnu ve vztahu učitel–rodič v posledních letech?

• Pokud chcete, zanechte komentář k předchozí otázce.

• Jaký je Váš vztah k rodičům Vašich žáků? (Ve třídě kde jste třídním učite-
lem, ve třídě kde nejste třídním učitelem.)

• Co NEJVÍCE ovlivňuje dle Vašeho názoru vztah učitel–rodič?

• Jakým způsobem nejčastěji komunikujete s rodiči?

• Je dle Vašeho názoru podstatné, aby vztah učitel–rodič fungoval?

• Vaše zkušenosti s rodiči jsou převážně jaké?
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• Dobrovolná otázka: Popište nějakou svou zkušenost s rodiči. Pozitivní, ne-
gativní nebo nějakým způsobem pro Vás zásadní. V případě, že máte čas
a chuť, popište více situací, zkušeností.

Položka „Vyberte (případně doplňte) prosím jeden faktor, který dle Vašeho
názoru vzdělání ovlivňuje nejvíce. (Prosím rozlište zde faktor „rodina“ ve smyslu
kulturní a sociální zázemí žáka, a faktor „rodiče“ ve smyslu osoba rodiče.)“ je
sedmá v celkovém pořadí otázek v dotazníku a první otázka zjištující. Dotazovaní
učitelé měli na výběr ze sedmi předepsaných možností. Možnosti výběru odpovědí
u této otázky se opírají o teoretickou část práce a byly následující: klima školy,
klima třídy, učitel, žák, rodina, rodič, politická situace v zemi. Osmou možností
bylo doplnit vlastní odpověď. Níže na obrázku 2.5 můžeme vidět graf znázorňující
rozložení odpovědí na tuto položku.

Obrázek 2.5: Odpověď na položku číslo 7 – faktory ovlivňující vzdělávání.

Nejvíce respondentů volilo možnost „učitel“ , a to celých 120 respondentů z cel-
kového počtu 415, tedy téměř 30 % respondentů. Pro faktor „rodina“ hlasovalo
93 respondentů, tedy 22,41 % z celkového počtu dotazovaných. Pro možnost
„rodiče“ hlasovalo 72 respondentů, tedy 17,35 % z celkového počtu. Následo-
val faktor „osobnost žáka“ , pro který hlasovalo 65 dotazovaných (tedy 15,66 %)
a faktor „klima třídy“ s počtem odpovědí 38, což činí necelých 10 % z celkového
počtu. „Klima školy“ a „politická situace v zemi“ získaly jen zanedbatelné množ-
ství odpovědí v řádu několika procent. Podobně odpověď „jiné“ zvolilo pouze
9 respondentů (tedy zhruba 2 % respondentů), a to vždy ze dvou následujících
důvodů:

• Nechtěli vybrat pouze jednu odpověď, protože se domnívají, že se všechny
faktory vzájemně propojují a ovlivňují, nebo že je velmi individuální, který
faktor zrovna hraje zásadní roli, případně považují všechny faktory za rov-
nocenné – stejně významné.

• Odpověděli specifikací jiného, již uvedeného faktoru. Například nedoceněná
role učitele, genetické předpoklady dítěte z rodiny či počet žáků ve třídě.
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Lze tedy konstatovat, že faktor „rodič“ ve smyslu osoba rodiče (tak, jak to
bylo specifikováno přímo v otázce) považuje ve vzdělávání za nejzásadnější celých
17 % dotazovaných.

Otázka číslo osm, tedy druhá zjištovací otázka, cílila na podobu současného
vztahu mezi učitelem a rodičem, jak ho vnímají dotazovaní učitelé. Zadání otázky
znělo:„Vyberte (případně doplňte) vhodné slovo/sousloví, vystihující dle Vašeho
názoru nejpřesněji současnou podobu vztahu učitel–rodič.“ Dotazovaní vybírali ze
čtyř nabízených možností, které byly následující: partneři, nadřízený–podřízený,
podřízený–nadřízený, soupeři. Pátou možností bylo doplnit vlastní odpověď. Vý-
sledky můžeme vidět na obrázku 2.6, který znázorňuje graf s rozložením odpovědí
na tuto otázku.

Obrázek 2.6: Odpověď na položku číslo 8 – vztah učitel–rodič.

Téměř 50 % respondentů v dotazníku označilo slovo „partneři“ za odpověď,
která vystihuje současnou podobu vztahu rodič–učitel nejvíce, což lze jistě hodno-
tit jako pozitivní zjištění. Celých 91 respondentů považuje učitele v tomto vztahu
za podřízeného a jen 8 osob z 415 dotazovaných považuje učitele v tomto vztahu
za nadřízeného. 67 dotazovaných (tedy 16 %) uvedlo, že vztah učitele s rodičem
vystihuje slovo soupeři. Zajímavé na této otazce bylo, že celých 47 dotazovaných
(tedy 11,33 %) vybralo možnost doplnění vlastní odpovědi. Zde se objevily velmi
zajímavé odpovědi, které můžeme snadno roztřídit do čtyř následujících skupin:

• Odpovědi, které vztah učitel–rodič vnímají jako vztah klientský. Doslova zde
byly uvedeny odpovědi typu „majitel nemovitosti–zedník“ , „zadavatel–pos-
kytovatel služeb“ , „služba–zákazník“ , „rodič jako diskutující klient“a po-
dobně. Nezávisle na sobě takto odpovědělo 6 respondentů.

• Odpovědi, které odmítají paušalizaci a upozorňují, že vztahy jsou příliš
individuální. Konkrétně se zde vyskytovaly odpovědi jako „jak kdo, jak
kdy“ , „někdy tak, jindy jinak“ , „záleží na rodiči/na žákovi“ a podobně.
Nezávisle na sobě odpovědělo v tomto duchu 19 respondentů.
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• Odpovědi, které by se daly zařadit do odpovědi „partneři“ , ale dotazující
měli potřebu doplnit vlastní komentář. Například „měli by být partneři“ ,
„často partneři, ale ne vždy“ , „75 % partneři“ a podobně. Do této kategorie
řadím celkem 13 odpovědí.

• Odpovědi, ve kterých respondenti popisovali vztah učitel–rodič svými slovy.
Například „průvodce motivující k růstu“ , ale i „vzájemný zdroj nepříjem-
ností“ či „osoby spolu nekomunikující“ . Jeden z dotazovaných odpověděl
na tuto otázku „potkali se u Kolína“ . Možnost této kategorie zvolilo celkem
9 respondentů.

K výsledkům odpovědí na položku číslo osm lze konstatovat za nejzajímavější
zjištění, že 202 respondentů, což je téměř 50 % z celkového počtu dotazovaných,
vnímá vztah mezi učitelem a rodičem jako vztah partnerský.

Položka číslo devět v dotazníkovém šetření byla zadána otázkou: „Pozorujete
nějakou změnu ve vztahu učitel–rodič v posledních letech?“ V tomto případě ne-
byla možnost zatrhnout vlastní odpověď. Respondenti vybírali z následujících
možností: ano, spíše ano, nevím, spíše ne, ne. Rozložení odpovědí můžeme vidět
na následujícím obrázku 2.7. Z celkového počtu 415 respondentů celých 317 do-
tazovaných (tedy 76,39 % dotazovaných) odpovědělo na tuto otázku „ano“ nebo
„spíše ano“ . Jen 7 dotazovaných (tedy necelá 2 %) odpovědělo jednoznačné „ne“
a 42 dotazovaných (tedy lehce nad 10 %) „spíše ne“ . Celých 49 respondentů zvo-
lilo možnost „nevím“. Celkem 75 % respondentů, kteří vybrali odpověď „nevím“,
zvolilo na otázku o délce jejich praxe možnost „0–5let“ , což je očekávatelné.

Obrázek 2.7: Odpověď na položku číslo 9 – změna vztahu učitel–rodič.

Položka číslo 10 dotazníkového šetření byla dobrovolná a byla napojena na
předchozí otázku. Vzhledem k tomu, že otázka číslo 9 byla jen stroze zjišťovací,
chtěla jsem, aby měli učitelé možnost se ke své odpovědi podrobněji vyjádřit,
pokud budou sami chtít. Možnost vyjádřit se zvolilo celkem 114 respondentů,
tedy 28 % z celkového počtu dotazovaných. Tyto odpovědi lze rozdělit do čtyř
kategorií dle druhu odpovědi. Kategorie jsou následující:
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• Respondenti, kteří vnímají změnu ve vztahu učitel–rodič v negativním smy-
slu. Tito respondenti odpovídali na otázku číslo 9 „ano“ nebo „spíše ano“ .
Popisují situaci změny vztahu negativně. Často používají slova jako neúcta
ze strany rodičů, nereálné požadavky rodičů, ztráta prestiže učitelského
povolání, neobjektivnost rodičů vůči díteti i vůči škole. Mluví o chybějící
pokoře a respektu ze strany rodičů. Mají dojem, že rodiče v postavení ne-
odborníků, se příliš angažují a jsou vůči učiteli nadřazení a často agresivní.
Celkem 84 respondentů z počtu 114, kteří tuto otázku zodpověděli (tedy
74 %), mají pocit, že v posledních letech nastala změna vztahu učitel–rodič
výrazně k horšímu.

• Kategorie odpovědí zahrnující pozitivní vnímání změny vztahu učitel–rodič.
Tito respondenti odpověděli na otázku číslo 9 v největší míře spíše ne nebo
spíše ano. Změnu vnímají směrem k lepšímu zejména ve větším zapojení
rodičů do chodu školy, zlepšení komunikace mezi rodiči a školou či posunu
k partnerskému vztahu mezi učitelem a rodičem. Ti, kdo změnu nezazna-
menali, popisují například svou snahu o pozitivní postoje k rodičům, díky
kterým se do konfliktu nedostávají. Respondentů, kteří odpověděli v pozitiv-
ním smyslu, bylo celkem 15 ze 114, tedy 13 % z těch kteří tuto dobrovolnou
otázku zodpověděli.

• Respondenti s neutrálním postojem, kteří zmiňují individualitu rodičů či
rozdílnost vztahu učitel–rodič na různých školách dle počtu žáků. Počet
dotazovaných, kteří vyjádřili neutrální názor na změnu vztahu učitel–rodič,
byl 8, tedy 7 % z celkového počtu 114 respondentů.

• Kategorie odpovědí „nemohu posoudit“ . Tito respondenti odpovídali na
položku 9 odpovědí nevím a opírali se při tom o své krátkodobé zkušenosti
ve školství. Jejich počet byl 7, tedy 6 % z celkového počtu 114.

Položka číslo 11 v dotazníkovém šetření byla zadána otázkou „Jaký je Váš
vztah k rodičům Vašich žáků?“ , přičemž bylo rozlišeno, zda se jedná o rodiče
žáků, u kterých je respondent třídním učitelem, či o rodiče žáků, jejichž tříd-
ním učitelem respondent není. Respondenti měli možnost vybrat z následujících
odpovědí: pozitivní, spíše pozitivní, neutrální, spíše negativní, negativní, nejsem
třídní učitel. Rozdělme nyní pro lepší orientaci položku číslo 11 na 11a a 11b.

Otázka 11a se tedy týká vztahu učitele k rodičům žáků, v jejichž třídě má
funkci třídního učitele. Na obrázku 2.8 můžeme vidět graf, který reprezentuje vý-
sledky odpovědí na tuto otázku. Celkem 140 respondentů uvedlo, že tuto funkci
nezastávají. Pozitivní nebo spíše pozitivní vztah uvádí nadpoloviční většina do-
tazovaných. Jen 36 respondentů uvedlo, že je jejich vztah k rodičům ve třídách,
kde jsou třídními učiteli neutrální, a pouze jediný respondent uvedl, že je tento
jeho vztah spíše negativní. Za zmínku stojí jistě i fakt, že žádný z respondentů
neuvedl odpověď, že by jeho vztah k rodičům byl ryze negativní. Pokud se po-
díváme na odpovědi pouze těch učitelů, kteří funkci třídního učitele vykonávají,
zjistíme, že jejich počet je 275 z celkového počtu dotazovaných. To znamená, že
87 % dotazovaných učitelů, kteří vykonávají funkci třídního učitele, vnímá svůj
vztah k rodičům svých žáků jako pozitivní nebo spíše pozitivní.
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Obrázek 2.8: Odpověď na položku číslo 11a – vztah k rodičům ve třídě, kde je
respondent TU.

Nyní se dostáváme k části 11b otázky 11, která cílila na zjištění vztahu re-
spondentů k rodičům žáků, u nichž nejsou třídním učitelem. Celkem 66 % dotazo-
vaných uvedlo, že je jejich vztah k těmto rodičům pozitivní nebo spíše pozitivní.
Neutrální vztah uvedlo 33 % dotazovaných učitelů a pouze 1 % učitelů uvedlo,
že je tento jejich vztah spíše negativní. Žádný z respondentů neuvedl, že by jeho
vztah byl čistě negativní, jak můžeme vidět na následujícím grafu.

Obrázek 2.9: Odpověď na položku číslo 11b – vztah k rodičům ve třídách, kde
respondent není TU.

Na otázce číslo 11 bylo zajímavé, nakolik a zda vůbec se lišily odpovědi jed-
notlivých učitelů vzhledem k tomu, zda šlo o třídu, kde jsou třídními učiteli či
nikoli.

Jak už bylo řečeno – třídních učitelů bylo v dotazníkovém šetření 275, což zna-
mená, že 140 oslovených respondentů nejsou třídní učitelé. O netřídních učitelích
můžeme ze získaných dat prohlásit, že právě 69 % (tedy 97 netřídních učitelů)
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má k rodičům svých žáků pozitivní nebo spíše pozitivní vztah. 29 % netřídních
učitelů (tedy 41 osob) považuje svůj vztah k rodičům svých žáků za neutrální.
Jen necelá 2 % oslovených považuje svůj vztah za spíše negativní, a za negativní
svůj vztah k rodičům svých žáků nepovažuje nikdo z netřídních učitelů.

Pojďme se ale nyní podívat na respondenty, kteří uvedli, že vykonávají funkci
třídního učitele. Celých 146 dotazovaných uvedlo, že jejich vztah s rodiči není
ovlivněn tím, zda se jedná o třídu, kde jsou třídním učitelem či nikoli (jejich
odpovědi na otázku 11a a 11b se nelišily), což činí 53 % z celkového počtu 275
třídních učitelů. Celkem 117 respondentů uvedlo, že jejich vztah je lepší k rodičům
žáků ve třídách, kde vykonávají funkci třídního učitele, což činí 43 % z celkového
počtu 275 oslovených třídních učitelů. Pouze 12 respondentů potom uvedlo, že je
jejich vztah lepší k rodičům ve třídách, kde nejsou třídními učiteli, tedy zhruba
4 % z celkového počtu oslovených třídních učitelů.

Další položkou v dotazníkovém šetření byla otázka číslo 12, která měla ná-
sledující znění: „Co NEJVÍCE ovlivňuje dle Vašeho názoru vztah učitel–rodič?“
Cílem této otázky nebylo zjistit objektivní pravdu o míře ovlivnění tohoto vztahu
vyjmenovanými faktory, ale zkoumat subjektivní hodnocení této skutečnosti jed-
notlivými respondenty. Proto zde kromě čtyř předepsaných odpovědí byla mož-
nost vyplnit vlastní odpověď. Čtyři předvyplněné možnosti zněly následovně:
učitel, rodič, přístup školy, žák (jeho prospěch, chování,. . . ). Grafické znázornění
výsledků můžeme vidět na obrázku číslo 2.10.

Obrázek 2.10: Odpověď na položku číslo 12 – co nejvíce ovlivňuje vztah uči-
tel–rodič.

Nejvíce oslovených učitelů se rozhodlo pro odpověď „rodič“ , a to celkem 132
oslovených, tedy 31,81 % z celkového počtu. Druhou nejčastější odpovědí byla od-
pověď „žák“ , pro kterou se rozhodlo celkem 110 respondentů, tedy 26,51 % z cel-
kového počtu oslovených. Celých 72 oslovených učitelů (17,35 %) potom považuje
za nejzásadnější faktor přístup školy. Pouze 55 z oslovených učitelů (13,25 %) se
domnívá, že vztah učitel–rodič nejvíce ovlivňuje sám učitel. U této otázky se 46
dotazovaných (11,08 %) rozhodlo uvést vlastní odpověď. Nejčastější měla vlastní
odpověď charakter kombinace faktoru rodič a učitel, případně formulaci, která
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vyzdvihovala vliv společnosti a veřejného mínění na vztah učitel–rodič. Někteří
oslovení zmiňovali neobjektivnost výběru pouze jednoho nejzásadnějšího vlivu
a další potom uváděli předvyplněné možnosti s vlastním komentářem či výhra-
dou.

Položka číslo 13 v dotazníkovém šetření byla zadána otázkou s následujícím
zněním: „Jakým způsobem nejčastěji komunikujete s rodiči?“ Oslovení učitelé
měli možnost vybrat z nabízených šesti odpovědí, případně doplnit vlastní odpo-
věď. Nabízené odpovědi byly následující: třídní schůzky, společné akce, e-mail/
webové stránky školy, telefon, písemně – žákovská kníka/dopis/. . . nástěnky/vý-
věsky. Tyto předvybrané možnosti se opírají o kapitolu z teoretické části o mož-
nostech komunikace mezi školou a rodiči. Grafické znázornění odpovědí můžeme
vidět na obrázku číslo 2.11. Celkem 127 respondentů nejčastěji komunikuje s ro-
diči skrze internet – vybrali možnost e-mail, webové stránky školy. To je celkem
30,6 % z celkového počtu respondentů. Druhá nejčastější možnost komunikace je
potom prostřednictvím třídních schůzek. Tuto možnost vybralo 117 respondentů,
tedy 28,19 % z celkového počtu oslovených. Za třetí nejčastější pak můžeme ozna-
čit komunikaci prostřednictvím telefonu. Tímto způsobem nejčastěji komunikuje
61 oslovených, tedy 14,7 % z celkového počtu. Celkem 52 oslovených považuje
za nejčastější způsob komunikace písemnou formu prostřednictvím žákovských
knížek či dopisů. Je to tedy 12,53 % z celkového počtu oslovených. Za nejčas-
tější způsob komunikace považuje 13 respondentů (tedy 3,13 %) společné akce.
Zajímavostí je, že tuto odpověď vybírali zejména učitelé s délkou praxe nad 20
let a obecně dobrými zkušenostmi s rodiči. Pouze 1 člověk odpověděl, že s rodiči
nejčastěji komunikuje skrze nástěnky a vývěsky. Celkem 44 oslovených osob (tedy
10,6 % z celkového počtu) potom vybralo odpověď „jiné“ – tedy využilo možnost
vlastní odpovědi. Ve většině případů to bylo z důvodu neschopnosti vybrat pouze
jednu možnost, kterou respondent využívá nejčastěji.

Obrázek 2.11: Odpověď na položku číslo 13 – nejčastější způsob komunikace.

Položka číslo 14 v dotazníkovém šetření byla zadána v následujícím znění:
„Je dle Vašeho názoru podstatné, aby vztah učitel–rodič fungoval?“ Respondenti
měli na výběr z možností: ano, spíše ano, nevím, spíše ne, ne. Nebyla zde možnost
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vlastní odpovědi. Na tuto otázku odpovědělo ano nebo spíše ano 411 respondentů
z celkového počtu 415 oslovených, což činí lehce nad 99 % z celkového počtu
respondentů. Pouze 2 oslovení učitelé odpověděli nevím a stejný počet potom
spíše ne. Grafické znázornění odpovědí můžeme vidět na obrázku číslo 2.12.

Obrázek 2.12: Odpověď na položku číslo 14 – důležitost vztahu učitel–rodič.

