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ABSTRAKT
Souhrnná zpráva z projektu „HODNOCENÍ KOMUNIKACE ŠKOL Z PERSPEKTIVY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ /
RODIČŮ“ (č. TL02000075) za rok 2021 obsahuje souhrnné výsledky z kvantitativního šetření realizovaného
mezi pedagogy a zákonnými zástupci. Zpráva obsahuje popis použité metodologie a výsledky ze šetření.
Předmětem výzkumu byly postoje, kompetence a podmínky pedagogů týkající se používání ICT
pro komunikaci se zákonnými zástupci, a dále postoje, kompetence a podmínky a potřeby zákonných
zástupců týkajících se komunikace se školou prostřednictvím ICT. Celkem bylo v březnu až květnu 2020
dotazováno 263 pedagogů a v listopadu 2020 až únoru 2021 celkem 2878 zákonných zástupců. Respondenti
pocházeli ze šesti různých škol (4 školy z Mostu a 2 školy z Prahy), které byly do projektu zapojeny.

ABSTRACT
The summary report from the project “EVALUATION OF SCHOOL COMMUNICATION FROM THE
PERSPECTIVE OF LEGAL REPRESENTATIVES / PARENTS” (No. TL02000075) for the year 2021 contains
summary results from a quantitative survey carried out among teachers and pupil's legal representatives.
The report contains a description of the methodology used and the results of the survey. The subject of the
research was the attitudes, competencies and conditions of teachers regarding the use of ICT for
communication with pupil's legal representatives, as well as the attitudes, competencies and conditions
and needs of legal representatives regarding ICT communication with the school. A total of 263 teachers
were interviewed in March to May 2020, and a total of 2,878 legal representatives were interviewed in
November 2020 to February 2021. The respondents came from six different schools (4 schools from Most
and 2 schools from Prague) that were involved in the project.
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1 ÚVOD
Tato souhrnná výzkumná zpráva je jedním z výstupů projektu č. TL02000075 „HODNOCENÍ

KOMUNIKACE ŠKOL Z PERSPEKTIVY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ / RODIČŮ“ řešeného v rámci
výzkumného záměru Institutu evaluací a sociálních analýz (INESAN). Projekt byl řešen s finanční podporou
Technologické agentury ČR.

1.1 CÍL PROJEKTU
Tříletý projekt se zaměřil na vytvoření evaluačního postupu pro hodnocení komunikace mezi základní
školou a zákonnými zástupci/rodiči žáků, s ohledem na využívání ICT. Evaluační postup byl vyvinut
za pomocí případových evaluačních studií vybraných základních škol, které se zaměřily na analýzu aktuální
praxe školy a potřeb ZZ/R v dané oblasti. Dílčím cílem vyhodnocovacího mechanismu je identifikovat,
do jaké míry se očekávání ZZ/R odlišuje od toho, jak s nimi škola komunikuje. Metoda obsahuje postup
pro analýzu správy a obsahu využívaných komunikačních kanálů z hlediska potřeb komunikace se ZZ/R
a popis vyhodnocovacího mechanismu. V rámci projektu bylo navázáno na poznatkovou bázi vycházející
z výzkumů v oblasti marketingu, PR komunikace a metodologie evaluačního výzkumu.

1.2 OČEKÁVANÉ DOPADY PROJEKTU
Očekávaným dopadem projektu je minimalizace nežádoucích účinků, které vznikají v důsledku používání
moderních technologií, a to prostřednictvím analýzy komunikační infrastruktury, potřeb příjemců informací
a návrhu evaluačního nástroje vyhodnocujícího využívání těchto technologií v komunikaci mezi školami
a ZZ/R. Výsledky projektu umožňují provést změny technických aspektů komunikace školy (revidovat
implementaci ICT, upravit webové stránky školy, nastavit vyhledávání apod.) a zmírnit negativní jevy jako
jsou roztříštěnost informací a informačních kanálů, nekompatibilita formátů, nepřehlednost či uživatelská
nepřívětivost.

1.3 VÝSLEDKY PROJEKTU
Tabulka 1: Výstupy projektu
DRUH VÝSTUPU

NÁZEV VÝSTUPU

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA
VYTVOŘENÍ

Výsledek druhu O
(hlavní výsledek)

Evaluační postup pro hodnocení komunikace škol zákonnými zástupci / rodiči
se zaměřením na používání ICT

12/2021

Výsledek druhu O (vedlejší
výsledek)

Jak zapojit rodiče do hodnocení komunikace školy? – Informační článek
představující metody hodnocení komunikace školy ze strany ZZ/R

08/2021

Výsledek druhu O
(vedlejší výsledek)

ICT v komunikaci školy se zákonnými zástupci a rodiči – Informační článek
zaměřující se na problematiku komunikace škol prostřednictvím ICT
Aktuální praxe základních škol v komunikaci se zákonnými zástupci
prostřednictvím ICT – Informační článek prezentující výsledky ze šetření
základních škol
Analýza komunikace vybraných základních škol – Materiál vyhotovený pro
aplikační garanta obsahující celkové analýzy vybraných škol, které zřizuje
(vedlejší výsledek)

Výsledek druhu O
(vedlejší výsledek)
Výsledek druhu O
(vedlejší výsledek)

09/2021
10/2021

08/2021

Výsledek druhu W
(vedlejší výsledek)

Jak evaluovat komunikaci školy využívající ICT – Workshop pro cca 100 osob
zaměřený na představení vytvořené metodiky

10/2021

Výsledek druhu Vsouhrn
(vedlejší výsledek)

Hodnocení komunikace škol zákonnými zástupci / rodiči se zaměřením na ICT –
Souhrnná výzkumná zpráva shrnující výsledky projektu

12/2021
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2 PŘEDMĚT VÝZKUMU
Základním evaluačním rámcem, který tato metodika využívá, je analýza potřeb. Jedná se o typ evaluace,
která umožňuje identifikovat rozdíl mezi aktuálním stavem a potřebami aktérů, v tomto případě
s potřebami zákonných zástupců spojenými s komunikací, kterou základní škola realizuje prostřednictvím
ICT. Identifikované rozdíly jsou následně určeny jako priority z hlediska plánování intervencí. Analýza potřeb
napomáhá při zvyšování účinnosti intervencí, při jejich optimalizaci a při plánování a tvorbě strategií dalšího
rozvoje těchto intervencí. V rámci analýzy potřeb se hledá odpověď na otázku, zda se problém vyskytuje,
v jakém rozsahu, jaké jsou sociodemografické charakteristiky lidí problémem zasažených ve srovnání s těmi,
kteří zasaženi nejsou atp.