Poslední z povinných položek cílila na převažující zkušenosti dotazovaných uči-
telů ve vztahu s rodiči. Zadání znělo: „Vaše zkušenosti s rodiči jsou převážně. . . “
Na výběr byly následující možnosti: pozitivní, spíše pozitivní, neutrální, spíše
negativní, negativní. Grafické rozložení odpovědí můžeme vidět na obrázku číslo
2.13. Celkem 327 dotázaných označilo svou zkušenost za spíše pozitivní či pozi-
tivní, což tvoří 78,8 % z celkového počtu respondentů. Za převážně neutrální své
zkušenosti považuje 73 respondentů, tedy 17,59 %. Jako spíše negativní svoje pře-
važující zkušenosti vnímá 15 dotázaných, tedy necelá 4 %. Žádný z respondentů
neuvedl, že by své převažující zkušenosti označil za ryze negativní.

Obrázek 2.13: Odpověď na položku číslo 15 – zkušenosti respondentů s rodiči.
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Poslední položka v dotazníkovém šetření byla otevřená, nepovinná otázka. Její
zadání znělo:„Popište nějakou svou zkušenost s rodiči. Pozitivní, negativní nebo
nějakým způsobem pro Vás zásadní. V případě, že máte čas a chuť, popište více
situací, zkušeností.“ Tuto položku se rozhodlo vyplnit 88 respondentů, tedy 21 %
z celkového počtu oslovených respondentů. K výsledkům této otázky lze konsta-
tovat, že největší část respondentů, která se rozhodla odpovědět, sdílela svou ryze
negativní zkušenost. Počet těchto respondentů je 36, což je 41 % z celkového po-
čtu 88 dotazovaných, kteří na tuto otázku odpověděli. Přesně o polovinu méně
respondentů sdílelo ryze pozitivní zkušenost či zkušenosti, tedy 18 dotazovaných
čili zhruba 20 % z těch, kdo na tuto otázku odpověděli. Celkem 7 osob uvedlo od-
povědi, které se dají považovat za neutrální, šlo například o konstatování, co dělají
pro to, aby s rodiči vycházeli. Zbývajících 27 respondentů uvedlo jak negativní
tak pozitivní zkušenosti či zkušenosti, které nelze označit za ryze pozitivní, nega-
tivní či neutrální – například popsali příběhy velmi negativní, které ale skončily
velmi pozitivně.

Je myslím důležité na tomto místě připomenout, že v předchozí otázce ozna-
čilo téměř 80 % respondentů své převažující zkušenosti za pozitivní nebo spíše
pozitivní. To, že následně dvě pětiny respondentů, kteří se rozhodli vyplnit dob-
rovolnou otázku, sdíleli svou špatnou zkušenost, může být pravděpodobně zapří-
činěno tím, že negativní zkušenosti jsou obvykle velmi silné a více utkví, jak uvádí
i několik respondentů ve svých odpovědích.

Odpovědi na tuto otázku se velmi lišily svým obsahem ale i svou délkou.
Pro názornost si nyní uveďme ukázku z každé z výše zmíněných kategorií

odpovědí:

• Odpověď, kterou jsem hodnotila jako velmi pozitivní a kterou jsem vybrala,
aby reprezentovala tento druh zkušeností, je zkušenost respondentky, která
popisuje nejprve svůj vztah ke svým žákům a k rodičům svých žáků, vyzdvi-
huje, že má ráda své povolání a na závěr sdílí příběh, ve kterém má hlavní
roli důvěra rodiče ve vyučujícího. „Důležité je hned ze začátku dát rodičům
najevo, že mám svěřené děti ráda, že to s nimi myslím dobře, přesvědčit
rodiče i děti, že jsem spravedlivá, že jsem tu pro děti kdykoli něco budou
potřebovat. Vždy si najít čas pro děti, neexistuje odpověď pro dítě „nemám
čas“. Rodičům vždy na první schůzce řeknu, jak si představuji spolupráci, co
chci dosáhnout, a že nutně potřebuji v nich mít oporu a jejich spolupráci.
Musíme „táhnout za jeden provaz“.Rodiče musí pochopit z mého chování, že
jim chci pomoci a že nejsem „nepřítel“ jejich dětí. Když chci něco negativ-
ního řešit (jak prospěch, tak chování) vždy musím rodičům říci nejprve něco
kladného na jeho ratolesti, pak teprve problém řešit. Při jednání s rodiči
jde o psychologii. Musím se vcítit do situace milujícího rodiče, které musí
hájit své dítě. Jak by bylo mně, kdybych byla v situaci tohoto rodiče a měla
takové problémy se svým synem nebo dcerou. Nikdy neřešit věci v rozčílení
nebo afektu. S dětmi i rodiči jednat na rovinu, nikdy nelhat - děti i rodiče mi
musí věřit. Za dlouhou praxi jsem takto s rodiči jednala, projednávala i ne-
příjemné věci a téměř vždy jsem našla u rodičů pochopení ve prospěch dětí.
Zájmy dítěte nám svěřeného musí být na prvním místě. Věřte, že kantořina
je nejkrásnější povolání, nikdy bych ho nevyměnila. Krásné je pak i sledovat,
jak se k Vám chovají děti, které vyšly, jsou už dospělí, mají své rodiny, svoje
děti, povolání. I rodiče Vašich žáků. Krásné je, že kamkoli přijdete - narazíte
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na své žáky, které se k Vám hlásí, jdou si popovídat, pochlubit se co dokázali
a zavzpomínat na společně prožité chvíle ve škole i na různých akcích, nebo
školách v přírodě. Mám i několik kolegů učitelů - svých žáků, kteří řeknou,
že jste byla jejich vzorem. Nádherné povolání. Pokud chcete příběh, tak třeba
- měla jsem žáka, který potřeboval vysvětlit, doučit matematiku. Učila jsem
i jeho matku a starší sestru. Doma mu řekli, aby za mnou zašel, že mu to
vysvětlím. Večer se ho doma ptali, zda za mnou byl, on řekl, že ano a že
jsem řekla, že na něj nemám čas. Maminka i sestra okamžitě řekly, že já
bych tohle nikdy neřekla, že za mnou nebyl. Tak musel s pravdou ven, že za
mnou nepřišel, že zapomněl. Nakonec mi zatelefonovala maminka a dohodla
jsem se s ní. “

• Stručná odpověď jako ukázka negativní zkušenosti: „Rodiče věří dětem a ne-
ověřují si pravdu - vzniká komunikační blok. Slova jako děkuji a prosím
zmizela z úst žáků (tradiční etické hodnoty jsou pryč).“

• Následující odpověď jsem vyhodnotila jako neutrální. Respondentka popi-
suje svůj vstřícný přístup k rodiči, který ji na první pohled odbyde. Díky
tomu si dotazovaná má možnost uvědomit skutečnosti, které mohou být pro
učitele zásadní. „Na prvních třídních schůzkách v nové třídě jsem s každým
rodičem mluvila o jejich dětech, o tom, kde oni vidí největší problémy z hle-
diska vzdělávání. Jedna maminka řekla, že její syn je tvrdohlavý a často se
při neúspěchu zasekne a pak odmítá pracovat. Protože mám sama dítě s po-
dobnou povahou, reagovala jsem na to slovy, že tedy budeme hledat společně
způsoby, jak to překonat. Na to mi maminka odpověděla „Hodně štěstí, já už
to zkouším dvanáct let a bez úspěchu.“ Tehdy jsem si uvědomila, že z prin-
cipu asi nemohu rozumět dětem víc než jejich vlastní rodiče a že není dobré
pokoušet se za každou cenu o stoprocentní úspěch u každého žáka a obviňo-
vat se přespříliš v případě neúspěchu. A že moje vstřícnost a snaha o in-
dividuální přístup může třeba na rodiče působit negativně, jako povyšování,
v případě, že si sami s nějakým problémem u dítěte neví rady.“

• Většina příspěvků v této poslední kategorii popisovala jeden negativní pří-
běh a jeden pozitivní. Takové ukázky jsem uvedla již v předchozím textu,
a proto jsem vybrala jinou zkušenost, kde sám autor uvádí, že se nemůže
rozhodnout, zda tento zážitek hodnotí negativně či pozitivně. Jde o ředitele
školy a jedná se o zážitek z prvního stupně, nikoli z druhého. Přesto je zá-
věrečné konstatování natolik trefné, že jsem se rozhodla tento příběh uvést.
„Rodiče žáka první třídy se na mě 14. září obrátili se žádostí, o přeřazení
syna do jiné třídy. Důvod byl, že se syn nechce doma učit a že má ve druhé
třídě kamaráda. Dále matka konstatovala, že paní učitelku viděla 2x a paní
učitelka je nekompetentní k práci s žáky první třídy. Pozval jsem si rodiče,
žáka a paní učitelku na projednání žádosti. Po příchodu rodičů a jejich syna
jsem je pozval do ředitelny. Matka se omluvila, že dál nepůjde a že mi syn
chce něco říci a řekl: „Já do jiné třídy nepůjdu, já v téhle třídě kamarády
mám“. . . Někdy jsou děti rozumnější než jejich rodiče. P.S.: Nemohu se
rozhodnout zda je to pozitivní či negativní zkušenost.“

Výsledky dotazníkového šetření nám znovu poslouží v části věnované kompa-
raci dat. Nyní se přesuňme k výsledkům polostrukturovaných rozhovorů.
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2.3 Výsledky polostrukturovaných rozhovorů
V kvalitativní části výzkumu jsem vybrala šest druhostupňových třídních učitelů
co nejrůznějších charakteristik. Jediným mým požadavkem bylo, aby se lišili co
do věku, délky praxe, předmětů, které vyučují, a také co do velikosti školy, na
které působí. Nutno konstatovat, že tento výběr se mimo velikost školy podařil
a získala jsem šest respondentů s odlišnými charakteristikami a pohledy na dota-
zovanou problematiku.

Pro svou práci jsem vytvořila pro každého respondenta, se kterým jsem ab-
solvovala rozhovor, pseudonym, aby všechna data, která mi dotazovaní poskytli,
zůstala v maximální anonymitě. Řekněme tedy, že jsem rozhovory vedla po řadě
s Adamem, Barborou, Cyrilem, Denisou, Ester a Fankou.

Průměrná délka jednoho rozhovoru byla 27 minut. Všechny rozhovory pro-
běhly na klidných místech (kabinet či studovna), aby nedocházelo k nežádoucímu
rozptylování respondentů vnějšími vlivy (hluk a podobně).

Podívejme se nyní na charakteristiky jednotlivých respondentů.

2.3.1 Identifikační část

Adam je šestašedesátiletý muž. Má nedokončené vzdělání pro učitelství prvního
stupně. Dlouho pracoval mimo školství v technickém oboru. Do školy se dostal,
když byl požádan, aby vedl odborný výcvik na učilišti. O něco později přestou-
pil na základní školu, kde už zůstal a učí zde 23 let. Třídním učitelem je stejně
dlouhý čas, jako učí na základní škole – nebyl rok, kdy by funkci třídního uči-
tele nevykonával. V současnosti učí na velké škole s počtem žáků lehce nad 600.
Rozhovor s Adamem trval 19 minut, 40 vteřin.

Barbora je pětadvacetiletá žena. Má vystudovaný bakalářský titul na oboru
matematika–pedagogika. Nyní s obtížemi dokončuje titul magisterský na jedno-
oboru matematiky. Její praxe ve školství je dlouhá tři roky. Jeden rok působila
jako vychovatelka ve školní družině, ale zároveň vyučovala matematiku v jedné
ze sedmých tříd. Nyní se již dva roky věnuje pouze učitelství. Učí matematiku na
druhém stupni, ale také z kapacitních důvodů i několik hodin na prvním stupni,
které kromě matematiky zahrnují i český jazyk či přírodovědu. Barbora vykonává
funkci třídního učitele druhým rokem. Celou svou praxi působí na stejné škole
s počtem žáků nad 500. Rozhovor s Barborou trval 31 minut, 38 vteřin.

Cyril je třiatřicetiletý muž. Má vystudovaný obor učitelství pro první stupeň
se specializací na tělocvik a později ještě zvlášť speciální pedagogiku. Jeho praxe
ve školství je dlouhá devět let. Z těchto devíti let vykonával funkci třídního učitele
v sedmi školních rocích. Aktuálně vyučuje výtvarnou výchovu a hudební výchovu,
obojí na druhém stupni, a dává najevo své zklamání, že letos nevyučuje tělesnou
výchovu. Škola, na které působí má počet žáků přibližně 300. Rozhovor s Cyrilem
trval 35 minut, 53 vteřin.

Denisa je žena ve věku 42 let. Má vystudované dva učitelské obory současně,
a to chemii s výchovou ke zdraví a biologii s pedagogikou. V současnosti učí pře-
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devším chemii na druhém stupni, angličtinu na prvním i druhém stupni, několik
málo hodin přírodopisu na druhém stupni a ke své nelibosti několik hodin ob-
čanské výchovy. Její praxe ve školství je sedmnáct let dlouhá. Funkci třídního
učitele přitom vykonává čtrnáct let. Během své učitelské praxe vytřídala několik
základních škol ale v současnosti působí na škole s počtem žáků pohybujícím se
lehce nad hranicí 600. Rozhovor s Denisou trval 25 minut a 6 vteřin.

Ester je žena ve věku 51 let. Má vystudované učitelství tělocviku a zeměpisu,
přičemž má to štěstí, že v současnosti vyučuje právě tělocvik a zeměpis na druhém
stupni a několik hodin vlastivědy na stupni prvním. Jako učitelka na základní
škole působí patnáct let, přičemž třináct let byla třídní učitelkou. Celou svou
profesní kariéru učitelky působí na jedné škole s počtem žáků lehce pod 400.
Rozhovor s Ester trval 32 minut, 38 vteřin.

Fanka je žena ve věku 59 let. Jejím vystudovaným oborem je učitelství mate-
matiky a biologie. V současnosti vyučuje především matematiku, ale má i několik
hodin pracovní výchovy – konkrétně pracovní výchovu v sedmých třídách, kde
se vyučuje vaření. Její praxe trvá již 35 let, přičemž uvádí, že třídnictví nevyko-
návala pouze v prvním roce své praxe, tedy je třídní učitelkou již 34 let. Fanka
působí na škole s počtem žáků lehce pod 600. Rozhovor s Fankou trval 17 minut
a 3 vteřiny.

Toto jsou tedy identifikační údaje respondentů pro rozhovory. Nyní se podí-
vejme na výsledky obsahové části kvalitativního šetření.

2.3.2 Obsahová část

S šesti vybranými respondenty, jejichž charakteristiky jsou popsány ve výsledcích
identifikační části, jsem vedla polostruktorované rozhovory. Předem bylo dáno
sedmnáct otázek, které obsahově opisují zadání dotazníkového šetření, ale dá-
vají větší prostor k vyjádření. V případě, že respondent zmínil něco zajímavého
k tématu, doptávala jsem se na to, v případě, že odpovídal příliš stroze, kladla
jsem podrobnější otázky. Vše je zaznamenáno v doslovných přepisech těchto roz-
hovorů, které jsou uvedeny jednotlivě jako přílohy – přílohy číslo 4 až 9. Nutno
podotknout, že u většiny respondentů nebylo nutné se doptávat na podrobnosti,
neboť byli velmi sdílní sami. Všem respondentů jsem položila následujícíh sedm-
náct základních otázek k tématu práce:

1. Jaké faktory dle Vašeho názoru nejvíce ovlivňují proces vzdělávání?

2. Na jaké místo řadíte faktor rodiče a proč?

3. Definujte obecně současnou podobu vztahu učitel–rodič.

4. Myslíte si, že se v průběhu posledních let tento vztah výrazně změnil? Jak?

5. Jak vnímáte svůj vztah k rodičům Vašich žáků?

6. Považujete Váš vztah k rodičům za rozhodující v komunikaci s nimi?

7. Co považujete za klíčové – co nejvíce ovlivňuje vztah učitel–rodič?

8. Jakými způsoby dochází k Vaší komunikaci s rodiči?
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9. Existují nějaké další způsoby komunikace, které znáte, ale nevyužíváte je?
Proč?

10. Nakolik je dle Vašeho názoru podstatné, aby vztah učitel–rodič fungoval?

11. Co děláte pro to, aby Váš vztah s rodiči fungoval?

12. Co dělá Vaše škola pro udržování dobrých vztahů s rodiči?

13. Je něco, co by se obecně dalo dělat, aby vztah učitel–rodič fungoval/fungoval
lépe? (ať už učitel, škola, stát – zákony, . . . )

14. Nakolik si myslíte, že vztah učitel–rodič ovlivňuje následně vztah učitel–žák?
Máte nějaký příklad, který to potvrzuje/vyvrací?

15. Jaká je Vaše nejzásadnější zkušenost v jednání s rodiči? Zkušenost, která
Váš další vztah obecně nejvíce utvářela?

16. Jaká je Vaše nejpozitivnější zkušenost s rodiči?

17. Jaká je Vaše nenegativnější zkušenost s rodiči?

Tyto zjištující otázky lze roztřídit do pěti kategorií dle obsahu, na který se
zaměřovaly. Následující dělení pro nás bude významné v dalším textu (aby nebylo
nutné vypisovat celé odpovědi na jednotlivé otázky), ale také později, v rámci
komparace dat.

• Otázka číslo 1 a 2 cílí na důležitost jednotlivých faktorů, které ovlivňují
vzdělávací proces.

• Otázky číslo 3, 4, 5, 6, 7 a 14 se zabývají vztahem mezi učitelem a rodičem,
a to jak v obecné rovině, tak v konkrétním případě dotazovaného.

• Otázky číslo 8 a 9 jsou otázky vztahující se k druhům komunikace mezi
respondentem a rodičem.

• Otázky číslo 10, 11, 12 a 13 se zaměřují na fungování vztahu mezi učite-
lem a rodičem, a to opět jak v rovině obecné, tak i v konkrétním případě
dotazovaného.

• Poslední otázky číslo 15, 16 a 17 se věnují konkrétním zážitkům dotazova-
ného.

Výsledky nejen této části rozhovorů jsou v plném znění a doslovném přepisu
uvedeny v příloze. Zde uvádím shrnutí jednotlivých rozhovorů a nejzajímavější
citace, které vystihují koncept vztahu jednotlivých respondentů vůči rodičům
svých žáků.

Podívejme se nyní na výsledky rozhovorů jednotlivých respondentů.
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Adam

Adam je muž, který má k žákům i k rodičům svých žáků velmi otevřený a pozi-
tivní přístup. Nic pro nej není problém, vše se dá vyřešit. Ve vztahu k rodičům
i žákům považuje za klíčové především své jednání. Je to učitel, který rád tráví
čas s žáky a rodiči i velmi nad rámec svých povinností. Jeho vztahy s rodiči jsou
dle jeho hodnocení velmi dobré a jeho zkušenosti jsou převážně pozitivní, i když
nemá problém připustit a vyprávět i negativní zážitky.

Za nejvýznamnější fakotor ovlivňující proces vzdělávání považuje osobnost
učitele. Jistou míru vlivu ale přisuzuje i složení třídy – osobnosti žáků. Faktoru
rodič přisuzuje značný vliv a zmiňuje i důležitost vztahu mezi rodičem a učite-
lem. „Proces vzdělávání nejvíce ovlivňuje osobnost učitele. Ale ta osobnost není
všechno, samozřejmě. Záleží i na tom, jací jsou žáci. (. . . ) Rodiče mohou ovlivnit
hodně toho žáka a většinou právě ten problémový žák je i dítětem problémových
rodičů. Tento faktor tedy řadím hodně vysoko, samozřejmě. Protože ono záleží
i na vztahu rodič–učitel. To je strašně důležitá věc, kterou nemůžeme opomíjet. “

Současnou podobu vztahu učitel–rodič nechce Adam obecně definovat, neboť
se mu jeví, že je to velmi různé a individuální. Změnu v tomto vztahu v uply-
nulých letech nepozoruje. Své vztahy s rodiči vnímá jako velmi dobré. Domnívá
se, že většina rodičů je naprosto bezproblémová a problémy nastávají jen u cca
5 % případů. Za klíčové ve vztahu učitel–rodič považuje své jednání, které musí
být vždy zodpovědné a otevřené. „Já jsem změnu nezaznamenal. Vždy jsem měl
s rodiči dobré vztahy. (. . . ) Já mám s rodiči svých žáků vztahy velmi dobré. Dě-
láme i výlety, zvu rodiče na ty výlety. Vycházíme spolu prostě dobře. Jak je ve
škole tak i mimo školu. (. . . ) Férové jednání. Nesmím ty rodiče zklamat v tom,
že bych neudělal, co jsem slíbil. “

Adam komunikuje s rodiči výhradně při osobních setkáních. Jakoukoli ji-
nou formu komunikace považuje za nevhodnou. „Většinou po telefonické domluvě
přímý kontakt – návštěva rodiče tady ve škole. To mám nejradši, protože nerad
telefonuju, nerad písemně se vyjadřuju, radši jednám s očí do očí. “Jak zmiňuje
sám Adam, na osobním setkání je ale nutné se domluvit, a proto všem svým žá-
kům a jejich rodičům poskytuje své soukromé telefonní číslo, aby ho mohli kdykoli
kontaktovat. Ke zneužívání této vstřícnosti dle jeho slov nedochází.

Tento respondent přisuzuje fungování vztahu učitel–rodič zásadní důležitost.
Na otázku „Nakolik je zásadní aby vztah učitel–rodič fungoval?“ odpovídá: „Na
100 %. Jakmile nebude ten vztah fungovat, tak nemůžu nic s těmi dětmi. “ Toho se
snaží docílit především dobrou a pravidelnou komunikací. Kromě toho, že vždy
reaguje na všechny podněty, které od rodičů přicházejí (i třeba jen omluvení
žáka z výuky formou SMS), organizuje pro své žáky a jejich rodiče pravidelné
akce (téměř každý měsíc). „Tenhle měsíc (začátek října) jedeme na cyklovýlet
z Mníšku pod Brdy se svojí třídou a samozřejmě na to zvu i rodiče. Loni jsme byli
na povltavské stezce, na Malé, Velké Americe. . . Ale byli jsme i na těch kolech
hodně, třeba v Prokopském údolí, Dalejském údolí, Řeporyje. . . “ Rodiče těchto
akcí, dle jeho slov, velmi často využívají. Všechny tyto akce organizuje ve svém
volném čase nad rámec výuky. Na otázku, zda existuje nějaká možnost, jak docílit,
aby vztahy mezi rodičem a učitelem fungovaly nebo fungovaly lépe například
legislativní cestou, reaguje následovně: „Pomocí zákonů se nedají vztahy nikdy
dát tak, aby fungovaly, vždycky by to bylo vynucené. Vždycky bude záležet jenom
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na těch lidech, kteří ty vztahy budují mezi sebou. Takže stát ne. Škola, kterou tvoří
učitelé, ti lidé, ta ano.“

Adam se domnívá, že vztah mezi učitelem a rodičem jednoznačně následně
ovlivňuje vztah mezi učitelem a žákem. „Žák vidí, jestli ten vztah mezi učitelem
a rodičem je dobrý a jestli si dokážeme vyjít vstříc a hlavně, jestli i oba působíme
stejným směrem. To je strašně důležité. Jestliže rodič bude působit na svoje dítě
proti učiteli, nikdy ty vztahy nebudou dobré.“

Respondentova nejzásadnější zkušenost byla v souvislosti s drogovou závis-
lostí velké části žáků, jejichž byl v té době třídním učitelem. Za nejnegativnější
zkušenost potom považuje situaci, kdy nebyl rodič ochoten komunikovat. Jeho
nejpozitivnější zkušenost je z loňského školního roku a mluví o ní velmi pohnutě,
se slzami v očích. „Loni se mi z kabinetu ztratila pokladnička se čtyřiceti tisíci.
Rodiče ve třídě mezi sebou vybrali sedmnáct tisíc a dali mi je. Víc k tomu ne-
můžu říct.“ To je zjevná známka toho, že práce, kterou Adam vykonává, aby jeho
vztahy s rodiči byly dobré, má své nepopiratelné výsledky ve vztahu, který mají
rodiče vůči němu.

Barbora

Respondentka Barbora je ve funkci třídního učitele krátce. Její zkušenosti jsou
celkově spíše negativní. Pozitivní zkušenosti vnímá pouze v malé míře, převažují
pro ni problémoví rodiče, problémové situace. Za klíčové ve vztahu rodiče a uči-
tele považuje především jednání rodičů a osobnost žáka. Sama situaci vnímá tak,
že se s rodiči snaží vycházet co nejlépe, ale její snaha není opětována.

Za nejvýznamnější faktor v procesu vzdělávání považuje Barbora osobnost
žáka a osobnost učitele. Neopomíjí ale ani další vlivy. Rodiče řadí společně s uči-
telem na druhé až třetí místo. „Tak co ovlivňuje vzdělávání, ano? Určitě povahové
rysy dítěte a povahové rysy učitele. Pak rodiče a přístup školy a přístup společ-
nosti ke vzdělávání. Je toho hodně. (. . . ) Rodiče si myslím, že jsou druzí nebo
třetí. První je určitě to dítě samo o sobě, jaké je. A potom ten učitel s rodiči je
tam nastejno.“

Současnou podobu vztahu učitel–rodič vnímá jednoznačně negativně. „Učitel
je poskok rodiče. Musí prostě skákat, jak rodič si píská. Nebo alespoň tak to zatím
cítím. Málokdy najdete rodiče, který s vámi jde do kompromisu nebo se chce s vámi
bavit, aby to vyšlo nějak „prostředně“. Většinou zažívám to, že po mně něco pořád
chtějí a chtějí, a když chci něco já, tak to nedostanu nazpátek.“ Zde je i první
zmínka toho, že respondentka se považuje za vstřícnou, ale její vstřícnost není
opětována.

Barbora nechce hodnotit změnu vztahu učitel–rodič z pohledu učitele, protože
je její praxe ve školství k takovému hodnocení příliš krátka. Nicméně poskytla
alespoň subjektivní hodnocení z dřívějšího pohledu žáka a nynějšího pohledu
učitele. Její hodnocení popisuje negativní změnu vztahu učitel–rodič v uplynulých
letech. „Třeba když dřív dítě dostalo pětku tak se rodič zeptal, proč si dostal tu
pětku, proč ses neučil, co jsi udělal špatně, že jsi tu pětku dostal? Ale ptal se toho
dítěte. Kdežto když teď žák dostane pětku, tak rodič utíká za učitelem a ptá se ho,
jak jste mu mohl tu pětku dát, mému dítěti pětku, když on se na to tak učil. To je
příklad. Takže myslím si, že dřív to bylo jiné, že učitel byl nadřazený tomu rodiči
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v tomhle vztahu. Pak nejspíš, to nevím, ale myslím si to, že byla doba, kdy se to
třeba nějak vyrovnalo. Ale teď je jednoznačně rodič nadřazený učiteli.“

Vztah k rodičům svých žáků vnímá respondentka velmi individuálně, nechce
tento vztah paušalizovat na dobrý nebo špatný. Uzavírá tuto otázku konstato-
váním, že ačkoli ty bezproblémové vztahy si jako učitelka spíše neuvědomuje, je
zřejmě polovina vztahů dobrých, polovina špatných. „Jak ke kterým. Jsou ro-
diče, kteří jsou bezproblémoví a tak jako normální, když to tak řeknu. Že když
jim řeknete, stalo se to a to, tak oni řeknou jo v pohodě, to se stane. A vezmou
to v pohodě. Pak jsou rodiče, kteří za vámi běhají i s tím, že dítě, když šlo, tak
zakoplo o svou vlastní nohu a bouchlo se do palce a už to řeší, že to je váš pro-
blém a že vy jste něco zanedbali na tom dítěti. Na tom si uvědomuju, jak hodně
to ovlivňuje, jak i pak vnímám ty děti skrze ty rodiče. A i naopak rodiče skrze ty
děti. A ten vztah je opravdu různý. Když to jsou rodiče, se kterými se dá mluvit
a nevyvolávají konflikty a problémy, tak k těm mám dobrý vztah. Ale pak jsou
rodiče, kteří se ty konflikty snaží vyvolávat opravdu ve velkém, a k těm už jsem
pak chladnější. A nebo tam mám i rodiče, kteří absolutně neprojevují zájem o to
dítě, a tam už je to zase úplně jiné. (. . . ) Nejspíš je to půl na půl.“

Vzhledem k tomu, že mnoho vztahů s rodiči vnímá negativně, na otázku,
zda považuje svůj vztah k rodičům za zásadní v komunikaci s nimi, odpovídá
jednoznačným ne, neboť nechce, aby její negativní emoce ovlivňovaly takovou
komunikaci. Ze stejného důvodu potom odpovídá podobně i na otázku, zda vztah
učitel–rodič ovlivňuje následně vztah učitel–žák, odpovědí „neměl by“ . K tomuto
vyjádření navíc přidala i zkušenost z praxe, kdy její negativní zkušenost s matkou
žákyně ovlivnila její vnímání žákyně samotné. „Myslím tedy, že můj vztah k těm
rodičům tu komunikaci neovlivňuje. Snažím se, aby neovlivňoval. (. . . ) Asi takhle,
myslím, že by se to nemělo stávat, aby ten vztah učitele s rodičem ovlivňoval vztah
učitele a žáka. Ale někdy se to může stát. (. . . ) A tam já jsem si vlastně říkala, že
jsem si udělala na ni ten pohled i díky té matce, že jsem se na ní koukala skrze tu
mámu. A může to být i naopak, jak jsem říkala – rodič řekne před dítětem „paní
učitelka je kráva“ a dítě pak si to pak myslí taky. A může to být i opačný vliv, že
když ten rodič bude říkat jé, paní učitelka vám ukazovala tohle, jo? No to je ale
hezký, tak to dítě na to začne reagovat taky trochu jinak.“

Za klíčový faktor ovlivňující vztah učitele s rodičem považuje dítě samotné.
Druhý nejzásadnější vliv připisuje rodiči. „Tak určitě jaké to dítě je. To je první
věc, na tom to stojí. (. . . ) Pak určitě to ovlivňuje přístup rodičů. Právě to, jestli
berou to jejich dítě takové, jaké je, a nebo jestli si ho stavějí na piedestal, že dítě je
úžasné a skvělé, tak proč má ve škole problémy. A nebo i moje dítě je chráněné,
nikdo na něj nesmí sáhnout, nic se mu nesmí stát a tak. No rozhodně přístup
rodičů a ještě předtím jaké to dítě je, to tu komunikaci mezi učitelem a rodičem
ovlivňuje nejvíc.“

Barbora využívá při komunikaci s rodiči různé cesty. Zmiňuje osobní setkání –
možnost pravidelných konzultací ve škole, dny otevřených dveří a různé spo-
lečné akce školy, které jsou pořádany zhruba každé tři měsíce. Nicméně vnímá, že
osobní setkávání rodiče příliš nevyužívají. Dále proto zmiňuje e-mailovou komu-
nikaci a komunikaci prostřednictvím telefonu. „Ale abych to tak řekla, tak nejvíc
komunikuji s rodiči po mailu nebo telefonu, oni totiž většinou ani nechtějí se mnou
osobně mluvit, že by přišli do školy, takže ten osobní kontakt, ty konzultace a tak,
jsou v mnohem menší míře než třeba ten mail nebo mobil.“ Telefonní číslo, které
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rodičům poskytla, je pracovní. Soukromé číslo Barbora neposkytuje, neboť chce
mít oddělenou práci od osobního života. I přesto bylo školního telefonu zneuží-
váno. Respondentka tento telefon nosila vždy u sebe a stávalo se jí, že jí rodiče
volali v nevhodnou hodinu (před sedmou ráno, v pátek v sedm večer) kvůli drob-
nostem. Nyní ho proto nechává ve škole a kontroluje ho pouze v pracovní době.

Na otázku, nakolik je dle jejího názoru podstatné, aby vztah mezi učitelem
a rodičem fungoval, odpovídá následovně: „Na hodně. Protože když ten vztah
nebude fungovat, tak se to přenáší i na ty děti. (. . . ) I kdybychom měli třeba
negativní vztah mezi sebou, že bychom si třeba nerozuměli, nesedli si, to se může
stát, že jo, tak ale aby to co nejméně dopadalo na toho žáka.“ Dle Barbory je
důležité, aby rodič před dítětem nemluvil o učiteli špatně, protože to pak ztrácí
k učiteli úctu a respekt. Naopak při dobrém vlivu rodiče může dítě změnit svůj
postoj v pozitivním smyslu, jak již bylo dříve naznačeno.

K fungování vztahu mezi učitelem a rodičem se vztahovala i následující otáz-
ka – co sám respondent pro dobré fungování tohoto vztahu dělá. „Snažím se
být milá, vstřícná, usměvavá. Ne vždycky se mi to povede. Jsem přístupná, že
když potřebují nějakou tu schůzku, tak co nejdříve na to zareagovat, abychom
se domluvili.“ Barbora se tedy snaží vůči rodičům především o vstřícnost, a to
jak ve svém osobním projevu, tak v praktických věcech. K obecnému zlepšení
vztahu učitel–rodič uvádí, že je na každém jednotlivci, jak tyto vztahy budou
vypadat, nakolik je bude dotyčný budovat. Zdůrazňuje podstatnou věc, že všichni
učitelé mají s rodiči společný cíl – nejlepší zájem pro dítě. A že je důležité toto si
uvědomit. „Ne tak to je, prostě, na každém jednotlivě, jak se snažit a zlepšovat se,
aby ty vztahy byly dobré. Všem nám jde o děti, jinak bychom to nedělali. A snažit
se udělat pro to dítě to nejlepší a někdy se i kousnout a udělat pro to dítě nebo
rodiče něco, co sami třeba nechceme. Může se učitel zlepšit, zlepšit svůj přístup,
nekabonit se, ale rodič se může zlepšit taky. Třeba jen tím, že bude to dítě vést,
jak se má ve škole chovat, aby plnilo svoje povinnosti, základy slušného chování.
Rodičům by pomohlo asi hlavně, kdyby byli více kritičtí ke svým dětem. Uvědomit
si, že děti se ve škole a doma chovají jinak a neříkat věty jako „tohle by moje dítě
nikdy neudělalo“. (. . . ) Ale ono by stačilo, i kdyby třeba jen chodili pravidelně na
třídní schůzky a projevovali nějaký zájem. Nejen zájem o to dítě, ale zájem o to
komunikovat s tím učitelem.“

Za svou nejzásadnější zkušenost považuje respondetka dva zážitky, kdy se
v podobných situacích dva rodiče zachovali diametrálně odlišně. Z toho vznikla
myšlenka, kterou Barbora považuje za klíčovou. „Moje nejzásadnější zkušenost
byla ta, že jsem si uvědomila, že každý rodič je jiný. A s každým se musí jinak
komunikovat a s každým se musí jinak postupovat a brát ho prostě jinak.“ A dále
pokračuje významnou poznámkou o změně doby – domnívá se, že to, co pro ni
bylo přirozenou součástí slušného chování, dnešní děti neovládají, což s rodiči
souvisí velmi úzce. „Každý rodič je prostě jiný a to hlavní, co jsem si musela
uvědomit, bylo, že já jsem vychovaná úplně jiným způsobem, než jsou tyhle děti.
Já jsem měla za samozřejmost slušně pozdravit, poděkovat, přihlásit se. Tyhle
základy dnešní děti absolutně neumějí. A ještě teda přistupovat k rodičům tak
jako k dětem – že jsou to individuality, na někoho můžete zahartusit, že by měli
dítěti domluvit a oni že samozřejmě, ale na jiné, když jim tohle řeknete, tak oni
akorát vás sprdnou, že jste špatná učitelka, že je dobře nevedete.“

Respondentka dále uvádí, že pozitivních zkušeností má zatím méně a že jde
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spíše o drobnosti typu pochvala e-mailem či radost rodičů, že jejich děti povede
i příští rok. Za negativní zkušenost potom uvádí situaci, kdy si jeden z rodičů
stěžoval u vedení, že se jejich synovi zhoršila známka z matematiky. „Jedna ma-
minka žáka osmé třídy si na mě stěžovala v ředitelně, že má její syn najednou
špatné známky z matematiky. (. . . ) Ona to totiž podala ve smyslu, že jsem mladá
a že neumím vyučovat, že mám špatné vyučovací metody. To pro mě bylo hodně
nepříjemné, a velmi negativní zkušenost. Hlavně proto, že jsem vnímala tu ne-
spravedlnost, že to není pravda a že ona ani nezkusila přijít za mnou a třeba se
mě zeptat, ale hned to řešila stížností na mé schopnosti.“

Cyril

Cyril má s rodiči svých žáků velmi dobré vztahy. Bydlí v místě, kde se nachází
i škola na které působí, díky čemuž dochází k dennímu mimoškolnímu kontaktu
mezi ním a rodiči, jako například potkávání v obchodě s potravinami a další. Není
tedy překvapením, že u něj převažují spíše pozitivní zkušenosti. Rodinu a rodiče
Cyril vnímá ve vzdělávání jako zásadní a díky tomu považuje za zásadní i vztah
mezi rodičem a učitelem.

Podle Cyrila má nezásadnější vliv na proces vzdělávání rodina dítěte, respek-
tive podmínky, které mu rodina poskytuje. Domnívá se, že faktor rodiče a rodina
jsou jednoznačně na prvním místě. Základní postoje vůči škole a učení, které ro-
diče dítěti poskytnou na úplném začátku, mohou dle jeho názoru ovlivnit vše.
„Určitě podmínky toho dítěte v rodině. Jestli to dítě, ti rodiče vůbec podmíní a ve-
dou k tomu vzdělávání. Když máte třeba nějaké dítě a rodiče mu řeknou, že to
vzdělávání není důležité, tak to dítě přijme ten model, že to vzdělávání opravdu
není důležité, a logicky mu nevěnuje to úsilí, které by mu věnovat mělo. To zna-
mená, ten základ je v té rodině (. . . ) ten základ, který dá tomu dítěti ta maminka
a tatínek na začátku, že prostě musí chodit do školy a je důležitý se vzdělávat, tak
to podstatný je.“ Samozřejmě připouští, že jistý vliv má například i nadání, na
druhou stranu se domnívá, že i nenadanému žákovi může rodina pomoci dosahovat
lepších výsledků. „Samozřejmě pokud tomu dítěti nejsou dány nějaké předpoklady,
není nadané třeba na matematiku, tak s tím jako ti rodiče těžko něco udělají, ale
jako můžou, že nikdy z něj nebude matematik, nevystuduje matfyz, ale i tím, že
ho budou tlačit k tomu, že mu zaplatí doučování a budou se mu doma věnovat víc
i v té matematice tak to znamená, že i v té matematice dosáhne lepších výkonů,
než kdyby se na něj vyprdli. To znamená, že je to dané tou rodinou.“ Rodiče
a rodinu má tedy Cyril na prvním místě.