2.1 ASPEKTY EVALUACE
Metodika analyzuje komunikaci školy realizovanou prostřednictvím ICT ve třech aspektech:





organizační,
technický,
informační.

2.1.1 ORGANIZAČNÍ ASPEKT
Organizační aspekt se týká zajištění komunikace a výkonu správy. Cílem je zhodnotit strategickou úroveň
a popsat způsob zajištění ICT komunikace (schéma). Pozornost zde byla zaměřena na:



strategickou úroveň, v rámci které bude řešena existence a stav koncepčních materiálů,
manuálů a dalších dokumentů týkajících se zajištění komunikace prostřednictvím ICT,



správa ICT komunikace, aktualizace informací, rozdělení kompetencí a odpovědnosti mezi
pracovníky.

2.1.2 TECHNICKÝ ASPEKT
Technický aspekt se zaměřuje na posouzení využívaných nástrojů z hlediska struktury a funkcí používaných
nástrojů. V současnosti jsou pro školy důležité především informační systém, z perspektivy zákonného
zástupce žáka je to především jedna dílčí součást informačního systému, a to elektronická žákovská knížka,
dále web školy a aplikace pro objednávání obědů. Hodnocení klade důraz na uživatelskou přívětivost
a funkčnost, ovlivňující získání informací uživatelem.
Hodnocení školního webu se zaměřuje především na použitelnost a přístupnost webové stránky. Z hlediska
použitelnosti zjišťujeme, zda se webové stránky dobře používají a zda se na nich uživatel dobře orientuje.
Z hlediska přístupnosti pak to, zdali je stránka přístupná pro všechny uživatele.
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2.1.3 INFORMAČNÍ ASPEKT
Informační aspekt se zaměřuje na posouzení využívaných nástrojů z hlediska formy a obsahu informace.
Posouzení obsahu klade důraz na informaci a její kvalitu. Hlavními hledisky je zde potřebnost a použitelnost
informací. V rámci metodiky budou nastavena orientační pravidla pro posuzování kvality informací. Obecný
vhled do kvality informací nabízí např. Sklenák (2001) a Mleziva (2004). Mezi kritéria hodnocení kvality
informací náleží:









správnost (validita) a přesnost
účelnost (relevance)
úplnost
správný formát
dostupnost
aktuálnost
vhodné prezentování (forma, umístění, uspořádání)

Informační aspekt je třeba posuzovat s ohledem na potenciálního příjemce informace. Je potřeba brát
v úvahu, že mezi zákonnými zástupci se mohou vyskytovat lidé s nízkým vzděláním, kteří nemají dostatečné
znalosti nebo schopnosti související s používáním ICT nebo vyhledáváním informací. Dále se může jednat
o osoby, které mají omezený přístup k ICT. Je důležité brát vždy v úvahu lokální kontext dané školy
a charakteristiky skupin zákonných zástupců, jejichž děti školu navštěvují. Řadu nástrojů využívají také
samotní žáci ZŠ, mezi nimiž jsou rozdíly ve věku a kognitivní úrovni. Vzhledem k těmto skutečnostem by
měly být informace podávané takovou formou, která to bude zohledňovat.

SLEDOVANÉ OBLASTI
Souhrnná zpráva obsahuje souhrnné výsledky z kvantitativního šetření realizovaného mezi pedagogy
a zákonnými zástupci.
Sběr dat se v případě pedagogických pracovníků zaměřil na následující aspekty:



identifikační

znaky

relevantní

pro analýzu

postojů pedagoga v oblasti

komunikace

prostřednictvím ICT ve škole (věk, pohlaví, aprobace a vyučované předměty, počet vyučovaných
žáků);









disponování a používání ICT (pracovní a osobní oblast);
ICT kompetence;
světonázor ve vztahu k ICT, role ICT ve společnosti;
zkušenosti s různými ICT nástroji v osobním životě a v komunikaci školy;
zázemí školy z hlediska podpory ICT ve škole;
hodnocení aktivity vedení ve vztahu k implementaci ICT a podpoře pedagogů v používání ICT;
podpora v oblasti používání ICT od kolegů pedagogů;
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zajištění správy komunikačních kanálů a postoje k nim;
vnímání ICT v provozu ZŠ, zvláště pak v oblasti komunikace se ZZ;
vnímání role dílčích komunikačních kanálů;
obsah distribuovaný informačními kanály;
problémy v komunikaci prostřednictvím ICT na straně ZŠ;
problémy v komunikaci prostřednictvím ICT na straně pedagoga;
problémy v komunikaci prostřednictvím ICT na straně ZZ vnímané zákonnými zástupci podle
zkušenosti pedagogů




vnímání byrokratické zátěže;
vnímané potřeby pedagogů z hlediska správy nebo funkce ICT.

Sběr dat se v případě zákonných zástupců/rodičů zaměřil na následující aspekty:



identifikační znaky relevantní pro analýzu postojů zákonných zástupců v oblasti komunikace
prostřednictvím ICT ve škole (věk, pohlaví, vzdělání, počet dětí navštěvující hodnocenou školu);









postoje k ICT;
ICT kompetence;
disponování a používání ICT;
hodnocení komunikace školy a pedagogů z hlediska používání ICT;
hodnocení komunikace školy prostřednictvím webových stránek;
hodnocení komunikace školy prostřednictvím aplikace pro objednávání obědů;
hodnocení komunikace školy prostřednictvím sociálních sítí.
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3 METODODOLOGIE VÝZKUMU
K řešení výzkumného problému byla zvolena kvantitativní metoda, který umožňuje identifikovat distribuci
sledovaných jevů v rámci zvolené populace, tj. poměrné zastoupení jevu v rámci vzorku. Jako metoda sběru
dat bylo zvoleno dotazníkové šetření. Dotazníkové šetření je součástí auto evaluačního nástroje.