Vztahy mezi rodičem a učitelem nechce Cyril definovat v obecné rovině, pouze
konstatuje, že své vztahy s rodiči vnímá obvykle jako partnerské. „Ono to asi
nejde úplně zobecnit. Jako třídní vnímám ten vztah jako partnerský a nepama-
tuju si, že bych měl s rodiči jednou jedinkrát problém, vyjma jednoho konfliktu.“
Co do změny tohoto vztahu Cyril konstatuje, že starší generace učitelů má na
tuto otázku často jednoznačný, negativní pohled. Sám ale určitou změnu v tomto
vztahu připouští. Změnu, která je způsobená uvolněním společnosti po Sametové
revoluci. „O tom se tak jako hrozně mluví a když se zeptáte těch starších ročníků,
tak ty vám řeknou, že je to furt horší a horší. (. . . ) Za komunistů mělo to školství
určitě větší váhu. Dneska to nějakou řekněme liberalizací a demokratizací společ-
nosti, každý získal pocit, že do toho školství může mluvit, a to si nemyslím, že
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je pravda. To, že má někdo dítě, ho neopravňuje k tomu mluvit do vzdělávacího
systému republiky, který jako nějaký je a od toho jsou tady instituce jako Národní
ústav pro vzdělávání a nějací odborníci, kteří ten systém vzdělávání tvoří.“ Dále
zmiňuje, že svůj vztah k rodičům vnímá jako parnerský. Díky častému potká-
vání s rodiči i mimo školu si s některými rodiči Cyril dokonce tykal. I nadále
tento vztah ale vnímal jako partnerský. „Taky jako partnerství. My se často po-
tkáváme tady na sídlišti, takže my se normálně bavíme, zdravíme se. Občas jsem
si s některými z nich i tykal, někteří byli moji sousedi.“ Svůj vztah k rodičům
přitom vnímá jako rozhodující. S rodiči měl vždy vřelé vztahy a domnívá se, že to
vedlo k lepšímu řešení problémů, a to často už v jejich zárodku. „Takže asi jo, no
tím, že tam byl ten pocit toho partnerství, tak ta komunikace byla většinou dobrá.
Tím, že s nimi mám dobrý vztah, tak když tam třeba nějaký konflikt vypadá, že
by vzniknul, tak ono jsme ho jakoby v zárodku třeba stihli řešit. (. . . ) Myslím, že
tím, že jsme spolu měli dobrý vztah, jsme dokázali spoustu těch konfliktů vyřešit
předtím, než kdybych já s nimi měl vztah špatný a neotevřený a oni by mi třeba
nějaké věci nechtěli říkat, nebo by byli automaticky v opozici vůči mně nebo proti
té škole.“ Za klíčový faktor, který ovlivňuje vztah učitel–rodič, považuje dítě.
Pokud je bezproblémové dítě, je bezproblémový vztah. Na druhou stranu uvádí,
že ačkoli si rodiče problémového dítěte budou chtít svoje dítě hájit, tak pokud
učitel podá nepříjemné sdělení správnou formou, dá se domluvit i s těmito rodiči.
Takže kromě dítěte uvádí v závěru i vliv učitele a rodiče.„No musí to být to dítě.
Když je to bezproblémové dítě, které je šikovné, má samé jedničky, tak s těmi
rodiči budete mít dobrý vztah, protože když za vámi přijdou, tak maximálně na
rodičovských schůzkách, jednou za tři měsíce, a vy jim to dítě pochválíte a oni
odcházejí spokojení. Ale pokud to bude nějaký opak, tak s těmi rodiči pak přichá-
zíte do styku častěji a každý rodič hájí to své dítě, když o něm slyší špatné věci.
Na druhou stranu, když vy jim to budete říkat správně a objektivně, tak každý ten
rodič sice to dítě hájí, ale taky každý rodič ví, jaké to dítě má doma, to znamená,
když máte snahu ty problémy řešit tak to vždycky nějak jde. Takže je to určitě to
dítě a pak osobnosti těch dvou lidí, toho učitele i toho rodiče.“

S rodiči Cyril komunikuje e-mailem, telefonicky či osobně. Rodiče ho přitom
mohou kontaktovat na jeho soukromém čísle. Na otázku, zda toho bylo někdy
zneužito, říká, že existují dva pohledy. On sám by řekl, že ne, že pokud někdo
volal mimo jeho pracovní dobu, šlo vždy o něco závažného. Někteří členové jeho
rodiny ovšem tvrdí, že to zneužívání je a že by se měl Cyril naučit tyto projevy
rodičů potlačovat.

Cyril připisuje vztahu učitele s rodičem velkou důležitost, především v ob-
lasti řešení problémů. K této tématice zároveň uvádí případ děvčete, které spadlo
do špatné party a řešila ho kriminální policie. Ve škole bylo toto děvče tiché,
ale Cyril ji občas potkával v parku s divnými lidmi. Při návštěvě obchodu, kde
matka dívky pracuje, ji o situaci informoval a věří, že dobrý konec tohoto příběhu
nastal právě díky jeho dobrým vztahům a dobré komunikaci s rodiči. „Myslím si,
že to je důležité hodně. Protože vy k tomu dítěti jako třídní máte opravdu blízko
a řešíte s ním hodně problémů. A tím dobrým vztahem s jeho rodičem pak mů-
žete předcházet nebo řešit některé konflikty, které tam vznikají. (. . . ) A tam může
zafungovat ten třídní, že když s tím rodičem má dobrý vztah, tak může zachránit
spoustu věcí. (. . . ) Tím, že jsem s tou mámou se vídal v tom obchodě, měl jsem
s ní dobrý vztah, ona se mě třeba sama zeptala, jestli je všechno v pohodě a já
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jsem jí řekl nějaké věci, které se mi jako úplně nezdály, tak si myslím, že tím,
že jsme spolu měli dobrý vztah, tak že to opravdu bylo důležité pro budoucnost
té holky.“ Na otázku, zda vztah učitele s rodičem může následně ovlivnit vztah
učitele s žákem, reaguje Cyril tím, že samozřejmě pokud rodič doma mluví o vy-
učující špatně, dítě tento názor přijme. Na druhou stranu si uvědomuje, že starší
žáci už nemusí tyto názory přebírat, ale vytvářet si vlastní. „Takže ano, ovliv-
ňuje, bohužel jako ovlivňuje. Možná ale na tom druhým stupni obecně míň.“ Cyril
se domnívá, že například pokud rodič míní, že vyučující vyřešila nějakou situaci
špatně, neměl by tuto situaci řešit s dítětem, ale přímo s vyučujícím, ujasnit si,
jak to doopravdy bylo. Nicméně se dle jeho názoru stále častěji stává, že rodič
věří dítěti bezmezně a informace od dítěte nemá potřebu si u učitele ověřovat.

V otázce fungování vztahu mezi rodičem a učitelem se respondent domnívá, že
je nejdůležitější otevřené a upřímné jednání. „Asi nejdůležitější je jednat s nimi
na rovinu. I v těch nepříjemných věcech být otevřený a jednat s nimi na rovinu.
A i ty nepříjemné věci jim sdělovat.“ Podobně to vidí i v jednání školy s ro-
diči. Na otázku, co dělá škola, na které Cyril působí, k udržování dobrých vztahů
s rodiči, odpovídá respondent následovně: „Viz předchozí odpověď, tedy jednání
na rovinu, otevřené jednání, tedy sdělovat i ty nepříjemné věci. (. . . ) Taky pořá-
dáme poměrně hodně akcí, kam jsou rodiče zvaní, abychom se potkali společně.
Jednou, dvakrát za pololetí. A ještě obecně dostatečná informovanost těch rodičů,
co se v té škole děje, jaká je náplň práce těch žáků. To sice dělají spíš jednotliví
učitelé, ale ta škola na to musí dohlížet.“ Co se týče lepšího fungování vztahu uči-
tel–rodič, Cyril se domnívá, že zásadní vliv mají rodiče, a pokud ti nemají dobrý
přístup, sebelepší učitel na tom nemůže nic změnit. „V tom vztahu opravdu hrozně
záleží na tom rodiči. I když budete sebelepší učitel, ale budete mít nějakou rodinu,
která nepovažuje to vzdělání za úplně podstatné, tak to nejde. (. . . ) I při vaší
maximální snaze a sebelepším učiteli, pokud ta rodina nezafunguje, tak s tím nic
moc neuděláte.“ K tomuto tématu také uvádí příklad rodiny, která dítěti dávala
pocit, že vzdělání není podstatné. Dítě potom přijalo tento model za svůj a kvůli
tomu dnes nemá dokončené základní vzdělání. „On přejal model toho táty. To
znamená, on nepovažoval za podstatné do té školy chodit.“

Co do konkrétních zkušeností převažují u Cyrila ty pozitivní. Za zmínku stojí
jistě charitativní akce, kterou na respondentově škole uspořádali společně s dětmi
právě rodiče a která se velmi vydařila. Jinak o svých pozitivních zkušenostech
mluví jako o střípcích – jsou to malé zkušenosti, kterých je hodně. Obvykle se ale
týkají poděkování rodičů, vyjádření vděku a úcty. Podobně odpověděl i na otázku
zásadní zkušenosti. „To asi není žádná konkrétní zkušenost, spíš komplex všech
těch zážitků a styků s těmi rodiči, který mi dal, že musím být otevřený a férový
k těm rodičům.“ Jeho nejvíce negativní zkušenost potom byla s rodiči, kteří nebyli
ochotni uznat chybu svého syna, když se řešil problém, který způsobil. „(. . . ) ti
rodiče nedokázali uznat, že je chyba na straně toho jejich kluka a úplně slepě si
stáli za tím klukem, i když bylo jasné, že on je ten, který vyprovokovává konflikty
a ostatní mu to jen vracejí (. . . ) ti rodiče to nebyli schopni vidět a nedokázali
to přiznat. I když jsme se hodně snažili, tak to bylo pořád jenom odmítání (. . . )
Nikdy neřekli, že je něco chyba toho syna. Házeli to nejdřív na ty spolužáky. Pak
když to nevyšlo, tak to házeli na mě, že jsem to neřešil a řešili to s ředitelem.
A nakonec to začali házet na ředitele, že to teda neřešil on. Ti rodiče slepě trvali
na svojí pravdě. Tam, i když jsem měl maximální snahu, tak to prostě nešlo.“
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Nejnegativněji tedy vnímá rodiče, se kterými nebylo možné kvalitně komunikovat,
hledat společné cesty.

Denisa

Denisa je respondentka, která za dobrý vztah mezi učitelem a rodičem nepovažu-
juje vztah řekněme vřelý, ale spíše racionální, pracovní vztah vymezený jasnými
hranicemi. Její zkušenosti s rodiči jsou obecně dobré. Rodiče nepovažuje za nej-
důležitější faktor, nicméně jistou váhu mu přisuzuje.

Za nejvýznamnější faktor ovlivňující proces vzdělávání považuje Denisa pří-
stup všech osob, které v rámci školy přicházejí do styku. „Přístup. Učitelů. Žáků.
I těch rodičů. Prostě všech. (. . . ) obecně přístup všech zúčastněných, hlavně.“ Fak-
tor rodič vnímá ovšem až na posledním místě. „No, já si myslím, že první je to
dítě, pak je učitel, pak jsou nějaký takový ty věci jako školní vzdělávací program,
prostředí ve škole a tak, a pro mě pak až někde na konci je ten rodič. On v té
škole prostě není a i když to třeba za nitky jistí z domova, tak nemá ten vliv zas
takový.“

Vztah mezi učitelem a rodičem vnímá respondentka pozitivně. Domnívá se,
že převažuje názor, že tento vztah není dobrý, ale že obecně by to mohlo být
horší. „No tak já si myslím, že by to mohlo být i horší. Že sice obecně jsme jako
učitelé skleslí, ale že by to opravdu mohlo být horší. Že vlastně ve finále je to
docela ještě dobré.“ Ze svého subjektivního pohledu se Denisa domnívá, že vztah
mezi učitelem a rodičem se za poslední roky nezměnil. „No, podle mě je ten vztah
celých sedmnáct let, co učím, úplně stejný. Ale je to o typu té školy a přístupu
toho vedení. Já si myslím, že ti rodiče nejsou špatní, když vědí, co si můžou
a nemůžou dovolit. Ale když se jim nechá hodně prostoru tak to nedopadá dobře.“
K tomu uvádí i příklad takzvaných rodičovských kaváren, kdy se rodiče mají
možnost u kávy sektat s učiteli. Domnívá se, že nápad je to dobrý, nicméně má
zkušenost, že výsledky dobré být nemusí. „Viz rodičovské kavárny, které některé
školy zavedly. Začalo to jako hezký nápad jak budovat vztah mezi rodiči a školou,
a skončilo to tak, že rodiče měli pocit, že vlastně mohou vládnout v té škole.
Vytvářet školní vzdělávací program, tvořit rozvrhy, diktovat, kdo bude mít kdy
kde dozor a podobně. Tam se to vymklo, protože ti rodiče dostali velký prostor
a žádné mantinely, a to se neosvědčilo.“ Svůj vztah k rodičům jejich žáků vnímá
v současnosti dobře. „Tak k rodičům teď mých konkrétních žáků je teda výborný.
Akorát bych si teda představovala, že u těch problémových dětí budou mít rodiče
větší zájem, ale jinak si nemůžu stěžovat.“ Nicméně dodává, že tomu tak nebylo
vždy. „Obecně to bylo jak na houpačce, nebo možná jak na horské dráze. Někdy
to bylo super, někdy to bylo špatné. Můj vztah k nim byl vždycky dobrý, dokud
nezačal být ten jejich ke mně špatný, to se pak zhoršil i ten můj k nim. To zas
jako nejde, že bych se přetvařovala, když oni mě neustále za něco napadají, abych
se tvářila, že se nic neděje.“ Na otázku, co nejvíce ovlivňuje vztah mezi učitelem
a rodičem, odpovídá následovně: „Myslím, že právě ty mimoškolní akce. Cokoli,
co je ve volném čase mimo školu a dává prostor rodiči vidět toho učitele z jiného
úhlu.“ K tématu, zda vztah mezi učitelem a rodičem může ovlivnit vztah mezi
učitelem a žákem, uvádí, že záleží především na dítěti. „Myslím, že je to velmi
individuální podle toho žáka, jaká je to osobnost. “ Aby svůj výrok opodstatnila,
uvádí dále příklad, kdy se rodiče žáka zachovali vůči vyučující velmi nevhodně
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a žák se druhý den přišel za svou rodinu omluvit. Tvrdí, že ta negativní zkušenost
s rodiči mohla učitele ovlivnit v negativním smyslu i vůči žákovi, ale díky reakci
žáka se toto nestalo.

Komunikace respondentky s rodiči probíhá všemi možnými způsoby. Od tele-
fonického kontaktu, mailování až po osobní setkání, která považuje za nejčastější.
Jediný další způsob komunikace, který si Denisa uvědomuje, ale cíleně ho nevy-
užívá, je pošta, například doporučené dopisy. Domnívá se, že jde o zbytečnou
formálnost, která je navíc zdlouhavá.

Denisa se domnívá, že není nutné, aby vztah mezi rodičem a učitelem vždy
fungoval, nicméně dodává, že to není zcela v pořádku. Na otázku, nakolik je dle
jejího názoru podstatné, aby tento vztah fungoval, uvádí: „No myslím si, že dost.
Jako takhle, já si myslím, že to jde, i když ten vztah nefunguje, ale není to úplně
dobré. Řekla bych, že je to podstatné tak na 85 %, 100 % bych určitě neřekla.“ Pro
fungování jejího vztahu s rodiči dělá především to, že jim nastavuje jasné hranice
a vždy se snaží o adekvátní jednání. „Nepřipouštím si je k tělu a jasně jim ukazuji,
kde je jejich hranice, protože oni někteří by se připouštěli sami. A snažím se s nimi
jednat slušně i ve chvílích, kdy tak oni nejednají.“ Respondentka míní, že její škola
dělá pro dobré vztahy s rodiči dostatek. Především vytváří dobrou atmosféru pro
učitele, což má dle jejího názoru přímý vliv na to, jaké vztahy ve škole obecně jsou.
Má také pocit, že vedení je vždy ochotné podpořit učitele. „Vládne tady pozitivní
atmosféra od vedení k učitelům a od učitelů k žákům, takže ti rodiče už potom
nemají moc možností, proč by si stěžovali, protože je všechno jakoby v pořádku.
A když náhodou je nějaký problém, tak si myslím, že vedení vždy stoprocentně
stojí za učitelem a toho učitele nepodrazí. Což zase tomu rodiči ukazuje ty hranice
a to určitě vede k tomu, že ty vztahy jsou potom dobré. A nemyslím tím vřelé
a přátelské. Ale kvalitní a řekněme pracovní, jasně vymezené.“ S tím úzce souvisí
i její odpověď na otázku, co by se obecně dalo dělat, aby vztahy s rodiči byly
lepší. Domnívá se, že by učitelé hromadně měli dát rodičům jasně najevo, v čem
jsou jejich pravomoce a co je nad jejich možnosti, což je jasně vymezeno školským
zákonem.

Za svou zásadní zkušenost považuje uvědomění, že existují rodiče dobří i špatní,
a že ti dobří se učitele v krizových situacích zastanou. „Zásadní pro mě bylo zjiš-
tění, že když je člověk třídní a je mladý a třeba je ve třídě, kde si úplně nesedne
s těmi žáky nebo s těmi rodiči, tak že i když tam jsou prudiví rodiče, tak se
vždycky najdou i rodiče, kteří toho učitele veřejně podpoří. Jo, že ten učitel se
nemusí prostě bát. Že vždycky se najdou nějací rodiče, kteří se ho zastanou. Tedy
že lidi jsou dobří a i špatní a jsou dobří a i špatní ti rodiče. A že člověk z tříd-
ních schůzek nemůže nikdy odejít jako zpráskaný pes, protože i kdyby tam proti
němu někdo vystartoval, tak se vždycky najde někdo, kdo ho veřejně podpoří.“ Za
nejpozitivnější zkušenost považuje zážitek s maminkou žáka, která materiálním
způsobem projevila vděk respondentce a několika dalším učitelům při cestě na
jejich poslední školu v přírodě. Za nejvíce negativní potom zkušenost, kdy jiná
maminka naopak nebyla schopna ani poděkovat ve velmi nestandardní situaci, ve
které se Denisa musela postarat o její dítě.

Ester

Ester má s rodiči dobré vztahy a v jejích zkušenostech převažují ty pozitivní.
Velmi silně ovšem vnímá nízkou prestiž povolání učitele na základní škole z po-
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hledu rodičů. Faktor rodiče považuje ve vzdělávacím procesu za velmi významný.

Ester se domnívá, že proces vzdělávání nejvíce ovlivňuje učitel, přístup rodiny
a přístup žáka. Na otázku, na jaké místo by zařadila faktor rodič, odpovídá ná-
sledovně: „Já si myslím, že rodiče řadím na ten jeden z nejdůležitějších, možná
i úplně první. Protože ti rodiče vlastně ovlivňují svými názory to, jestli to dítě
bude mít chuť se učit, i když ho to třeba úplně nebaví. Ale má nějaký cíl, když
ti rodiče ho motivují, aby vědělo to dítě, proč se vlastně učí. Myslím si, že je to
ten úplný začátek, že když ten se povede, tak to dítě se k tomu vzdělávání úplně
jinak staví.“ Rodiče tedy vnímá jako velmi důležité, protože určují postoj dítěte
ke vzdělávání.