3.1 REŠERŠE
Základní podmínkou pro dosažení stanovených cílů projektu bylo získání relevantních a validních dat, která
se vážou k výzkumnému záměru. Z tohoto důvodu byla realizována rešerše a sekundární analýza dat, které
přinesla základní poznatky o komunikace škol se zákonnými zástupci. Nejprve bylo potřeba provést rešerši,
a tedy stanovit její formální požadavky. Mezi analyzovanými dokumenty byly odborné články, odborné
knihy a další publikační výstupy, a dále již vytvořené metodiky zaměřené na hodnocení komunikace školy.
Využita byla jak literatura z oblasti školství, tak z oblasti public relations a marketingu. V dalším směru byla
provedena rešerše školou používaných nástrojů.
V dalším kroku byla provedena analýza vybraných relevantních dokumentů. Byly zjištěny aktuální přístupy
k dané problematice a vytyčeny hlavní tematické okruhy řešeného problému, které byly blíže specifikovány.
Výstupem sekundární analýzy byla přehledová syntéza teoretických východisek a dosavadních poznatků
ve sledované oblasti, která představovala základ pro specifikaci zaměření a metodiky primárního
výzkumného šetření.

3.2 PŘÍPRAVA ŠETŘENÍ
Na základě analýzy byla stanovena konceptualizace, následně byly vytvořeny operační definice konceptů
s proměnnými (operacionalizace), které byly předmětem vlastního měření.
Dále byl definován základní soubor (populace). Vzorek zákonných zástupců a pedagogů vyplýval ze zapojení
vybraných škol do projektu. Do projektu bylo zapojeno 6 základních škol, přičemž 4 byly z Mostu a 2
z Prahy. Nebyl prováděn výběr, osloveni byli všichni pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci daných škol.
Pro dotazování byly vytvořeny dva dotazníkové formuláře, jeden zaměřený na pedagogické pracovníky
a druhý se na zákonné zástupce. Dotazníky obsahovaly jak otevřené, tak polouzavřené a uzavřené otázky.
Dále byla využívána Likertova škála, která je vhodná ke zkoumání a měření postojů respondentů. Nejčastěji
se používá ke zjišťování míry spokojenosti nebo souhlasu respondentů. Otázky byly v některých případech
prezentovány formou baterie. Dále byl také mimo jiné využit sémantický diferenciál (polaritní profil), který
je vhodný pro podrobnější analýzu, přičemž výsledky jsou vyjadřovány přehledně v grafické formě.
Ve vztahu ke zjišťovaným komponentům je sestavena řada protikladných pojmových dvojic. Výběr
bipolárních adjektiv je dán cílem šetření. Jedná se o baterii sedmistupňových nebo pětistupňových škál
s protikladnými dvojicemi pojmů (Přibová, 1996).
Po vytvoření prošel dotazník peer review v rámci výzkumného týmu a dále byl konzultován s vedením
vybraných základních škol a zřizovatelem škol. V rámci konzultací byla ověřena srozumitelnost jednotlivých
otázek, adekvátnost navržených alternativ a vhodnost konkrétního typu otázek.
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K dotazování byl využit dotazníkový formulář jak v papírové, tak v elektronické formě (CAWI, Computer
Assisted Web Interviewing), který je jednoduchý na administraci a umožňuje rychlé a automatické
zpracování. Po finalizaci byl dotazník vypracován v elektronické podobě a testován výzkumným týmem
z hlediska struktury a technické funkčnosti. Doplňkově byl použit papírový dotazník, s to pro dotazování
zákonných zástupců ve dvou školách (jednou škola v Praze a jednou škola v Mostě), a to po konzultaci
s vedením školy.

3.3 SBĚR DAT
Celkem byly realizovány 2 typy dotazníkového šetření, a to šetření zaměřené na pedagogické pracovníky
(CAWI 1) a dále šetření zaměřené na zákonné zástupce/rodiče (CAWI 2).

CAWI 1 (PEDAGOGOVÉ)
Sběr dat probíhal v březnu až květnu 2020. V rámci provedeného výzkumného šetření byli s žádostí o
vyplnění dotazníku osloveni všichni pedagogové školy (celkem 263 respondentů). Link na elektronický
dotazník byl odeslán s průvodním slovem klíčové osobě, která dále distribuovala dotazník mezi pedagogy
prostřednictvím e-mailu. Byla realizována opakovaná výzva k vyplnění dotazníku s cílem zajistit co největší
návratnost.
Tabulka 2: Počty respondentů z řad pedagogů v rámci jednotlivých škol
Škola

1

2

3

4

5

6

Celkem

Oslovení

51

35

43

54

35

45

263

Vyplnili

34

29

41

54

27

39

224

Vyřazeni

2

3

2

7

3

6

23

N

32

26

39

47

24

33

201

RR

67 %

83 %

95 %

100 %

77 %

87 %

85 %

Dotazník vyplnilo celkem 224 respondentů. Míra návratnosti (response rate, RR) byla v rámci provedeného
výzkumného šetření kalkulována dle následujícího vzorce:
RR = n/F * 100,
ve kterém n znamená počet respondentů, s nimiž byl dotazník vyplněn (včetně případů, kdy byl vyplněn jen
částečně), F je celkový počet oslovených osob. RR je vyjádřena v procentech. Míra návratnosti v tomto
výzkumném šetření činí 85 %.

CAWI 2 (ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI)
Sběr dat probíhal v listopadu 2020 až únoru 2021. V rámci provedeného výzkumného šetření byli s žádostí
o vyplnění dotazníku osloveni všichni zákonní zástupci (celkem 2878 respondentů).
V případě elektronického dotazníku byl odeslán link na elektronický dotazník s průvodním slovem klíčové
osobě, která dále distribuovala dotazník mezi zákonné zástupce prostřednictvím e-mailu. Klíčové osoby
působí ve školním prostředí jako autority, což napomáhalo zvýšení ochoty zákonných zástupců participovat
na šetření. Dále byla realizována opakovaná výzva k vyplnění dotazníku s cílem zajistit co největší
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návratnost. V případě papírové formy byl zákonným zástupcům rozdán dotazník v rámci třídních schůzek.
Instrukce pro vyplnění poskytli jednotliví pedagogové daných tříd, kteří byli před tím poučeni o tom, jak
o vyplňování zákonné zástupce informovat. Pedagogové pak na celý proces vyplňování dohlíželi.
Tabulka 3: Počty respondentů z řad zákonných zástupců v rámci jednotlivých škol
1
11/202001/2021
Elektro
886
600
229
0
229
38 %

Škola
Termín
Forma
Počet žáků1
Oslovení (odhad)
Vyplnili
Vyřazeni
N
RR

2
01-02/
2021
Elektro
510
500
109
0
109
22 %

3
11/202001/2021
Elektro
550
548
194
0
194
35 %

4
09/2020
Papír
655
4002
325
0
325
81 %

5
11/202001/2021
Elektro
598
580
172
0
172
30 %

6

Celkem

09/2020
Papír
380
2503
126
0
126
50 %

2878
1155
0
1155
39 %

Dotazník vyplnilo celkem 1155 respondentů. Míra návratnosti (response rate, RR) byla v rámci provedeného
výzkumného šetření kalkulována dle následujícího vzorce:
RR = n/F * 100,
ve kterém n znamená počet respondentů, s nimiž byl dotazník vyplněn (včetně případů, kdy byl vyplněn jen
částečně), F je celkový počet oslovených osob. RR je vyjádřena v procentech. Míra návratnosti v tomto
výzkumném šetření činí 40 %.

3.4 PŘÍPRAVA DAT
Po ukončení sběru byla data převedena do elektronické datové matice pro práci v programu SPSS, který
umožňuje data zpracovat statisticko-matematickými metodami. Data byla následně označena a vyčištěna,
a zkontrolována, aby byla zajištěna dostatečná kvalita zpracovávaných dat. Byla proto realizována
následující opatření:




optická kontrola korektnosti vyplnění dotazníků v rozsahu 100 %;
kontrola dodržování pokynů pro vyplnění zejm. pak filtrů; součtů apod. (rozsah kontroly
činil 100 %);

V důsledku kontroly bylo v případě pedagogů 23 a v případě zákonných zástupců 0 dotazníků vyřazeno.
Zpracování dat a jejich analýza tak byla provedena na 201, resp. 1155 případech.

ANALÝZA A INTERPRETACE DAT
Analýza se zaměřovala především na třídění prvního stupně, hlavním nástrojem prezentace dat jsou
sloupcové, kruhové, spojnicové a budíkové grafy. Dále bylo využito výpočet průměrné hodnoty a mediánu.

1

Stav platný k 30. 6. 2020.

2

Účastníci třídních schůzek, bez zákonných zástupců žáků 1. ročníků.

3

Účastníci třídních schůzek, bez zákonných zástupců žáků 1. ročníků.
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Součástí zpracování byla také kvalitativní analýza (výčet hodnot), která poskytla kvalitativní (typologické)
hodnocení. Tato data byla společně s daty kvantitativními přehledně uspořádána do schémat.
Průměry (průměrné hodnocení) uváděné ve zprávě jsou průměry aritmetické, pokud není uvedeno jinak.
Medián je bod, který rozděluje uspořádanou číselnou řadu na dvě stejně početné části. Medián tak
vypovídá o rozložení dat: čím je jeho hodnota vyšší, tím větší počet údajů se koncentruje v horní části
uspořádané řady a naopak.
Percentily udávají hodnotu, která vyděluje z uspořádané řady hodnot čtvrtinu nejnižších hodnot (25%
percentil, tj. dolní kvartil) a čtvrtinu nejvyšších hodnot (75% percentil, tj. horní kvartil).

CHARAKTERISTIKA VZORKU
Struktura zkoumaného vzorku respondentů je vyobrazena v následujících grafech.
Pedagogové
Popisné charakteristiky pedagogů, kteří se účastnili šetření a kteří představují analyzovaný vzorek, jsou
prezentovány v následujících grafech.
Graf 1: Struktura respondentů podle pohlaví a věku
60 a více let

3

12

50–59 let

3

28

40–49 let

2

22

30–39 let

4

10

méně než 30 let

3

10
muž

žena

údaje jsou v procentech

Zdroj: INESAN (2020, N=201)
Pozn.: Procentuální zastoupení mužů a žen: muži = 17 %, ženy = 83 %

Graf 2: Délka praxe respondentů
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9
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méně než 5 let

18

30
5–10 let

56

40
11–20 let

50

60
21 a více let

70

80

90

100

údaje jsou v procentech

Zdroj: INESAN (2020, N=201)
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Graf 3: Typologie respondentů podle stupně ZŠ a funkce třídního učitele/třídní učitelky

Předměty, které vyučují ostatní
65%
35%

třídní učitel/ka na 1. stupni

respondenti:






ostatní respondenti



84 Jazyk a komunikace
53 Společenské vědy
49 Přírodní vědy
48 Umění a kultura
41 Informační a komunikační
technologie a matematika
14 Tělesná výchova

Zdroj: INESAN (2020, N=201)
Pozn.: Hodnoty vyjadřují absolutní počet odpovědí; v rámci jednotlivých kategorií mohli respondenti uvést více odpovědí (např. chemie, fyzika v rámci
přírodních věd, apod.).