Vztah učitele s rodičem v současnosti vnímá jako nevyrovnaný. Domnívá se,
že rodiče učitele považují za něco méněceného. „Myslím si, že rodiče berou učitele
jako někoho, kdo pracuje pro ně a kdo jim má víceméně sloužit a to dítě nejen
vzdělávat, ale i vychovávat, starat se o něj po všech stránkách, ale vůbec učitele
neberou zároveň vážně. Berou ho na nižší úrovni, než jsou oni sami. (. . . ) Je to
trend vystupovat tím způsobem, že vy jste tady pro mě.“ Ester tedy mluví o jistém
trendu, který tady dle jejího názoru nebyl vždy. Za to, že se vztah rodiče vůči
učiteli změnil v negativním smyslu, přisuzuje vinu tomu, jak jsou učitelé prezen-
továni ve společnosti. „Ano, myslím, že se ten vztah výrazně změnil. Učitelům
byla dříve projevována velká úcta, ale pak se to velmi zhoršilo. Myslím si, že je
to dáno tou společností, protože najednou se všude začalo prezentovat, jak mají
učitelé málo peněz, takové ty vtípky „kdo umí, umí, kdo neumí, učí“, že to je
nejsnadnější vysoká škola, že učitele může dělat každý. Veřejnost v jednu chvíli
začala brát učitele jako něco úplně podřadného. (. . . ) Tedy byla doba, kdy najed-
nou rapidně klesla prestiž učitelů na základní škole, alespoň já to tak vnímám.“
Zároveň zmiňuje nerovný postoj rodičů k učitelům na základní a na střední škole.
Učiteli na střední škole je dle jejího názoru projevována větší úcta. Domnívá se, že
je to zapříčiněno tím, že učitel na střední škole může problémového žáka ze školy
vyloučit. Na základní škole toto možné není a v tom Ester vidí problém. Na dru-
hou stranu dodává, že si všímá, že u některých rodičů se tento nadřazený postoj
začíná měnit. „Na druhou stranu můžu říct, že v současnosti to jde zase trochu
zpátky nahoru. Že spousta těch rodičů si začíná uvědomovat, že prostě ti učitelé
na základce nejsou jenom od toho, aby ty děti pohlídali a vychovávali, ale že je
mají taky něco naučit a že to pro ně může být důležité a že možná pomalu se to
začne vracet tam, kde to bývalo, ta úcta některých těch rodičů vůči těm učitelům.“
Svůj vztah k naprosté většině rodičů považuje za pozitivní. Zmiňuje několik málo
rodičů, kteří jsou problémoví, a mluví o nutnosti vymezit si s takovými rodiči
jasné hranice. Na otázku, zda považuje svůj vztah k rodičům za rozhodující v ko-
munikaci s nimi odpovídá následovně: „Já s nimi komunikuji na určité úrovni bez
ohledu na to, jaký oni mají vztah ke mně. Snažím se se všemi komunikovat stejně,
nijak to nerozlišuji.“ Zmiňuje ale, že situace se může zkomplikovat pakliže jí rodiče
lžou, k čemuž dle jejích slov příležitostně skutečně dochází. Za nejvýznamnější
faktor ovlivňující vztah mezi učitelem a rodičem považuje školní výsledky dítěte.
Ester se domnívá, že pokud má dítě výsledky dobré, je vztah dobrý. Pokud se
ale rodiči jeho známky nelíbí, pak obvykle místo rozumné konverzace přicházejí
od rodičů pouze stížnosti na její učitelské kvality. „Já mám někdy pocit, že to
jsou známky. Že když to dítě má dobré známky, tak ten rodič už přijde pozitivně
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naladěný a třeba se jde jen podívat, kdo vlastně jste, když je učíte třeba první
rok, a poslechne si pochvalu na to dítě a chce se třeba seznámit i. Ale v okamžiku
kdy to dítě má špatné známky, tak ten rodič rovnou přijde negativně naladěný
a nemá obvykle zájem příliš se ptát, proč to tak je, ale spíš jdou vynadat, ať jim
dáte dobrou známku. Neříkám, že vždy, ale většinou ano. Jsou samozřejmě rodiče,
kteří přijdou a hledají cestu. Ale není jich moc. Obvykle přijdou a hledají chybu
u vás. Že vy jste ta špatná, co špatně učí nebo je přísná a takové řeči. To dítě je
dokonalé a za nic nemůže.“

S rodiči komunikuje nejčastěji osobně. Vnímá snahu některých rodičů vyhnout
se osobní komunikaci a řešit komplikované problémy přes e-maily. To ale odmítá.
„Osobně, tedy formou třídních schůzek, nebo pokud si sjednají přes mail osobní
schůzku. Často se setkávám s tím, že rodiče nechtějí tu osobní konfrontaci a zkou-
šejí mi psát sálodlouhé maily, ale opravdu slohové práce na několik stran. Ale
myslím si, že moje pracovní náplň je dostatečně obsáhlá, než abych ještě mu-
sela číst a odepisovat na takovéhle slohy. Takže na to obvykle jenom odepíšu, že
v případě že se mnou chtějí něco řešit, je možné si domluvit osobní schůzku.“
Telefonický kontakt nepreferuje, ale občas ho využívá. Nepřeje si ovšem, aby na
ní měli rodiče její soukromé číslo, a proto obvykle volá z kanceláře, případně od
svých žáků, kteří v dnešní době již všichni mobilní telefon mají.

Ester považuje fungování vztahu rodiče s učitelem za velmi zásadní. Uvádí, že
tento vztah ovlivňuje následně i vztah mezi učitelem a žákem. „Určitě si myslím,
že je to jedna z nejdůležitějších věcí. Když funguje vztah rodič a učitel, pak na
99 % musí fungovat i všechno ostatní v té škole. A myslím, že i to dítě, pokud
má podporu z obou stran, že to, co slyší od učitele, tak že doma je stejné a je
tam ta podpora toho učitele doma ze strany rodičů. Když řeknou dítěti „to ale
není chyba paní učitelky, ta tvoje špatná známka, musíš se snažit přece ty sám“.
Potom ta spolupráce je úplně jinde, než když ten vztah nefunguje.“ Aby vztah mezi
ní a rodiči fungoval se zasazuje především dobrou komunikací a zájmem o dítě.
Uvádí ovšem, že ne vždy se chce rodič podělit o všechny skutečnosti, které se
dítěte týkají. „Myslím tedy, že se s nimi snažím co nejvíce komunikovat a zajímat
se o to dítě. I když někdy ti rodiče vám o tom dítěti nechtějí nic říct. Oni vám
řeknou, v čem je to dítě dobré a třeba i jeho zdravotní problémy, to ale musíte
vědět jako jeho učitel, když to dítě má cukrovku. Ale o tom, jak se chová doma, že
se třeba vzteká, o tom vám říct nechtějí. Oni se chtějí často tvářit, že ty vlastnosti
toho dítěte jsou naprosto v pořádku a že to, že vy s ním máte problém ve škole,
je váš problém a ne problém toho dítěte.“ Pro udržování dobrých vztahů s rodiči
dělá dle jejího názoru škola, na které působí, mnoho. „Komunikuje hodně přes
webové stránky, poskytuje zájmové kroužky, doučování, mimoškolní akce. Myslím,
že v tomhle ohledu by u nás na škole mohli být rodiče relativně spokojení.“ Na
otázku, zda se obecně dá dělat něco, aby vztah učitel–rodič fungoval lépe, přichází
s odpovědí – popisem vlastního nápadu, který by měl zajistit větší zájem rodiče
v případě, že má problémové dítě, ale nespolupracuje, a také by měl zajistit, aby
rodič viděl, že problémy dítěte nejsou dány školou, ale skutečně dítětem samým.
Základním principem respondentčiny myšlenky je možnost přesunout žáka na
jinou základní školu, než je jeho spádová v případě jeho problémového chování.
A v případě, že se jeho chování nezlepší, přesunout ho znovu na jinou školu.
Domnívá se, že rodiče, kteří jsou lhostejní k výchovným problémům svých dětí,
by se začali více angažovat v případě, že by byli obtěžováni neustálými přesuny
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a dopravou svých dětí do vzdálené školy. Svůj návrh podporuje příběhem, kdy
matka byla přesvedčena, že za nevhodné chování žáka nemůže žák, ale škola, která
je moc náročná a moc přísně jeho chování posuzuje. Sama žáka přemístila na jinou
školu, kde to ovšem bylo ještě horší. Díky tomuto zjištění nastala změna pohledu
a chování této matky a samozřejmě to mělo i přímý dobrý vliv na její dítě. Změnu
u této matky popisuje respondentka následovně: „Tak postupně začala snižovat
nároky na tu školu a začala zvyšovat nároky na to dítě.“

K otázce, zda vztah učitel–rodič následně ovlivňuje vztah učitel–žák se Ester
již sama vyjadřovala v jedné z předchozích otázek. Na přímou otázku na toto téma
odpovídá následovně: „Já si myslím, že hrozně moc. Strašně moc. Pokud mají
učitel s rodičem ten vztah dobrý, umějí si vyříkat problémy, které s tím dítětem
jsou, domluvit se na tom, co a jak, umějí si sednout a promluvit si v klidu a když
ten rodič pochopí, že ten učitel chce tomu dítěti pomoct a dát mu ty vědomosti
a ne mu nějak škodit špatnými známkami, tak když tohle ten rodič ví, že ten učitel
není proti jeho dítěti a nechce mu ubližovat, tak to potom tak prezentuje i doma
před tím dítětem a ten vztah toho dítěte k tomu učiteli je pak jiný.“

K otázce nejzásadnější zkušenosti zmiňuje své férové jednání a situace, kdy
jí rodiče zjevně lhali. Stále s rodiči jedná na rovinu, ale zároveň si uvědomuje,
že musí některá svá tvrzení formulovat velmi diplomaticky. „Já jsem se vždycky
snažila se všemi rodiči jednat na rovinu a ve většině případů to bylo správně.
Párkrát jsem se setkala s tím, že rodiče, aby hájili své dítě, tak mi lhali. (. . . ) Ale
pořád to ve mně nechává tu zkušenost jednat se všemi na rovinu. Samozřejmě si
nemůžu dovolit ze svojí pozice říct jí „vy jste mi lhala“. Ale většinou diplomaticky
musím říct, že aby se příště lépe dohodli nebo prostě požádat, aby mi maminka ra-
ději příště říkala pravdu, že ji lépe snesu.“ Za nejpozitivnější zkušenosti považuje
situace, kdy jí rodiče přišli projevit vděk za práci, kterou s dětmi odvedla. Ob-
vykle na konci devátých ročníků, ale občasně i například po lyžařském výcviku či
škole v přírodě. Nejvíce negativní zkušenost respondentky je ještě velmi čerstvá.
Jde o zážitek s velmi emotivní maminkou, která jí přišla na třídních schůzkách
vynadat kvůli nespokojenosti se známkami svého syna. Z popisu respondentky
plyne, že tento rodič byl ve svém jednání opravdu velmi hrubý. „Maminka si při-
šla jenom vybít vztek a zlost na třídních schůzkách. No a hlavně je to maminka
nesmírně emotivní a hysterická. Ona ani slušně nepozdravila a začala velmi na-
hlas křičet, ať jí okamžitě ukážu všechny testy a všechny otázky a že její dítě
všechno umí, je vrcholový sportovec a zároveň je to geniální dítě, ona má dvě
takové geniální, a jak já si vůbec můžu dovolit mu dát špatnou známku a že se
dozvěděla od svého dítěte, že jim dávám špatné známky, když mám špatnou ná-
ladu, a když mám dobrou náladu, tak jim dávám dobré známky. Vůbec nechtěla,
nečekala ode mě žádnou odpověď, prostě vedla si svou, ječela na mě a byla velmi
arogantní a agresivní. (. . . ) Zkoušela mě z toho, jak jsem mu opravila test, chtěla
po mně stupnici, jak to známkuju, potom si na tu stupnici začala stěžovat, že proč
to takhle známkuju, že je to moc těžké a proč je vůbec učím takové těžké věci, no
prostě jenom si chtěla vybít vztek. Pak ještě mezitím vzteky brečela, když viděla
ten test, pak zase začala křičet, pak znovu brečet, jo, takže já už jsem s ní pak vů-
bec nekomunikovala. A příště až mi ta maminka přijde, tak v první řadě jsem jí
řekla, že se budeme bavit na určité úrovni, a pokud ne, tak ať odejde.“ Ponaučení
si z toho Ester nese v podobě změny přístupu. Ne ovšem obecně k rodičům, ale
k této konkrétní matce, se kterou už znovu komunikovat osobně odmítá. „Jakmile
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ona se příště objeví ve dveřích, tak první moje slova budou, že pokud něco bude
chtít, tak ať mi to napíše na mail a že pokud to bude slušnou formou, tak jí na
to velmi ráda odpovím, ale že komunikovat s ní osobně už nebudu, že mi jedna
komunikace s ní bohatě stačila. Protože ona se opravdu neumí ovládat a neumí
se chovat.“

Fanka

Respondentka Fanka má s rodiči svých žáků dle jejích slov obyčejný vztah. Pře-
važují u ní kladné zkušenosti s rodiči. Domnívá se, že největší vliv na proces
vzdělávání má jednoznačně učitel. Jako učitelka má za sebou velmi dlouho praxi
ve školství. Její odpovědi na otázky byly velmi strohé, nicméně vždy vystihující
téma.

Za nejvýznamnější faktor ovlivňující vzdělávací proces považuje Fanka práci
učitele. „Práce učitele. Ten to řídí tu práci. Tak, jak učitel si to připraví, tak
tak ten proces probíhá podle toho. Musí tu být samozřejmě spolupráce těch dětí.
Ale víceméně si myslím, že to stojí na té práci toho učitele.“ Rodičům přisuzuje
jistý vliv, ale ne nejzásadnější. Význam rodičů vidí v rámci této problematiky
především v dohledu na žákovu práci mimo školu. „Je asi částečně důležité, aby
rodiče spolupracovali s tím učitelem a podíleli se alespoň na částečné kontrole toho
žáka doma. Myslím, že to bude takové čtvrté nebo třetí místo. První je učitel,
určitě, druhý jsou ty děti samotný.“

Současnou podobu vztahu učitele s rodičem definuje Fanka ze svého subjektiv-
ního pohledu jako dobrou. „Z mého hlediska je tento vztah normální a bezproblé-
mový. Vidím, že si vycházíme vstříc, když potřebují, tak se ozvou, když potřebuju,
tak se ozvu já. Z mého pohledu dobrá spolupráce.“ Respondentka nepociťuje, že
by se vztah učitel–rodič v průběhu let nějak měnil. „Za celou dobu té praxe jsem
nikdy s rodiči neměla žádné problémy a nemám je ani teď, tak mi to přijde tak ně-
jak pořád nastejno.“ Svůj vztah k rodičům svých žáků definuje jako zcela běžný,
normální vztah. Tento svůj vztah potom považuje za rozhodující v komunikaci
s nimi. Za klíčové v tomto vztahu považuje Fanka důvěru mezi zúčastněnými.
„Vzájemná důvěra mezi nimi by měla být. I s rodiči problémových žáků já jsem
měla normální vztah díky tomu. Že by ten vztah byl jiný, než s rodiči jedničkářů,
se ale rozhodně nedá říct. Já měla normální vztah se všemi. Asi je tu ale důležitá
určitá soudnost rodičů.“ Fanka se domnívá, že vztah učitele a rodiče ovlivňuje
vztah učitele a žáka následovně: „Asi když se nehádají jedni, tak se nehádají ani
druzí. Musí jít jedno s druhým a ladit a souviset. Na druhou stranu může být
třeba problém ve vztahu učitel–žák a třeba ti rodiče budou soudní a nějak ovlivní
toho žáka, že ten vztah jeho se potom zlepší i k tomu učiteli.“

Fanka s rodiči komunikuje díky třídním schůzkám, telefonicky a e-mailem. Za
jednosměrnou komunikaci potom považuje i svou komunikaci s rodiči skrze webové
stránky, kam přidává důležité informace. Není si vědoma, že by existovaly nějaké
další způsoby komunikace, které nevyužívá.

Fungování vztahu učitele s rodičem přisuzuje Fanka střední váhu. Důležitější
je pro ní ovšem vztah mezi učitelem a žákem. „Že by to bylo nejdůležitější (vztah
učitel–rodič), tak to asi ne. Ale samozřejmě určitou váhu to má. Asi na střední
úrovni. Nejdůležitější si myslím, že je ten vztah učitele s tím dítětem, jaký si vy-
tvoří.“ Co pro to, aby vztah mezi ní a rodiči fungoval, dělá, komentuje následovně:
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„Já nic. To tak nějak samo. Že bych k tomu činila nějaké extra kroky, to teda ne-
činím. V šesté třídě se jim představím na prvních třídních schůzkách, a pak to
buď jde, nebo nejde. No ale většinou to jde.“ Co dělá škola, na které působí, pro
udržování dobrých vztahů s rodiči, komentuje Fanka následovně: „Společné akce.
Hodně na prvním stupni. Na druhém stupni už tolik ne, protože tam už ty děti
nemají o rodiče na nějaké besídce zájem. Ale ty společné akce jako Čarodějnice,
výročí školy, filmové promítání by měly sblížit a prohloubit ten vztah. Fyzikář tady
měl s rodiči a dětmi pozorování oblohy v noci třeba.“

Za svou zásadní zkušenost považuje událost, při které měla přirozený zájem
o svého žáka, což nebylo po chuti jeho rodičům. Zásadní je tato zkušenost v tom,
že si od osobních záležitostí rodiny žáka drží od té doby odstup. Tuto událost po-
važuje za negativní. „Jednu takovou horší zkušenost mám. Byl problém v rodině,
oni se rozváděli a dítě ve škole brečelo a bylo takový míň soustředěný. Změnilo se
a všimli si toho i jiní. A tak jsem s ním chtěla něco jako povzbudit ho. No a druhý
den mi tatínek přišel vynadat, že se nemám do jejich rodiny a jejich rodinné si-
tuace vůbec montovat. Že jejich rodinné vztahy nejsou moje věc. Tak od té doby,
abych šťourala do nějakých rodinných vztahů, tak to jako nedělám, držím si odstup
v tomhle. Jinak spíš se to utvořilo ten vztah dlouhodobě, těmi malými jednotlivými
situacemi.“ Za nejpozitivnější zkušenost potom neoznačuje jednu konkrétní, ale
spíše soubor všech momentů, kdy jí rodiče přišli projevit vděk za to, že se žákům
věnovala. „Jednu velkou nemám. Ale asi takový to, když mi přijdou poděkovat na
konci devítky za to, že jsem je vedla ty čtyři roky a člověk dostane kytku a třeba
i dárek a poděkování. Tak asi to poděkování za tu práci. A když slyším „no, já
bych byl rád, abychom tu měli i druhé dítě a abyste ho měla vy“.“ K negativním
zkušenostem uvádí, že nebýt té jedné špatné, která je zde uvedena jako zásadní,
neměla by žádné špatné zkušenosti v jednání s rodiči. „Bez tohohle výstupu já
bych neměla nic, já nemůžu říct, že mám nějakou fakt negativní zkušenost s ro-
diči. Nemůžu si stěžovat. Jenom tenhle jeden problém, který se řešil nakonec až
v ředitelně.“

Seznámili jsme se postupně s výsledky dotazníkového šetření a nyní s výsledky
obsahové části polostrukturovaných rozhovorů. Pojďme se dále podívat na to, jak
spolu tyto výsledky souvisejí.

2.4 Diskuze a komparace dat
V této části práce se budeme věnovat diskuzi nad výsledky obou částí výzkumu.
Nejprve se zaměříme na diskuzi výsledků dotazníkového šetření a následně na
diskuzi výsledků strukturovaných rozhovorů. Vzápětí provedeme komparaci dat
získaných z obou částí výzkumu.

U diskuze a komparace kvantitativní části výzkumu nejsou uvedeny jednotlivé
tabulky s přehledem odpovědí. Je to z důvodu, že všechna porovnání vycházejí ze
souhrnné tabulky výsledků (příloha číslo 3) za použití nástojů „filtr“ a „vlastní
řazení“ . Čtenář si tak může snadno jednotlivé výsledky zobrazit sám, aniž by
se přitom musel probírat velkým množstvím jednotlivých tabulek. Nejsou zde
uvedeny ani jednotlivé počty respondentů, pouze nejčastěji volené odpovědi, ne-
boť se domnívám, že uvádět konkrétní čísla vztahující se k jednotlivým otázkám
by mohlo působit zavádějícím dojmem, vzhledem k tomu, že již nevztahujeme
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tato čísla k celkovému počtu respondentů, ale pouze k počtu jednotlivých skupin
definovaných danými charakteristikami.