Graf 4: Počet vyučovaných hodin týdně / Průměrný počet žáků vyučovaných v jedné třídě / Počet tříd,
ve kterých respondenti vyučují
medián

35
30

30
25

průměr

30

25
23
22

20

25

23

20

21

15

22
21

medián

počet tříd

průměr

40

počet žáků

hodiny

medián
40

průměr

20
17
15

20
15

10
8

10

10

12
5
5

5
5

5

5

0

0

0

2
1

Zdroj: INESAN (2020, N=200, N=200, N=200)
Pozn.: Hodnoty v grafu jsou zobrazeny v pořadí minimum – dolní kvartil – medián – průměr – horní kvartil – maximum.

Graf 5: Podíl zákonných zástupců žáků, které respondenti potkávají i mimo školní prostředí nebo aktivity
spojené se školou
13%
méně než polovinu

více než polovinu

87%
Zdroj: INESAN (2020, N=201)

15

Zákonní zástupci
Popisné charakteristiky zákonných zástupců, kteří se účastnili šetření a kteří představují analyzovaný
vzorek, jsou prezentovány v následujících grafech.
Graf 6: Struktura dotazovaných zákonných zástupců podle pohlaví a věku
50 a více let

2

4

45–49 let

4

18

40–44 let

4

30

méně než 40 let

3

35
muž

žena

údaje jsou v procentech

Zdroj: INESAN (2020, N=1124)
Pozn.: Procentuální zastoupení mužů a žen: muži = 14 %, ženy = 86 %.

Graf 7: Nejvyšší dosažené vzdělání dotazovaných zákonných zástupců
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Zdroj: INESAN (2020, N=1150)

Graf 8: Stupeň ZŠ, který navštěvují děti respondentů
1. stupeň
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Zdroj: INESAN (2020, N=1155)
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4 VÝSLEDKY KVANTITATIVNÍHO ŠETŘENÍ – PEDAGOGOVÉ
4.1 POSTOJE PEDAGOGŮ K POUŽÍVÁNÍ ICT
Pedagogové byli dotazováni na souhlas s různými výroky, které se týkaly jejich postojů k ICT. Drtivá většina
pedagogů (89 %) se domnívala, že žáci by se měli stále seznamovat s novými ICT, a 65 %, že by používání
ve výuce mělo ještě posílit. Méně respondentů (35 %) se pak domnívalo, že není nutné, aby základních
školy s vývojem ICT držely krok. Celkem 81 % pak uvedlo, že vývoj ICT je podle nich příliš rychlý.
Graf 9: Souhlas s výroky, které se týkají postojů k ICT
Žáci by se měli stále seznamovat s novými ICT.

28

Vývoj ICT je příliš rychlý.

31
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Pedagogové byli dále dotazováni na souhlas s různými výroky, které se týkaly komunikace ve škole
prostřednictvím ICT. Celkem 42 % pedagogů se obávalo, že ICT ve škole úplně vytlačí osobní komunikaci.
Okolo čtvrtiny (23 %) se pak domnívalo, že používání ICT negativně ovlivňuje komunikaci učitele
a zákonného zástupce.
Graf 10: Souhlas s výroky, které se týkají komunikace prostřednictvím ICT
Bojím se, že ICT ve škole úplně vytlačí osobní komunikaci.
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Zdroj: INESAN (2020, N=201)

Šíření ICT do různých oblastí života lidí, vnímá naprostá většina pedagogů (79 %) pozitivně, velmi pozitivně
pouze 12 %. Naproti tomu velmi negativně to vnímá pouze 2 % pedagogů.
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Graf 11: Vnímání šíření ICT do různých oblastí života lidí
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Zdroj: INESAN (2020, N=201)

4.2 POUŽÍVÁNÍ ICT
Drtivá většina dotázaných pedagogů (93 %) používá chytrý dotykový pro osobní účely, ve větší míře (87 %)
pak používají notebook. Celkem 46 % pedagogů používá stolní počítač. Co se týče pracovních účelů,
pedagogové využívají přibližně ve stejné míře stolní počítač (75 %), notebook (74 %) a chytrý dotykový
telefon.
Graf 12: Využívaná ICT zařízení
PRO OSOBNÍ ÚČELY
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Mezi pedagogy byla téměř polovina (44 %) takových, kteří neustále sledovali ICT novinky, což indikuje vyšší
ICT dovednosti těchto pedagogů. Celkem 36 % pedagogů ICT novinky sledovalo občas. Dalších 20 % pak
výjimečně nebo vůbec. Nižší zájem může indikovat také nižší ICT dovednosti těchto pedagogů.
Přes polovinu pedagogů se alespoň 1krát za půl roku se učí používat nové ICT.

18

Graf 13: Frekvence sledování novinek v ICT

Graf 14: Frekvence učení se v osobním životě používat
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Zdroj: INESAN (2020, N=201)

Ze sledovaných ICT nástrojů, téměř všichni pedagogové využívali e-mail (98 %), ve velké míře také používali
WhatsApp Messenger (83 %). Kolem poloviny dotázaných pedagogů pak používalo také YouTube, Google+
a Facebook. Co se týče Instagramu, který může být školou využíván pro prezentaci, využívalo jej 22 %
pedagogů.
Graf 15: ICT nástroje aktivně využívané v osobním životě
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Velká většina pedagogů (90 %) uvedla, že počítač používá na nepracovní aktivity. Celkem 73 % uvedlo, že by
se již neobešlo bez chytrého telefonu. Velká část pedagogů tak zcela běžným způsobem využívá
technologie, které jsou předpokladem pro plynulou komunikaci se zákonným zástupcem.
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Graf 16: Souhlas s výroky, které se týkají zacházení s ICT pedagogy
Počítač používám i na nepracovní aktivity.

53

Rád/a využívám ICT ve výuce.

28

Bez chytrého telefonu bych se už neobešla/el.

Jsem nervózní, když mám používat počítač před svými žáky.

zcela souhlasí

spíše souhlasí

spíše nesouhlasí

37
57

32
4

6
15

41

12

19

24

0
10
20
zcela nesouhlasí

5
1
8

60

30

40

50

60

70

80
90
100
údaje jsou v procentech

Zdroj: INESAN (2020, N=201)

Pedagogové byli dále dotazováni na souhlas s různými výroky, které se týkaly jejich zacházení s ICT. Velké
množství pedagogů (85 %) také rádo využívá ICT při výuce, 16 % je přitom nervózní, kdy má používat počítač
před žáky. Co se týče jejich subjektivního porovnání s dovednostmi žáků, většina pedagogů (65 %) má pocit,
že používání chytrého telefonu je po žáky snazší, než pro ně. Více si věří při používání počítače, kde však
také téměř poloviny pedagogů (48 %) soudí, že pro žáky je zacházení s počítačem snazší než pro ně.
Graf 17: Subjektivní srovnání zkušeností s používáním ICT mezi učiteli a žáky
Mám pocit, že pro mé žáky je zacházení s chytrým telefonem snazší
než pro mě.
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4.3 POUŽÍVÁNÍ ICT PRO KOMUNIKACI SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI
Celkem 2 % pedagogů uvedla, že nepoužívá pro komunikaci se zákonnými zástupci IS, resp. elektronickou
žákovskou knížku (EŽK). Velká část (88 %) přitom používá pro komunikaci e-mail, 9 % jeho používání
nevyhovuje. Ve větší míře (45 %) používají pedagogové ke komunikaci se zákonnými zástupci také aplikace
pro poslání zpráv jako je Facebook Messenger, WhatsApp Messenger, Viber, Google Hangouts atp. EŽK
přitom nabízí modul pro posílání zpráv, který lze k tomuto typu komunikace využít. Největší poptávka
po sledovaných ICT nástrojích byla po Google Classroom, které by rádo používalo 21 % dotázaných
pedagogů.
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Graf 18: ICT nástroje používané pedagogy ke komunikaci se zákonnými zástupci
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Pozn.: Pro specifikaci pojmu „aplikace pro posílání zpráv“ bylo uvedeno následující: Facebook Messenger, WhatsApp Messenger, Viber, Google
Hangouts atp.

Podle poloviny dotázaných pedagogů by bylo potřeba IS, resp. EŽK ke komunikaci se zákonnými zástupci
využívat častěji. Podobný podíl (48 %) se pak domnívá, že častěji by bylo potřeba využívat také web. Celkem
38 % pedagogů by pak také ráda viděla, kdyby se ke komunikaci se zákonným zástupcem častěji využíval
e-mailu, 24 % také Google Classroom. Častější používání ostatních sledovaných nástrojů by uvítalo méně
pedagogů.
Graf 19: Postoj k intenzitě používání ICT ke komunikaci se zákonnými zástupci
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Zdroj: INESAN (2020, N=170)
Pozn.: Pro specifikaci pojmu „aplikace pro posílání zpráv“ bylo uvedeno následující: Facebook Messenger, WhatsApp Messenger, Viber, Google
Hangouts atp.
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Co se týče používání ICT ke komunikaci se zákonnými zástupci, podle pedagogů nejsou ICT ke komunikaci
se zákonnými zástupci používány v maximální možné míře, nicméně soudí, že jsou používány ve velké míře.
Schéma 1: Hodnocení současné míry používání ICT ke komunikaci se zákonnými zástupci

Zdroj: INESAN (2020, N=170)
Pozn.: Průměrné hodnocení: 1=minimální míra využití, 7=maximální míra využití.

4.4 POUŽÍVÁNÍ IS V RÁMCI ŠKOLY
Téměř všichni pedagogové se domnívají, že je dobře, že se ve škole používá IS. Podle pedagogů je také
vedení školy v zavádění IS velmi aktivní.
Graf 20: Je podle Vás dobře, že se ve škole používá IS?
2%
rozhodně ano

29%

spíše ano
spíše ne
70%
rozhodně ne
Zdroj: INESAN (2020, N=196)

Schéma 2: Hodnocení aktivity vedení školy v zavádění IS ve škole

Zdroj: INESAN (2020, N=196)
Pozn.: Průměrné hodnocení: 1 = vedení školy není vůbec aktivní v zavádění IS, 5 = vedení školy je velmi aktivní v zavádění IS.
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Co se týče hodnocení IS pedagogy, ve všech sledovaných charakteristikách se hodnoty pohybovaly okolo
hodnoty 2, což je spíše pozitivní hodnocení. Nejlépe pedagogové hodnotili to, že jim IS usnadňuje práci
(průměrné hodnocení 1,76). O něco hůře byl IS hodnocen z hlediska jeho spolehlivosti (průměrné
hodnocení 1,98), uživatelské přívětivosti (průměrné hodnocení 1,98), ovladatelnosti (průměrné hodnocení
1,88) a přehlednosti (průměrné hodnocení 1,80). Nejnižší známku pedagogové udělili při hodnocení toho,
zda je IS rychlý (průměrné hodnocení 2,24) a intuitivní (průměrné hodnocení 2,28).
Graf 21: Charakteristiky IS používaného ve škole

Zdroj: INESAN (2020, N=196)
Pozn.: Hodnoty vyjadřují průměrné hodnocení; 1 = IS je ve všech případech hodnocen první vlastností (například rychlý); 3 = IS není hodnocen
výrazněji ani první, ani druhou vlastností; 5 = IS je ve všech případech hodnocen druhou vlastností (například pomalý).