2.4.1 Diskuze a komparace výsledků kvantitativní části vý-
zkumu

V této sekci provedeme diskuzi nad výsledky kvantitavní části výzkumu – dotaz-
níkového šetření. Nejprve se budeme věnovat porovnání odpovědí v závislosti na
uvedených identifikačních charakteristikách respondentů, hned v úvodu si uve-
deme obraz typického respondenta našeho výzkumu. Následně se podíváme na
charakteristiky dotazovaných, kteří u nejvýznamnějšího faktoru volili odpověď
„rodič“ . V neposlední řadě nás bude zajímat, u kterých obsahových otázek spolu
odpovědi nejčastěji souvisely, už bez přihlédnutí k jednotlivým charakteristikám
dotazovaných.

Nejtypičtějším respondentem dotazníkového šetření je žena ve věku 46–60
let s délkou praxe nad 20 let s aprobací přírodovědného předmětu, vyučující
přírodovědné předměty na škole s počtem žáků přesahujícím číslo 400.

První otázka obsahové části dotazníku se týkala faktoru, který má nejvý-
znamnější vliv na vzdělávací proces. Muži i ženy shodně volili nejčastěji odpověď
„učitel“ . Stejně tak všechny věkové kategorie respondentů nejčastěji vybraly od-
pověď učitel. Dle délky praxe se poprvé objevily rozdíly v nejčastějších odpově-
dích. Začínající učitelé s praxí 0–5 let volili nejčastěji odpověď „rodiče“ , odpověď
„učitel“ byla ovšem v těsném závěsu. Respondenti s délkou praxe 6–12 let volili
v nejvíce případech odpověď „učitel“ a stejně tomu bylo i s respondenty s dél-
kou praxe nad 20 let. Pouze učitelé s délkou praxe 13–20 let volili jednoznačně
odpověď „rodiče“ . Pokud se podíváme na nejčastější odpověď nejvýznamnějšího
faktoru z hlediska velikosti škol, na které respondenti působí, opět vidíme, že re-
spondenti ve shodě volili nejčastěji odpověď „učitel“ . Zajímavým zjištěním je, že
pokud bychom vzali četnost volby odpovědi „rodiče“ společně s četností odpovědí
„rodina“ , vyhrála by ve všech kategoriícch mimo velikosti školy do 100 žáků právě
tato „dvojodpověď“. Je tedy zřejmé, že ve vzdělávacím procesu přisuzují respon-
denti velký vliv sobě samým, rodičům a rodině a méně často, přesto významně,
také žákům či celkovému klimatu třídy.

K aktuální podobě vztahu učitel–rodič se muži i ženy nejčastěji přikláněli
k odpovědi „partneři“ . Zajímavé je, že muži výrazně méně často volili odpo-
vědi v negativním smyslu (soupeři, učitel podřízený) než ženy. Odpovědi na tuto
otázku z hlediska věku respondentů byly v kategoriích 31–45, 46–60 i nad 60 let
jednoznačně převažující k variantě partneři. Pouze u mladých učitelů ve věku
od 20 do 30 let převážila odpověď, že vztah učitel–rodič nejlépe definuje sousloví
„podřízený - nadřízený“ . I v této skupině respondentů byla ovšem v těsném závěsu
odpověď „partneři“ . Z hlediska délky praxe se objevují obdobné tendence jako
u kritéria věku – respondenti s délkou praxe nad 6 let ve všech kategoriích vybí-
rali nejčastěji odpověď „partneři“ . Pouze u začínajících učitelů s délkou praxe 0–5
let vyhrála odpověď, že učitel je v pozici podřízeného. Opět zde byla ale odpo-
věď „partneři“ v těsném závěsu. Dle velikosti školy, na které respondenti působí,
zvítězila u všech škol s počtem žáků nad 100 jednoznačně odpověď „partneři“ .
Pouze respondenti z malých škol do 100 žáků nejčastěji odpovídali, že učitel je
v pozici podřízeného. Zajímavé je, že žádný respondent z malé školy nevybral
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odpověď „soupeři“ , která byla v ostatních kategoriích vybírána poměrně často.
Lze tedy konstatovat, že starší učitelé s delší dobou praxe mají za to, že vztah
mezi učitelem a rodičem je většinou partnerský, zatímco mladí učitelé s krátkou
praxí vnímají tento vztah spíše za nevyrovnaný - učitele vidí nejčastěji v pozici
podřízeného.

Další otázka dotazovala respondenty, zda se domnívají, že se vztah mezi uči-
telem a rodičem v posledních letech nějakým způsobem změnil. Muži nejčastěji
volili odpověď „spíše ano“ , ženy potom odpověď „ano“ a v těsném závěsu také
odpověď „spíše ano“ . Z hlediska věku dotazovaných pouze skupina ve věku 20–30
let volila nejčastěji odpověď „ano“ . Ostatní kategorie tedy všichni respondenti
nad 30 let volili nejčastěji odpověď „spíše ano“ . Zajímavé je, že v kategorii nad
60 let nikdo nezvolil možnost „ne“ a „nevím“. Odpověď „spíše ne“ zvolil v ka-
tegorii nad 60 let pouze jediný respondent. Co do délky praxe volili respondenti
v kategoriích souhrně 0–12 let nejčastěji odpověď „ano“ . V kategoriích zahrnují-
cích dotazované s délkou praxe nad 13 let byla nejčastěji vybíráná odpověď „spíše
ano“ . Odpověď „nevím“ byla výrazně nejčastěji vybrána v kategorii 0–5 let, což
je pochopitelné. Zajímavostí může být, že v kategorii 13–20 let nikdo z dotazo-
vaných nezvolil odpověď „ne“ . Z hlediska velikosti škol, na kterých respondenti
působí, byly výsledky následující: na malé škole do 100 žáků byla nejčastější od-
pověď „spíše ano“ . Žádný z respondentů z malé školy nevybral odpověď „ne“
ani „spíše ne“ . Na školách o velikosti od 100 do 400 žáků byla stejně často ozna-
čena odpověď „ano“ a „spíše ano“ . A konečně na velkých školách nad 400 žáků
respondenti nejčastěji označovali odpověď „ano“ .

Navazující otázka byla otázkou dobrovolnou a odpovědi na tuto otázku jsme
rozebírali v sekci výsledky. Nyní se pouze podívejme na ochotu jednotlivých sku-
pin dobrovolnou otázku zodpovědět. Z hlediska pohlaví se jeví ochotnější ženy
než muži. Co do stáří respondentů bylo nejvíce odpovědí na tuto dobrovolnýou
otázku od dotazovaných ve věku 31–45 let. Obdobně potom nejčastěji odpovídali
na tuto otázku respondenti s délkou praxe nad 20 let. Co do velikosti školy byla
největší ochota odpovídat na tuto dobrovolnou otázku na školách s počtem žáků
nad 400.

Otázka „Jaký je Váš vztah k rodičům Vašich žáků, ve třídě, kde jste třídním
učitelem?“ dávala možnost respondentům zatrhnout, že funkci třídního učitele
nevykonávají. Soustřeďme se tedy nyní pouze na ty dotazované, kteří tuto funkci
vykonávají. Ženy v této otázce volily nejčastěji odpověď „spíše pozitivní“ . Muži
vybírali stejně často v nejvíce případech odpověď „pozitivní“ nebo „spíše pozi-
tivní“ . Pouze jediná respondentka vybrala odpověď „spíše negativní“ . Ryze ne-
gativní vztah nemá k rodičům svých žáků ve třídě, kde vykonává funkci třídního
učitele, žádný muž ani žena z našeho vzorku. Co do věkových kategorií byla jed-
notně nejčastěji volená odpověď „spíše pozitivní“ . Respondent s odpovědí „spíše
negativní“ se nachází ve věkové skupině nad 60 let. Podíváme-li se, jaký vliv
měla na odpověď délka praxe, zjistíme, že skupina s délkou praxe 0–5 let volila
nejčastěji odpověď „spíše pozitivní“ . Skupina 6–12 let volila v nejvíce případech
stejně často odpověď „pozitivní“ a „spíše pozitivní“ . Skupina respondentů s dél-
kou praxe 13–20 let volila nejčastěji odpověď „pozitivní“ , a konečně skupina
s délkou praxe nad 20 let volila nejčastěji odpověď „spíše pozitivní“ . V poslední
jmenované skupině se opět nacházel ten z respondentů, který volil možnost „spíše
negativní“ . Co do velikosti školy, volili respondenti ze škol do 100 žáků nejčas-
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těji odpověď „spíše pozitivní“ . V této skupině nikdo nezvolil jinou odpověď než
„pozitivní“ či „spíše pozitivní“ . Dotazovaní vyučující na školách s počtem žáků
větší než 100 volili nejčastěji odpověď „spíše pozitivní“ . Respondent se spíše ne-
gativním vztahem k rodičům žáků, u kterých vykonává funkci třídního učitele, se
nacházel ve skupině vyučujících na škole s počtem žáků nad 400.

Podívejme se nyní na související otázku „Jaký je Váš vztah k rodičům Vašich
žáků v ostatních třídách, kde nejste třídním učitelem?“, která cílí na obecnější
vztah mezi učitelem a rodičem. Ženy a muži volili nejčastěji odpověď „spíše po-
zitivní“ . Zajímavostí je, že malá část respondentů, která zatrhla odpověď „spíše
negativní“ , byla shodně ženského pohlaví. Muži se odpovědi „negativní“ či „spíše
negativní“ zcela vyhýbali. Co do věku respondentů volili všichni nejčastěji odpo-
věď „spíše pozitivní“ . Pouze u věkové skupiny 31–45 let se nevyskytla ani jedna
odpověď „spíše negativní“ . Dle délky praxe dochází k zajímavé změně, kdy re-
spondenti s délkou praxe mezi 0 až 12 lety volili ve shodě nejčastěji odpověď
„neutrální“ . Všichni respondenti s délkou praxe 13 let a více potom volili nejčas-
těji odpověď, že jejich vztah k rodičům jejich žáků ve třídách, kde nevykonávají
funkci třídního učitele, je spíše pozitivní. Pouze ve skupině s délkou praxe 13–20
let se neobjevil žádný respondent se spíše negativním vztahem. Velikost školy ne-
měla na nejčastější odpovědi respondentů vliv – všichni nejčastěji volili odpověď
„spíše pozitivní“ .

Připomeňme si, že v sekci výsledky jsme porovnávali změnu vztahu učitele
vůči rodičům v závislosti na tom, zda se jedná o třídu, kde je třídním učitelem,
či o třídu, kde funkci třídního učitele nevykonává. Naprostá většina respondentů
(96 %) uvedla, že jejich vztah je k rodičům žáků, u nichž jsou třídními učiteli,
stejný nebo lepší, než jejich vztah k rodičům žáků, u nichž třídními učiteli nejsou.

K těmto dvěma otázkám nyní ještě konstatujme, že obecně je vztah respon-
dentů k rodičům všech jejich žáků spíše pozitivní.

Na otázku, co nejvíce ovlivňuje vztah mezi učitelem a rodičem, odpovídali
naprosto všichni respondenti bez ohledu na jednotlivé kategorie shodně nejčastěji
odpovědí „rodič“ . V opravdu těsném závěsu se potom objevovala odpověď „žák“ .
Zajímavé na této otázce je, jak relativně malý počet respondentů přisuzuje ve
vztahu rodič–učitel největší vliv sám sobě, což jsme mohli vidět již dříve v kapitole
výsledky.

Nejčastějším komunikačním prostředkem s rodiči označovali muži nejčetněji
třídní schůzky, zatímco ženy komunikaci prostřednictvím internetu. Zajímavostí
je, že ženy výrazně častěji než muži využívají pro komunikaci s rodiči společných
akcí. Respondenti ve věku od 20 do 45 let využívají ke komunikaci nejčastěji
internet. Věková skupina 46–60 volila stejně často možnost komunikace prostřed-
nictvím internetu, jako komunikaci na třídních schůzkách. Respondenti nad 60 let
potom nejčastěji vybírali odpověď „třídní schůzky“ . Dotazovaní s délkou praxe
0–5 let a s délkou praxe 13–20 let volili shodně nejčastěji možnost komunikace
skrze internet. Učitelé s délkou praxe 6–12 let a s délkou praxe nad 20 let vybírali
nejčastěji odpověď „třídní schůzky“ . Učitelé z malých škol do 100 žáků preferují
komunikaci prostřednictvím třídních schůzek, učitelé ze škol s počtem žáků mezi
100 a 400 volili stejně často odpověď internetové komunikace s odpovědí třídní
schůzky. Respondenti z velkých škol nad 400 žáků volili nejčastěji možnost komu-
nikace prostřednictvím internetu. Lze se domnívat, že respondenti volící odpověď
„třídní schůzky“ jako nejčastější způsob komunikace, nekomunikují s rodiči příliš
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často, neboť třídní schůzky jsou zpravidla jednou za čtvrtletí. Ačkoli jde o přímý,
osobní kontakt, který lze považovat v mnohých ohledech za vhodnější než ostatní
způsoby komunikace, je možné, že učitelé, komunikující nejčastěji skrze inter-
net, komunikují s rodiči výrazně častěji než ti, kdo uvedli za nejčastější způsob
komunikace právě třídní schůzky.

Na otázku, zda je podstatné, aby vztah mezi učitelem a rodičem fungoval,
odpovídali respondenti ve shodě nejčastěji „ano“ nebo „spíše ano“ . Pouze jeden
respondent a jedna respondentka uvedli odpověď „nevím“ a dvě respondentky
uvedly že „spíše ne“ . Tito čtyři respondenti byli odlišných charakteristik a nelze
z jejich odpovědí na nic usuzovat, poznamenejme tedy pouze, že charakteristiky
jednotlivých respondentů neměly na nejčastější odpověď u této otázky vliv, neboť
naprostá většina respondentů se bez ohledu na jejich charakteristiky domnívá, že
fungování vztahu mezi učitelem a rodičem je významné.

Bez ohledu na jednotlivé charakteristiky uváděly všechny kategorie respon-
dentů ve shodě nejčastěji svoje převažující zkušenosti s rodiči jako spíše pozi-
tivní. Zajímavé je, že naprostá většina respondentů, která má s rodiči převážně
negativní zkušenosti, byly ženy (více než 90 %).

Poslední otázka byla otázkou dobrovolnou a odpovědi na tuto otázku jsme
již rozebírali v sekci výsledky. Nyní se pouze podívejme na ochotu jednotlivých
skupin dobrovolnou otázku zodpovědět. Z hlediska pohlaví se jeví výrazně ochot-
nější odpovídat ženy než muži. Co do stáří respondentů bylo nejvíce odpovědí
na tuto dobrovolnou otázku od dotazovaných ve věku 31–45 let. Obdobně potom
nejčastěji odpovídali na tuto otázku respondenti s délkou praxe nad 20 let. Co
do velikosti školy byla největší ochota odpovídat na tuto dobrovolnou otázku na
školách s počtem žáků nad 400.

Čtenář si může všimnout, že u hledání podobností a rozdílů u typu odpovědí
není zahrnut faktor aprobace a vyučované předměty. Tento faktor byl podrobně
zkoumán pomocí kódování v Excelu. Rozlišovali jsme sedm kategorií pro apro-
baci a sedm kategorií pro vyučované předměty – tyto kategorie byly následující:
přírodovědné předměty, humanitní předměty, výchovy, kombinace přírodověd-
ného předmětu s humanitním, kombinace přírodovědného předmětu s výchovou
(v aprobacích se nevyskytoval žádný takový respondent), kombinace humanit-
ního předmětu s výchovou a případně kombinace přírodovědného předmětu s hu-
manitním předmětem a zároveň výchovou (například vystudovaní prvostupňoví
učitelé). V diskuzi dat se nicméně zohlednění těchto dvou faktorů nevyskytuje,
neboť bylo prokázáno, že nemají na odpovědi dotazovaných téměř žádný či vůbec
žádný vliv.

Nás bude dále zajímat, jaký typ respondentů nejčastěji volil odpověď „rodič“
u první otázky na nejdůležitější faktor. Tuto odpověď vybíraly nejčastěji ženy ve
věku 20–30 let s délkou praxe 0–5 let působící na školách s počtem žáků 100–400,
bez ohledu na jejich aprobaci a vyučované obory. Je zajímavé, že tyto ženy volily
v následující otázce o současné podobě vztahu učitel–rodič odpovědi v negativním
smyslu. Celých 50 % těchto respondentek považuje učitele za podřízeného, 25 %
považuje vztah mezi učitelem a rodičem za vztah soupeření a pouze zbývajících
25 % respondentek uvedlo, že tento vztah považují za partnerský. Pouze zane-
dbatelná část respondentek potom definovala svůj vztah k rodičům svých žáků
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jako ryze pozitivní. Přitom naprostá většina z nich označuje za velmi podstatné,
aby vztah mezi rodičem a učitelem fungoval a svoje zkušenosti s rodiči označují
nejčastěji za spíše pozitivní – za ryze pozitivní své zkušenosti neoznačila ani jedna
z respondentek. Největší vliv na vztah mezi učitelem a rodičem přisoudila polo-
vina těchto respondentek žákovi a druhá polovina rodiči – jiné odpovědi se zde
nevyskytovaly.

Nyní se pojďme podívat na to jak spolu odpovědi na vybrané otázky souvisely.

Jako první nás budou zajímat respondenti, kteří označili současnou podobu
vztahu mezi učitelem a rodičem za partnerskou a zároveň se vyjádřili, že je-
jich vztah k rodičům všech jejich žáků je ryze pozitivní. Jak takový respondent
s rodiči komunikuje? Nejčastěji takoví respondenti komunikují pomocí e-mailu
a webových stránek školy. Naopak respondenti, kteří hodnotili současnou podobu
vztahu mezi učitelem a rodičem v negativním smyslu – tedy jako soupeření či
učitel v podřízené pozici, a kteří zároveň nedefinovali svůj vztah k rodičům všech
svých žáků za ryze partnerský, označili za svůj nejčastější způsob komunikace
třídní schůzky. Můžeme se domnívat, že učitelé, kteří s rodiči komunikují pravi-
delně například právě prostřednictvím e-mailové komunikace mohou mít vztahy
s rodiči lepší než učitelé, kteří se s rodiči vidí pouze jednou za tři měsíce na tříd-
ních schůzkách, i když jde v tom případě o osobní setkání, jak už bylo naznačeno
dříve.

Respondenti, kteří na otázku, zda se vztah mezi učitelem a rodičem nějak
změnil v uplynulých letech, odpověděli jednoznačně ano, vybírali za odpověď
u současné podoby vztahu učitel–rodič vztah partnerský. Tito respondenti dále
považují vztah mezi rodičem a učitelem za velmi důležitý a své převažující zku-
šenosti hodnotí většina z nich jako spíše pozitivní. Podobně i učitelé, kteří se
vyjádřili ve smyslu, že žádnou změnu nepociťují nebo spíše nepociťují, vnímají
vztah mezi učitelem a rodičem nejčastěji jako vztah partnerský. Respondenti,
kteří žádnou změnu v uplynulých letech nepocítili, se nejčastěji domnívají, že
dobrý vztah mezi učitelem a rodičem je velmi důležitý a své zkušenosti s rodiči
převážně hodnotí jako spíše pozitivní.

Dotazovaní, kteří přisuzují největší vliv rodičům, jak na vzdělávací proces,
tak na vztah mezi učitelem a rodičem, považují nejčastěji vztah mezi učitelem
a rodičem za vztah, ve kterém je učitel podřízeným. Tito respondenti zároveň
považují svůj vztah k rodičům všech svých žáků za spíše pozitivní. Své zkušenosti
s rodiči potom označují za spíše pozitivní. Naprostá většina těchto respondentů
považuje dobrý vztah mezi rodičem a učitelem za velmi důležitý.

Většina netřídních učitelů považují za nejdůležitější faktor ve vzdělávacím
procesu učitele. Netřídní učitelé dále považují rodiče za rozhodující element ve
vztahu učitel - rodič.

Jediný respondent se vyjádřil, že jeho vztah k rodičům všech svých žáků je
spíše negativní. Tento respondent se domnívá, že vztah mezi rodičem a učitelem
spíše není důležitý. Zároveň označuje současnou podobu vztahu učitel - rodič za
soupeření. Zajímavé je, že tento respondent zároveň uvedl, že jeho převažující
zkušenosti s rodiči jsou ryze pozitivní. Za nejvýznamnější faktor ovlivňující pro-
ces vzdělávání označil žáka. Rodiče potom vybral jako možnost, která nejvíce
ovlivňuje vztah mezi učitelem a rodičem.
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Zajímavou skupinou respondentů jsou potom ti, kteří míní, že vztah mezi
učitelem a rodičem je vztah, kdy je učitel nadřazen rodiči. Tito dotazovaní komu-
nikují s rodiči nejčastěji písemně – skrze žákovskou knížku. Zároveň největší vliv
na vztah mezi nimi a rodiči přisuzují žákovi. Tito respondenti dále označovali své
převažující zkušenosti s rodiči ve stejné míře za neutrální či spíše pozitivní.

Učitelé, kteří v dotazníku uvedli, že mají s rodiči svých žáků spíše negativní
zkušenosti, nejčastěji odpovídali na otázku podoby vztahu mezi učitelem a rodi-
čem, že jde o vztah, v němž je učitel podřízený rodiči. Tito respondenti přisuzovali
v největší míře vliv na vztah učitel–rodič rodiči. Zároveň se tito respondenti nej-
častěji vyjadřovali, že na vzdělávací proces má největší vliv učitel.

Respondenti, kteří na otázku, jakým způsobem nejčastěji komunikují s rodiči,
vybrali odpověď „společné akce“ , se shodují ve vnímání současné podoby vztahu
mezi učitelem a rodičem – tento vztah považují za partnerský. Zajímavě se také
shodli na tom, že vztah mezi učitelem a rodičem nejvíce ovlivňuje přístup školy
(myslí si to více než polovina těchto respondentů). Jednoznačně se dále shodli na
tom, že vztah mezi učitelem a rodičem je velmi důležitý. Své zkušenosti s rodiči
potom považují převážně za ryze pozitivní.

Diskuzi nad daty z kvantitavní části výzkumu můžeme uzavřít konstatová-
ním, že ačkoli se zde vyskytují jistá logická specifika souvislosti vybraných otá-
zek, obecně lze tvrdit, že charakteristiky jednotlivých učitelů nemají na názory
a zkušenosti respondentů větší vliv.

Přesuňme se nyní k diskuzi nad daty z kvalitativní části výzkumu.

2.4.2 Diskuze a komparace výsledků kvalitativní části vý-
zkumu

V kvalitativní části výzkumu jsme se věnovali polostrukturovaným rozhovorům
s šesti vybranými respondenty. Šlo o druhostupňové učitele základních škol, kteří
vykonávají funkci třídního učitele. Podrobně jsme odpovědi jednotlivých respon-
dentů rozebrali v části výsledky. Abychom mohli nyní data snáze porovnat, uspo-
řádala jsem výsledky do přehledné tabulky, kde jsou heslovitě shrnuty jednotlivé
odpovědi všech respondentů. Na první pohled tak můžeme říci, v čem se respon-
denti shodují a kde se jejich odpovědi naopak liší. Tabulku můžeme vidět hned
na následujícím obrázku číslo 2.14. Diskuze dat následuje pod tabulkou.
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Obrázek 2.14: Tabulka komparace dat získaných od respondentů v kvalitativní
části výzkumu.
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Nejprve se podívejme na identifikační část výzkumu a porovnání respondentů
v tomto ohledu.

Strukturované rozhovory se uskutečnily s šesti respondenty, z nichž dva byli
muži a čtyři ženy. Věk respondentů se pohybuje od nejmladší Barbory – 25 let – až
po nejstaršího Adama – 66 let. Věkový rozdíl mezi věkově blízkými respondenty
je v průměru osm let. Délka praxe jednotlivých respondentů na druhém stupni
základní školy se pohybuje mezi třemi a pětatřiceti lety, kdy nejkratší praxi má
Barbora se svými třemi roky praxe (z toho dva roky vykonává funkci třídního
učitele) a nejdelší praxi má Fanka se svými pětatřiceti lety praxe (z toho třicet
čtyři let vykonává funkci třídního učitele). K věku a délce praxe můžeme konsta-
tovat zajímavou poznámku – Denisa, ačkoli je mladší než Ester, má delší praxi,
a to z důvodu, že na rozdíl od Ester je bezdětná, nečerpala tedy nikdy mateřskou
dovolenou. Co do aprobací jednotlivých respondentů můžeme konstatovat, že zde
máme dva prvostupňové učitele, z čehož jeden má navíc vystudovanou speci-
ální pedagogiku a tělesnou výchovu (Cyril). Dále se zde objevují dvě aprobované
učitelky matematiky, první v kombinaci s pedagogikou (Barbora), druhá v kom-
binaci s biologií (Fanka). Biologii má ve své aprobaci také další respondentka
(Denisa), navíc společně s chemií, výchovou ke zdraví a pedagogikou. Poslední
respondentka (Ester) má za aprobaci tělesnou výchovu společně se zeměpisem.
Tato respondentka je zároveň jediným dotazovaným, který vyučuje předměty dle
své aprobace obohacené o vlastivědu, která ale se zeměpisem úzce souvisí. Fanka,
Barbora a Denisa sice vyučují jeden ze svých aprobovaných předmětů, nicméně
současně s ním vyučují navíc i předměty, pro které aprobaci nemají. Adam spo-
lečně s Cyrilem potom vyučují pouze předměty, které s jejich aprobací do značné
míry nesouvisí. Co do velikosti škol, na kterých respondenti působí, lze konstato-
vat, že Adam, Denisa a Fanka působí na velké škole s počtem žáků pohybujícím
se kolem čísla 600. Barbora vyučuje na škole o něco menší, s počtem žáků lehce
nad 500. Ester působí na škole se zhruba 400 žáky. Nejmenší školou z odpovědí
respondentů je pak škola, na které působí Cyril s počtem žáků 300.

Nyní se můžeme přesunout k otázkám vztahujícím se k tématu rodiče.
Za nejdůležitější faktor ovlivňující proces vzdělávání považují dva nejstarší

respondenti kvalitativní části výzkumu Adam s Fankou jednoznačně učitele –
jeho osobnost, jeho práci. Učitele zmiňuje jako významný faktor i Ester, která
ale později dodává, že první místo má rodina a to, jaký vztah vůči škole u žáka
vytvoří. V tomto názoru se naprosto shoduje s Cyrilem, který podmínky v rodině
řadí nejvýše ze všech faktorů. Nejmladší Barbora za nejdůležitější faktor považuje
žáka. Denisa potom dává důraz na přístup všech, kteří se vzdělávacího procesu
účastní – učitele, žáka, školy i rodičů.

Faktoru rodič přisuzují zásadní význam Adam, Cyril a Ester. Barbora řadí
faktor rodič na druhé místo společně s faktorem učitel. Fanka se domnívá, že
faktor rodič je na místě třetím – za (po řadě) učitelem a žákem. O důležitosti
faktoru rodič potom pochybuje Denisa. Ta se domnívá, že tím, že rodič není
přítomen přímo ve škole, nemá na proces vzdělávání žáka významný vliv.

Současnou podobu vztahu učitel–rodič vnímá jednoznačně pozitivně Cyril
a Fanka. Adam se svým názorem kloní také spíše k pozitivnímu vnímání, nicméně
převládá u něj názor, že každý vztah je jiný a že jde o velmi individuální zále-
žitost. Denisa mluví o tom, že vztahy s rodiči jsou v současnosti vlastně ještě
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dobré – mohly by být dle jejího názoru horší. Jednoznačně negativně současnou
podobu tohoto vztahu vnímají Barbora s Ester.

Ester s Barborou jsou také přesvědčeny, že v posledních letech nastala ve
vztahu učitele s rodičem velká změna, kterou popisují podobně – jako ztrátu úcty
k učitelské profesi ze strany rodičů. Jistou změnu pociťuje i Cyril, a to zejména
ve větší snaze rodičů zasahovat do vzdělávacího procesu. Změnu naopak vůbec
nezaznamenali Adam s Denisou a Fankou.

K otázce vztahu k rodičům svých žáků se Adam, Cyril, Denisa a Ester vyjádřili
v pozitivním smyslu. Fanka mluví o běžném, normálním, řekněme neutrálním
vztahu k rodičům svých žáků. Barbora potom zmiňuje, že její vztah k rodičům
závisí na tom, o jakého rodiče se jedná.

Za klíčově ve vztahu učitel–rodič považují tři respondenti žáka. Cyril jedno-
značně, Barbora společně s přístupem rodičů a Ester pak zcela konkrétně školní
výsledky, kterých žák dosahuje. Adam mluví o férovém jednání a podobně Fanka
o vzájemné důvěře. Denisa se domnívá, že klíčové jsou okamžiky, kdy má ro-
dič možnost vidět učitele z jiného úhlu než v běžném školním procesu – tedy
za klíčové považuje setkávání učitelů s rodiči skrze nejrůznější mimoškolní akce
a projekty.

Nejčastějším komunikačním prostředkem byla hned třemi respondenty ozna-
čena kombinace telefonu, e-mailu a osobních schůzek (Cyril, Denisa, Fanka).
Osobní kontakt zcela upřednostňuje Adam s Ester, i když každý z nich z jiného
důvodu. Barbora uvedla jako komunikační prostředky pouze e-mail a telefon – ne
proto, že by se s rodiči nerada setkávala osobně, ale proto, že má dojem, že rodiče
o osobní kontakt nemají zájem a raději ji kontaktují těmito prostředky.

První otázka, u které se téměř všichni respondenti shodli na odpovědi, je
otázka cílící na důležitost vztahu mezi učitelem a rodičem – tedy zda je důle-
žité, aby tento vztah fungoval. Adam, Barbora, Cyril a Ester se domnívají že jde
o velmi zásadní věc. Denisa míní, že je důležitá, ale nepřisuzuje jí 100% důleži-
tost – mluví o 85 %. Střední váhu tomuto vztahu potom přisuzuje Fanka. Ta se
zároveň domnívá, že mnohem důležitější je vztah, který si učitel vytvoří sám se
žákem.

Na otázku, co dělají respondenti, aby jejich vztah s rodiči fungoval, reago-
vali odpovědí o dobré komunikaci společně Adam a Ester. Adam navíc organizuje
společné akce pro rodiče s dětmi a Ester se snaží v komunikaci dávat rodičům
najevo, že má o jejich dítě zájem. Cyril mluví o otevřeném a přímém jednání,
které mu umožňuje mít s rodiči dobrý vztah. Barbora pak o snaze být v komu-
nikaci s rodiči co nejvíce vstřícná. Denisa se domnívá, že vztahy s rodiči mohou
fungovat pouze pokud dá učitel jasně najevo, kde jsou rodičovy hranice a kdy
tyto hranice rodič překračuje. Jejím receptem je jasně vymezený, pracovní vztah.
Nejzajímavější odpověď poskytla Fanka, která uvedla, že proto, aby její vztah
s rodiči fungoval, nedělá nic. Její vztahy s rodiči totiž dle jejích slov fungují samy,
přirozeně.

Otázka, co dělá škola, na které respondent působí, pro udržování dobrých
vztahů s rodiči, byla jedna z těch, kde se dotazovaní shodli na obdobných odpo-
vědích. Společné akce a mimoškolní aktivity uvedli jako svou odpověď Barbora,
Cyril, Ester i Fanka. Cyril k této odpovědi navíc přidal komunikaci vedení s ro-
diči žáků, která je dle jeho slov přímá, otevřená a také pravidelná – Cyril mluví
o dostatečné informovanosti rodičů. Komunikaci ke společným akcí přidala také
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Ester. Adam mluví, stejně jako Cyril s Ester, o dobré komunikaci vedení školy
s rodiči, a navíc přidává, že učitel má u vedení vždy zastání. Denisa zmiňuje
celkovou dobrou atmosféru školy, kterou vytváří vedení a díky níž jsou na škole
spokojení nejen učitelé, ale i žáci a tím pádem i rodiče.

Adam, Ester a Fanka se jednoznačně domnívají, že vztah učitel–rodič následně
ovlivňuje vztah učitel–žák. O vzájemném vlivu těchto dvou vztahů mluví i Cyril,
ale domnívá se, že na druhém stupni základní školy je tento vliv obecně menší.
Denisa odpověděla také ve smyslu, že se tyto vztahy mohou ovlivňovat, ale že
jde v každém jednotlivém případě o individuální osobnost dítěte, která nakonec
zapříčiní, zda se tyto vztahy ovlivní či nikoli. Respondentka Barbora uvedla, že
k ovlivňování těchto dvou vztahů dochází, ale dle jejího názoru by nemělo.

Co do obecného vyjádření o převládajících zkušenostech s rodiči jednotlivých
respondentů můžeme konstatovat, že Adam, Cyril, Denisa a Fanka mají spíše
pozitivní, dobré zkušenosti. Z rozhovoru s Ester vyplývá, že její zkušenosti jsou
jak pozitivní, tak negativní – půl na půl. Pouze Barbora se vyjádřila ve smyslu,
že v jejích zkušenostech s rodiči převládají spíše ty negativní.

Za zásadní zkušenost považuje pochopitelně každý z respondentů něco jiného.
Lze ale konstatovat, že vyjma Cyrila vyplývá zásadní zkušenost všech respondentů
ze zkušenosti negativní. Cyril svou zásadní zkušenost neuvedl, řekl pouze, že se
jedná o komplex zkušeností, které ho naučily jednat s rodiči co nejotevřenějším
způsobem.

Co do nejpozitivnější zkušenosti uvedli vyjma Adama všichni respondenti ně-
jaký druh pozitivní zpětné vazby, ocenění jejich práce, poděkování od rodičů.
Cyril kromě zpětné vazby uvedl také zkušenost, kdy rodiče na škole zorganizovali
společně s žáky charitativní akci. Adam uvedl zkušenost, kdy mu rodiče pomohli
doplatit ztracenou sumu peněz z třídního fondu, což může být ovšem také pova-
žováno za jistý druh pozitivní zpětné vazby.

Poslední otázka dotazovala respondenty na jejich nejnegativnější zkušenost.
Můžeme zde vidět jistou souvislost s předchozí otázkou. Protože nejpozitivnější
zkušenosti se týkaly docenění práce učitele, týkají se nejvíce negativní zkušenosti
v opačném duchu nedoceněné práce a pocitů nespravedlnosti. Barbora uvedla
neopodstatněné stížnosti na svou osobu, které navíc rodič vůbec nebyl ochoten
konfrontovat s ní, ale rovnou s vedením. Cyril uvedl zkušenost s rodiči, kteří slepě
důvěřovali svému synovi a vinu za jeho provinění nejprve házeli na jeho spolužáky
a později i na samotného respondenta. Denisa vyprávěla o tom, jak jí ve velmi ne-
standardní situaci matka dítěte nebyla ochotná poděkovat, že se o dítě postarala.
Ester jmenovala situaci s matkou nespokojenou se známkami žáka, která viděla
chybu pouze v učiteli, nikoli v dítěti. Negativní zkušenost Fanky obsahovala ro-
diče, který nebyl spokojen s tím, že má Fanka o žáka opodstatněnou starost.
Pouze Adamova zkušenost je založena na jiném druhu zážitku – lhostejnosti ro-
diče vůči potenciální drogové závislosti dítěte z důvodu vlastních potíží.

Z výše uvedeného rozboru lze vypozorovat, že dotazovaní učitelé se významně
shodli především ve třech otázkách. Všichni dotazovaní se shodují, že je důležité,
aby vztah mezi učitelem a rodičem fungoval. Denisa a Fanka toto sice uvedli
s výhradami, nicméně i ony jistou důležitost fungování tohoto vztahu vnímají.
Dvě zbývající otázky, na kterých se respondenti shodli, se týkají jejich zkušeností,
a to zkušeností nejvíce pozitivních a nejvíce negativních. Ačkoli konkrétní podoba
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zkušeností se různila, základ byl značně podobný – za nejpozitivnější zkušenost
považovali učitelé ocenění své práce, pozitivní zpětnou vazbu, slova díků ze strany
rodičů. V opačném duchu pak za nejvíce negativní zkušenosti považovali shodně
situace, kdy rodiče jejich práci naopak nedocenili, či se vůči nim zachovali nespra-
vedlivě nebo odmítavě, což ovšem také můžeme považovat za jistý druh snižování
hodnoty práce učitele.

2.4.3 Diskuze a komparace výsledků obou částí výzkumu

Nyní se podíváme na to, jak v dotazníkovém šetření odpovídali respondenti s ekvi-
valentní identifikační charakteristikou dotazovaných ve strukturovaných rozho-
vorech. Vzhledem k tomu, že se i při rozdělení aprobací a vyučovaných před-
mětů pouze na sedm dříve uvedených skupin dostáváme na velmi úzkou skupinu
respondentů (v řádu malých jednotek), jsem se rozhodla při porovnávání vý-
sledků dotazníkového šetření s výsledky strukturovaných rozhovorů tento faktor
zanedbat. Tímto jsme ke každému respondentovi ze strukturovaných rozhovorů
našli doufejme dostatečný počet odpovídajících respondentů (v řádech od desítek
po jednotky).

Respondenti z dotazníkového šetření odpovídající Adamovi jsou tedy muži ve
věku nad 60 let s délkou praxe nad 20 let, působící na škole s počtem žáků nad
400.

Projdeme nyní po řadě jednotlivé otázky a budeme hledat podobnosti a rozdíly
Adamových odpovědí s odpovědmi těchto respondentů.

U otázky na nejvýznamnější faktor, ve které Adam jmenuje zejména učitele
a v těsném závěsu i žáka, přičemž faktoru rodič přisuzuje taktéž významné místo,
vybralo nejvíce respondentů stejným počtem právě odpovědi učitel, žák a rodina.
Zmíněna zde dále byla i odpověď „klima třídy“ .

Současnou podobu vztahu učitel–rodič definoval Adam jako velmi individu-
ální. Právě jeden z respondentů vybral možnost vlastní odpovědi, kde stejně jako
Adam mluvil o individualitě vztahů. Ostatní respondenti nejčastěji volili odpověď
„partneři“ , několikrát se zde ovšem objevila i odpověď „soupeři“ .

Adam žádnou změnu ve vztahu mezi rodičem a učitelem nepozoruje, čímž
se liší od jemu podobných respondentů z dotazníkového šetření, neboť ti se ve
značné míře vyjádřili, že změnu pociťují nebo spíše pociťují.

Respondent Adam svůj vztah k rodičům svých žáků považuje za velmi dobrý,
zatímco respondenti z dotazníkového šetření se vyjadřovali pouze ve smyslu, že
jejich vztah je spíše pozitivní.

Adam dále považuje za klíčové ve vztahu učitel–rodič své přímočaré jednání,
tedy přisuzuje největší důležitost obecně učiteli. Stejný názor zastává pouze je-
den z respondentů. Další se domnívají, že největší vliv na vztah mezi učitelem
a rodičem má žák a přístup školy.