Pedagogové byli dále dotazováni na souhlas s různými výroky, které se týkaly IS používaného ve škole.
Všichni dotázaní se shodli na tom, že díky IS lze snadno provádět statistiky, informace jsou snadno
dohledatelné a sdílení informací je jednodušší. Podle drtivé většiny (93 %) lze procesy realizované v IS
snadno kontrolovat a práce s daty je díky IS rychlejší.
Celkem 91 % pedagogů se domnívalo, že IS zrychluje administrativní činnosti a provádění administrativních
činností je díky IS snazší. Podle 82 % používání IS také snižuje množství administrativních úkonů a snižuje
riziko vzniku chyb.
Podle 84 % dotázaných pedagogů používání IS, resp. EŽK, usnadňuje komunikaci se zákonnými zástupci.
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Graf 22: Souhlas s výroky, které se týkají IS používaného ve škole
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Pedagogové byli dále dotazováni na souhlas s různými výroky, které se týkaly jejich používání IS. Co se týče
dostupnosti IS, pro pedagogy je v zásadě dostupný. Podle drtivé většiny z nich (94 %) jej mohou používat
i z domova a kdykoli potřebují. Celkem 81 % pedagogů uvedlo, že aktivně sledují, kdo ze zákonných
zástupců komunikuje prostřednictvím EŽK.
Graf 23: Souhlas s výroky týkajícími se používání IS pedagogy
IS můžu používat z domova.
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Zdroj: INESAN (2020, N=178)

4.5 VYUŽÍVÁNÍ DÍLČÍCH FUNKCÍ EŽK VE ŠKOLE
Následující schémata ukazují používání jednotlivých částí EŽK dotazovanými pedagogy. Zaměřeno je
na následující oblasti:







Posílání individuálních zpráv zákonným zástupcům
Hromadné sdílení informací se zákonnými zástupci
Zápis domácí přípravy žákům
Omlouvání absence žáků
Klasifikace žáků
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POSÍLÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ZPRÁV ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM
Cellem 82 % pedagogů používá EŽK pro posílání individuálních zpráv zákonným zástupcům. U 19 %
pedagogů se nejedná o hlavní způsob komunikace, v tomto případě pak největší část pedagogů používá
telefon. Celkem 6 % pedagogů, kteří používají posílání individuálních zpráv zákonným zástupcům, nevnímá
tuto možnost pozitivně. Vadí jim především neosobnost komunikace.
U zbylých 18 % pedagogů, kteří EŽK nepoužívá pro posílání individuálních zpráv zákonným zástupcům, je
hlavním způsobem komunikace e-mail, dále pak telefon. Kolem poloviny z nich by však EŽK pro posílání
individuálních zpráv zákonným zástupcům chtělo používat, a to především kvůli vyšší rychlosti komunikace.
Pedagogové, kteří nemají zájem EŽK používat pro posílání individuálních zpráv zákonným zástupcům, je
hlavním překážkou to, že zákonní zástupci EŽK dostatečně nevyužívají.
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Schéma 3: Používání EŽK pro posílání individuálních zpráv zákonným zástupcům I.

Zdroj: INESAN (2020, N=194)
Pozn.: Hodnoty vyjadřují absolutní počet odpovědí, nikoliv počet respondentů; v rámci jednotlivých kategorií mohli respondenti uvést více odpovědí.
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Schéma 4: Používání EŽK pro posílání individuálních zpráv zákonným zástupcům II.

Zdroj: INESAN (2020, N=194)
Pozn.: Hodnoty vyjadřují absolutní počet odpovědí, nikoliv počet respondentů; v rámci jednotlivých kategorií mohli respondenti uvést více odpovědí.
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HROMADNÉ SDÍLENÍ INFORMACÍ SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI
Cellem 72 % pedagogů používá EŽK pro hromadné sdílení informací se zákonnými zástupci. U 7 % pedagogů
se nejedná o hlavní způsob komunikace, v tomto případě pak největší část pedagogů používá telefon.
Celkem 2 % pedagogů, kteří používají pro hromadné sdílení informací se zákonnými zástupci, nevnímá tuto
možnost pozitivně. Vadí jim především to, že dochází k nedorozuměním a že zákonní zástupci komunikaci
nesledují.
U zbylých 28 % pedagogů, kteří EŽK nepoužívá pro hromadné sdílení informací se zákonnými zástupci, je
hlavním způsobem komunikace především e-mail. Celkem 70 % z nich by však EŽK pro hromadné sdílení
informací se zákonnými zástupci chtělo používat, a to především kvůli vyšší rychlosti komunikace.
Pro pedagogy, kteří nemají zájem EŽK tímto způsobem používat, je hlavním překážkou to, že zákonní
zástupci nemají přístup do EŽK nebo že jim vyhovuje stávající způsob.
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Schéma 5: Používání EŽK pro hromadné sdílení informací se zákonnými zástupci I.

Zdroj: INESAN (2020, N=192)
Pozn.: Hodnoty vyjadřují absolutní počet odpovědí, nikoliv počet respondentů; v rámci jednotlivých kategorií mohli respondenti uvést více odpovědí.
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Schéma 6: Používání EŽK pro hromadné sdílení informací se zákonnými zástupci II.

Zdroj: INESAN (2020, N=192)
Pozn.: Hodnoty vyjadřují absolutní počet odpovědí, nikoliv počet respondentů; v rámci jednotlivých kategorií mohli respondenti uvést více odpovědí.
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ZÁPIS DOMÁCÍ PŘÍPRAVY ŽÁKŮM
Cellem 65 % pedagogů používá EŽK pro zápis domácí přípravy žákům. U 28 % pedagogů se nejedná o hlavní
způsob komunikace, ve většině těchto případů si žáci instrukce zapisují sami. Celkem 9 % pedagogů, kteří
používají pro zápis domácí přípravy žákům, nevnímá tuto možnost pozitivně. Vadí jim především to, že daný
způsob vede nezaměstnanosti a nezodpovědnosti žáků.
U zbylých 35 % pedagogů, kteří EŽK nepoužívá pro zápis domácí přípravy žákům, je hlavním způsobem ústní
sdělení žákovi. Celkem 26 % z nich by však EŽK pro zápis domácí přípravy žákům využívalo, a to především
kvůli možnosti kontroly ze strany zákonného zástupce a přehlednosti. Pro pedagogy, kteří nemají zájem EŽK
tímto způsobem používat, je hlavním překážkou riziko zvýšení nesamostatnosti a nezodpovědnosti žáků.
Schéma 7: Používání EŽK pro zápis domácí přípravy žákům I.

Zdroj: INESAN (2020, N=192)
Pozn.: Hodnoty vyjadřují absolutní počet odpovědí, nikoliv počet respondentů; v rámci jednotlivých kategorií mohli respondenti uvést více odpovědí.
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Schéma 8: Používání EŽK pro zápis úkolů žákům II.