Na čem se Adam s respondenty jeho charakteristik jednoznačně shoduje, je
přisouzení velkého významu fungování vztahu učitel–rodič. Stejně tak se shodují
i v tom, že jejich zkušenosti s rodiči jsou pozitivní.

Co do komunikace s rodiči, preferuje Adam vždy osobní setkání. Hned několik
respondentů vybralo možnost vlastní odpovědi a shodně uvedli, že využívají kom-
binaci více uvedených možností. Zbývající respondenti potom nejčastěji uváděli
odpověď „třídní schůzky“ či „e-mailová komunikace“ .
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Dotazovaní z kvantitativní části výzkumu odpovídající Barboře jsou tedy ženy
ve věku 20–30 let s délkou praxe do pěti let, vyučující na škole s počtem žáků
nad 400.

Barbora zvolila za nejvýznamnější faktor ovlivňující vzdělávání žáka a na dru-
hém místě následně učitele s rodičem. Respondentky, odpovídající Barbořiným
charakteristikám, nejčastěji vybíraly odpověď „rodina“ .

Respondentka Barbora se vyjádřila, že pociťuje změnu ve vztahu mezi učite-
lem a rodičem, a to zejména v tom smyslu, že rodič je učiteli nadřazený. V tomto
smyslu se s respondentkami z dotazníkového šetření shodovala, neboť většina
z nich také pociťuje změnu v tomto vztahu, a navíc nadpoloviční většina těchto
respondentek dále uvedla, že vnímají, že je rodič nadřazen učiteli, zatímco ten je
v roli podřízeného.

Barbora dále uvedla, že její vztah k rodičům jejích žáků je individuální – asi
v polovině případů dobrý, zhruba v polovině případů potom ne zase tak dobrý.
Většina respondentek Barbořiných charakteristik se vyslovila ve smyslu, že je
jejich vztah k rodičům všech jejich žáků nejčastěji spíše pozitivní.

Respondentky z dotazníkového šetření považují ve vztahu mezi učitelem a ro-
dičem za klíčového právě rodiče. To jen částečně odpovídá tvrzení Barbory, která
na první místo řadí vlastnosti dítěte a až na místo druhé přístup rodičů.

Většina respondentek komunikuje s rodiči stejně jako Barbora nejčastěji e-mail-
em. Barbora navíc uvádí telefonickou komunikaci, která v této skupině respon-
dentek téměř vůbec výhradně využívána není.

Naprostá většina respondentek se stejně jako Barbora domnívá, že vztah mezi
učitelem a žákem je velmi důležitý.

Oproti Barboře má ale většina respondentek s rodiči spíše pozitivní zkušenosti.

Respondenti z dotazníkového šetření odpovídající Cyrilovi jsou muži ve věku
30–45 let s délkou praxe 6–12 let, vyučující ve škole s počtem žáků od 100 do 400.

Cyril přisuzuje nejvýznamnější roli ve vzdělávacím procesu rodině – podmín-
kám v rodině, rodičům. Podobně to má naprostá většina respondentů z dotaz-
níkového šetření, odpovídající Cyrilovým charakteristikám. Ti vybírali nejčastěji
odpověď rodič a rodina.

Nejčastěji považují respondenti z dotazníkového šetření současnou podobu
vztahu mezi učitelem a rodičem za partnerskou, čímž se naprosto shodují s od-
povědí Cyrila.

V tom, zda vnímají změnu ve vztahu učitel–rodič v posledních letech se re-
spondenti z dotazníkového šetření zcela neshodli. Stejnou měrou vybírali odpověď
„ano“ , „spíše ano“ , „spíše ne“ , „ne“ . Cyril se tedy se svým názorem, že se tento
vztah změnil nebo spíše změnil shoduje s polovinou respondentů.

Svůj vztah k rodičům označují respondenti z dotazníkového šetření nejčastěji
za spíše pozitivní. Cyril tento svůj vztah považuje za jednoznačně pozitivní.

Cyril označil za klíčové ve vztahu učitel–rodič vlastnosti dítěte. Stejný názor
má 25 % respondentů Cyrilových charakteristik, ale celá polovina zbývajících
respondentů se vyjádřila odpovědí rodič.

Cyrilovi odpovídající respondenti v nejvíce případech uvedli, že jejich nejčas-
tější forma komunikace je prostřednictvím internetu. Tuto možnost zmínil i Cyril
na prvním místě, dodal ovšem také telefon a osobní setkávání, která u zmíněných
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respondentů v oblibě úplně chyběla.
V čem se skupina s Cyrilem naprosto shoduje, je to, že vztah mezi rodičem

a učitelem je důležitý a dále že jejich převažující zkušenosti jsou nejčastěji pozi-
tivní.

Respondenti z dotazníkového šetření odpovídající Denise jsou ženy ve věku
30–45 let s délkou praxe 13–20 let, vyučující na škole s počtem žáků nad 400.

Denisa se domnívá, že na proces vzdělávání má vliv přístup všech zúčastněných
osob, přitom ale z těchto osob právě rodičům přisuzuje tento vliv nízký. To je
rozdíl oproti respondentkám odpovídajícím Denisiným charakteristikám, neboť
ty se nejčastěji v této otázce vyslovovaly právě pro rodiče.

Respondentka Denisa má o současné podobě vztahu učitel–rodič poměrně jas-
nou představu – domnívá se, že i přesto, že obecně učitelé tento vztah vnímají
negativně, není to vlastně zase tak špatné a mohlo by být hůř. Dotazované Deni-
siných charakteristik volily v dotazníku nejčastěji odpověď partneři, což zhruba
odpovídá Denisině představě.

Zatímco Denisa se domnívá, že za dobu jejího působení ve školství žádná
změna ve vztahu učitel–rodič nenastala, naprostá většina respondentek z dotaz-
níkového šetření změnu vnímá – nejčastěji vybíraly odpověď „ano“ , a to i výrazně
častěji než „spíše ano“ .

Denisa svůj vztah k rodičům svých žáků vnímá jako většinou pozitivní. Po-
dobně repondentky se nejčastěji vyjadřovaly ve smyslu ryze pozitivního vztahu,
pokud šlo o rodiče žáků ve třídách, kde vykonávají funkci třídního učitele. V ostat-
ních třídách respondentky volily nejčastěji odpověď „spíše pozitivní“ .

Respondentky odpovídající Denise v nejvíce případech míní, že největší vliv
na vztah mezi učitelem a rodičem má právě rodič. O něco méně často, ale přesto
výrazně potom vybíraly i odpověď „žák“ a „přístup školy“ . Přístup školy zroveň
jinými slovy uváděla Denisa – ta se domnívá, že největší vliv mají situace, kdy
má rodič s učitelem možnost komunikovat mimo školu a vidět ho z jiného úhlu,
kam určitě mimoškolní akce organizované školou spadají.

V nejčastějším způsobu komunikace vyhrála u respondentek dotazníkového še-
tření komunikace prostřednictvím internetu. Denisa e-mail zmínila hned na dru-
hém místě, když na prvním uváděla telefon a na třetím potom osobní setkání.

Denisa vztahu učitel–rodič jistou váhu přisuzuje, ale nedomnívá se zcela, že je
nutné, aby tento vztah fungoval naprosto nezbytně. V tom se liší od jí podobných
respondentek, protože ty v naprosté většině vypověděly, že fungování vztahu mezi
učitelem a rodičem považují za velmi zásadní.

Své zkušenosti většina Denisiných respondetek hodnotí jako spíše pozitivní,
čímž víceméně odpovídají popisu Denisiných zkušeností, které lze také hodnotit
jako v převažující míře pozitivní.

Respondenti z dotazníkového šetření odpovídající Ester jsou tedy ženy ve věku
46–60 let s délkou praxe 13–20 let, vyučující na škole s počtem žáků 100–400.

K faktoru, který nejvíce ovlivňuje vzdělávací proces, se Ester nejprve vyjádřila,
že jde o vliv po řadě učitele, žáka a rodiče. V otázce jaký vliv tedy přisuzuje
rodičům ale odpověděla, že ten zcela nejzásadnější. V tom se naprosto shoduje se
sobě odpovídajícími respondentkami, neboť ty se v naprostě většině shodly právě
na odpovědi rodiče. V čem se ale Ester od svých respondentek výrazně liší, je
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pohled na současnou podobu vztahu mezi učitelem a rodičem. Zatímco naprostá
většina respondentek označila odpověď, že jde o vztah partnerský, můžeme si
vzpomenout, že Ester takto tento vztah nevnímá, naopak ho vnímá jako vztah
značně nevyrovnaný, s rodičem v nadřízené pozici.

Shoda ovšem opět nastala v otázce o změně tohoto vztahu. Naprostá většina
respondetek se shodně s Ester domnívá, že ano, změna nastala. Ester přitom tuto
změnu popisuje jako ztrátu prestiže učitelského povolání.

Ester se dále vyjádřila, že její vztah k rodičům svých žáků je ve většině případů
pozitivní. Podobně i respondentky z dotazníkového šetření se jednoznačně shodly
na tom, že jejich vztah je k rodičům jejich žáků pozitivní.

Zatímco Ester se domnívá, že největší vliv na vztah mezi učitelem a rodičem
mají známky žáka, tedy potažmo žák, respondentky z dotazníkového šetření se
na této otázce zcela neshodly. Třetina volila shodně s Ester možnost žák, třetina
potom možnost rodič a poslední třetina možnost škola. Podobné rozdělení odpo-
vědí můžeme vidět i u odpovědí na otázku nejčastější komunikace. Vzpomeňme,
že Ester zcela odmítá trávit čas sepisováním dlouhých e-mailů a volí nejčastěji
formu osobního kontaktu – respondentky odpovídající Ester možnost komunikace
prostřednictvím internetu také nemají v oblibě. Třetina z nich zvolila za nejčas-
tější způsob komunikace společné akce, třetina třídní schůzky a poslední třetina
telefonický kontakt.

Co do významnosti vztahu mezi učitelem a rodičem se Denisa s respondent-
kami z dotazníkového šetření shoduje naprosto – všechny tomuto vztahu přisuzují
velký význam.

Obecně jsou Esteřiny zkušenosti s rodiči rozdělené zhruba půl na půl. Respon-
dentky Esteřiných charakteristik oproti tomu vypověděly, že jejich zkušenosti jsou
nejčastěji pozitivní nebo spíše pozitivní.

Skupina z dotazníkového šetření odpovídající Fance jsou tedy ženy ve věku
46–60 let s délkou praxe nad 20 let, vyučující na škole s počtem žáků nad 400.

Fanka se se sobě podobnými respondentkami shodla hned v první otázce, jaký
faktor nejvíce ovlivňuje vzdělávací proces. Respondentky z dotazníkového šetření
jednoznačně souhlasily s Fančinou odpovědí, že největší vliv má právě učitel.

Zatímco Fanka definovala současnou podobu vztahu mezi učitelem a rodičem
jako bezproblémovou podobu obyčejného vztahu, respondentky z dotazníkového
šetření jednoznačně vybíraly odpověď partneři.

Zatímco Fance podobné respondentky si změny ve vztahu učitel–rodič spíše
všímají, Fanka změnu nezaznamenala.

Svůj vztah k rodičům definovala Fanka opět slovy o běžném vztahu. V do-
tazníkovém šetření respondentky stejných charakteristik vybíraly možnost „spíše
pozitivní“ , a to k rodičům všech svých žáků.

Fanka za klíčové ve vztahu učitel–rodič považuje vzájemnou důvěru. V této od-
povědi můžeme vidět, že vliv připisuje Fanka učiteli a rodiči rovnou měrou – vzá-
jemnou důvěru mezi sebou musí budouvat oba tito zúčastnění. Respondentky
z dotazníkového šetření největší vliv na tento vztah ovšem přisuzují žákovi.

Respondentky v dotazníkovém šetření zatrhávaly v nejvíce případech v odpo-
vědi na otázku „nejčastější komunikace“ možnost internetové komunikace skrze
e-mail či webové stránky. I Fanka e-mail zmiňuje jako častý způsob komunikace
mezi telefonem a osobním setkáváním, které taktéž využívá.
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Zatímco Fanka se domnívá, že fungování vztahu mezi učitelem a rodičem
zase tak zásadní není, neboť mnohem větší význam připisuje například tomu,
jaký vztah si učitel vytvoří se samotným žákem, jí podobné respondentky mají
odlišný pohled – naprostá většina z nich uvedla, že vztah mezi učitelem a rodičem
považuje za velmi zásadní.

Respondentky z dotazníkového šetření podobné Fance nejčastěji uváděly, že
jejich převažující zkušenosti s rodiči jsou spíše pozitivní. Fanka naproti tomu své
zkušenosti charakterizuje ryze pozitivně – mimo jedné situace má pouze dobré
zkušenosti.

2.4.4 Shrnutí komparační části

Diskuze nad dotazníkovým šetřením, strukturovanými rozhovory ani komparace
dat těchto dvou částí výzkumu nepřinesla na první pohled žádná významná zjiš-
tění. Zdá se, že zkušenosti respondentů s rodiči a jejich postoje ve vztahu k rodi-
čům jejich žáků zkrátka a dobře zásadně nesouvisejí s charakteristikami dotazova-
ných, jako je pohlaví, věk, délka praxe, aprobace, vyučovaný předmět či velikost
školy. Ačkoli na četnost odpovědí u většiny otázek skutečně neměly vybrané cha-
rakteristky žádný vliv, můžeme najít otázky, kde tyto charakteristiky mírný vliv
měly.

Na vnímání současné podoby vztahu mezi učitelem a rodičem měl jistý vliv věk
a délka praxe. Obecně byla u této otázky nejčastěji volena odpověď „partneři“ .
Mladí učitelé s krátkou praxí ovšem nejčastěji volili možnost „podřízený–nadří-
zený“ . Nutno konstatovat, že odpověď „partneři“ byla i u těchto respondentů
v těsném závěsu. K této otázce si také můžeme vzpomenout na Barboru, která
je zástupcem mladých učitelů s krátkou délkou praxe ve strukturovaných roz-
hovorech. I ona má pocit jisté nadřazenosti rodičů, čímž odpovídá volbě těchto
respondentů v dotazníkovém šetření. Na druhou stranu tento pocit měla i Ester,
u které o krátké praxi či velmi nízkém věku mluvit nemůžeme.

Další otázka, u které byl jistý vliv charakteristik zpozorován, je otázka nejčas-
tějšího způsobu komunikace. To, že učitelé nad šedesát let volili častěji odpověď
„třídní schůzky“ než obecně oblíbenější odpověď „internetová komunikace“ je
logické, neboť ne každý starší človek si nutně osvojil práci s moderními technolo-
giemi. Zajímavé ovšem bylo, že na tuto otázku měla jistý vliv i kategorie pohlaví.
Ženy častěji volily odpověď „internetová komunikace“ zatímco muži vybírali čas-
těji „třídní schůzky“ . V obou případech byl ovšem druhý typ odpovědi v těsném
závěsu.

Pokud však můžeme pouze u dvou otázek vidět jisté tendence, které ovšem
nejsou v žádném smyslu výrazné, a u zbývajících otázek je rozložení odpovědí
v jednotlivých kategoriích prakticky totožné, můžeme myslím s jistotou konsta-
tovat, že uvedené charakteristiky na učitelův pohled související se vztahy s rodiči
vliv nemají.

I přesto se domnívám, že tato práce včetně svého výzkumu může být pro
čtenáře přínosná. Jde o to, že jsme se seznámili se současnou podobou pohledu
učitelů druhého stupně základních škol na tuto problematiku, kterou se doposud
nikdo či téměř nikdo nezabýval. Zároveň i z diskuze a komparace dat plynou
zajímavé výsledky.

Rozložení četnosti vybíraných odpovědí je téměř v každé skupině respondentů
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s ohledem na konkrétní vybranou charakteristiku stejné. Nemůžeme tedy tvrdit,
že jsou se vztahem mezi učitelem a rodičem významně spokojenější například
muži než ženy, či začínající učitelé než učitelé experti. Můžeme ale s jistotou říct,
že ve všech skupinách je rozložení odpovědí více či méně podobné. To znamená,
že pohled na danou problematiku u učitelů neurčuje pohlaví, věk, délka praxe,
ani jiná námi zvolená charakteristika. To je ovšem určitě zajímavé zjištění, neboť
by se dalo předpokládat, že toto vliv mít bude. Pokud ale na chvíli zanedbáme
rozdíly mezi odpověďmi spíše ano a ano, spíše ne a ne a podobně, uvidíme, že
všechny možné skupiny respondentů vycházejí z tohoto výzkumu víceméně stejně
a žádné významné rozdíly mezi jednotlivými skupinami nepanují.

To ovšem neubírá nic na faktu, že víc než 20 % dotazovaných učitelů se cítí ve
vztahu s rodiči jako podřízení a více než 15% vnímá svůj vztah s rodiči jako vztah
soupeření. Že značná část učitelů vnímá nežadoucí změny ve svém postavení a ve
svém vnímání rodiči. Že nekteří respondenti cítí, že prestiž profese učitele upadá.
I přes to všechno lze znovu konstatovat, že největší část učitelů vnímá svůj vztah
s rodiči jako partnerský, má s rodiči dobré vztahy a jejich převažující zkušenosti
jsou nejčastěji pozitivní.
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Závěr

Cílem mé diplomové práce bylo poskytnout obraz současné podoby vztahu mezi
učiteli a rodiči z pohledu učitelů druhého stupně základních škol v České repub-
lice. Tento deskriptivní cíl se jednoznačně podařilo splnit. Další vedlejší relační
cíl – porovnání postojů jednotlivých respondentů na základě jejich rozdílných
charakteristik, práce taktéž naplňuje. Domnívám se, že práce by mohla být pří-
nosná především proto, že tímto tématem se zabývá minimum literatury. Obecně
se pozornost věnuje spíše vztahu mezi učitelem a žákem, či v hojné míře také
vztahu mezi rodičem a dítětem. Vztah, který mezi sebou vytváří učitel s rodičem
žáka, se zdá být přitom neménně podstatný, ale jaksi zanedbaný.

V první části práce je pozornost věnována teoretickým základům vztahujícím
se k problematice vztahu učitel–rodič. V první řadě se věnuje pojmům vzdělání,
vzdělávání a výchova. Dále řeší určitou typologii učitelů, aby bylo možné poz-
ději mluvit o charakteristikách jendotlivých respondentů. Podrobněji se následně
věnuje tématu komunikace. Následuje rozbor faktorů ovlivňujících vzdělávací pro-
ces. Teoretická část práce je zakončena popisem ideálního modelu vztahu učitele
s rodičem.

Druhá část práce je věnována výzkumu. Práce v této části popisuje realizaci
výzkumu, jeho výsledky a v neposlední řadě také diskuzi těchto výsledků. Lze
znovu konstatovat, že mnoho dotazovaných učitelů vnímá vztah mezi učitelem
a rodičem za problematický, neuspokojivý. I z tohoto důvodu věřím, že by bylo
jistě zajímavé se tímto tématem zabývat i nadále. Hledat nejen přičiny nespoko-
jenosti učitelů, ale především pátrat po řešení těchto příčin.

Na závěr bych chtěla dodat, že jsem v době sepisování této práce sama zís-
kávala své první zkušenosti s rodiči žáků. V mnoha situacích mi vzpomínky na
rozhovory či vyplněné dotazníky pomohly reflektovat vlastní činnost, či přímo
zachovat se v dané situaci jinak (snad lépe), než bych se zachovala dříve. Jsem
ráda, že jsem toto téma zvolila, a doufám, že bude přínosem všem čtenářům, kteří
by se chtěli touto problematikou dále zabývat, ale i případnou možnou oporou
všem učitelům, které tato problematika provází každý den.
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