Zdroj: INESAN (2020, N=192)
Pozn.: Hodnoty vyjadřují absolutní počet odpovědí, nikoliv počet respondentů; v rámci jednotlivých kategorií mohli respondenti uvést více odpovědí.
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OMLOUVÁNÍ ABSENCE ŽÁKŮ
Cellem 74 % pedagogů používá EŽK pro omlouvání absence žáků. U 35 % pedagogů se nejedná o hlavní
způsob komunikace, ve většině těchto případů je používána papírová forma. Celkem 4 % pedagogů, kteří
používají pro omlouvání absence žáků, nevnímá tuto možnost pozitivně. Vadí jim především riziko zneužití
ze strany žáka, nepřehlednost při používání jiných způsobů a dále nižší využívání ze strany zákonných
zástupců.
U zbylých 26 % pedagogů, kteří EŽK nepoužívá pro omlouvání absence žáků, je hlavním způsobem využívání
papírové formy. Celkem 62 % z nich by však EŽK pro omlouvání absence žáků využívalo, a to především kvůli
vyšší rychlosti, přehlednosti a nižší administraci. Pro pedagogy, kteří nemají zájem EŽK tímto způsobem
používat, je hlavním překážkou riziko zneužití.
Schéma 9: Používání EŽK pro omlouvání absence žáků I.

Zdroj: INESAN (2020, N=190)
Pozn.: Hodnoty vyjadřují absolutní počet odpovědí, nikoliv počet respondentů; v rámci jednotlivých kategorií mohli respondenti uvést více odpovědí.
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Schéma 10: Používání EŽK pro omlouvání absence žáků II.

Zdroj: INESAN (2020, N=190)
Pozn.: Hodnoty vyjadřují absolutní počet odpovědí, nikoliv počet respondentů; v rámci jednotlivých kategorií mohli respondenti uvést více odpovědí.
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KLASIFIKACE ŽÁKŮ
Cellem 97 % pedagogů používá EŽK k informování zákonných zástupců o klasifikaci žáků. U 19 % pedagogů
se nejedná o hlavní způsob komunikace, ve většině těchto případů je používána papírová forma. Celkem
3 % pedagogů, kteří používají k informování zákonných zástupců o klasifikaci žáků, nevnímá tuto možnost
pozitivně. Vadí jim především neosobnost komunikace.
U zbylých 3 % pedagogů, kteří EŽK nepoužívá k informování zákonných zástupců o klasifikaci žáků, je
hlavním způsobem využívání papírové formy (žákovská knížka). Všichni tito pedagogové by však EŽK
k informování zákonných zástupců o klasifikaci žáků rádi využívali, a to především kvůli vyšší přehlednosti
a možnosti vyšší kontroly pro zákonné zástupce.
Schéma 11: Používání EŽK k informování zákonných zástupců o klasifikaci žáků I.

Zdroj: INESAN (2020, N=189)
Pozn.: Hodnoty vyjadřují absolutní počet odpovědí, nikoliv počet respondentů; v rámci jednotlivých kategorií mohli respondenti uvést více odpovědí.
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Schéma 12: Používání EŽK k informování zákonných zástupců o klasifikaci žáků II.

Zdroj: INESAN (2020, N=189)
Pozn.: Hodnoty vyjadřují absolutní počet odpovědí, nikoliv počet respondentů; v rámci jednotlivých kategorií mohli respondenti uvést více odpovědí.

4.6 POUŽÍVÁNÍ EŽK ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI
Podle dotázaných pedagogů celkem 77 % zákonných zástupců EŽK používá. Mezi problémy při používání
EŽK, s nimiž se pedagogové setkávají, je v případě zákonných zástupců především chybějící vybavení
a připojení k internetu a ztráta přístupových údajů. Mezi méně časté problémy pak patří to, že zákonní
zástupci neumí používat EŽK a mají nižší ICT dovednosti. Pedagogové také zaznamenali problémy
systémem, který zajišťuje funkčnost EŽK.
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Schéma 13: Používání elektronické žákovské knížky I.

Zdroj: INESAN (2020, N=184)
Pozn.: Hodnoty vyjadřují absolutní počet odpovědí, nikoliv počet respondentů; v rámci jednotlivých kategorií mohli respondenti uvést více odpovědí.

Podle dotázaných pedagogů celkem 23 % zákonných zástupců EŽK nepoužívá. Podle pedagogů se jedná
především o sociálně slabší osoby, dále o soby, které se najímají o vzdělávací proces svých dětí a také
osoby, které nemají dostatečné ICT dovednosti.
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Schéma 14: Používání elektronické žákovské knížky II.

Zdroj: INESAN (2020, N=184)
Pozn.: Hodnoty vyjadřují absolutní počet odpovědí, nikoliv počet respondentů; v rámci jednotlivých kategorií mohli respondenti uvést více odpovědí.

Pedagogové byli dále dotazováni na souhlas s různými výroky, které se týkaly používání ICT zákonnými
zástupci a komunikace prostřednictvím IS, resp. EŽK.
Podle pedagogů zákonní zástupci dobře vědí, jaká jsou pravidla pro omlouvání absence žáků. Celkem 87 %
pedagogů uvedlo, že mezi zákonnými zástupci jsou velké rozdíly v používání EŽK. Podle podobného počtu
pedagogů by zákonní zástupci měli EŽK používat povinně. Menší počet (61 %) se však domnívá, že absence
žáka by měla být omlouvána výlučně přes EŽK. Na druhé straně se však polovina pedagogů domnívala,
že pedagog by povinnost používat EŽK mít neměl a měl by mít možnost se rozhodnout, zda chce nebo
nechce EŽK používat.
Pedagogové byli dále dotazováni na souhlas s různými výroky, které se týkaly komunikace prostřednictvím
IS. Podle velké většiny pedagogů, učitelé v jejich školách používají ICT pro komunikaci se zákonnými
zástupci v dostatečné míře.
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Graf 24: Souhlas s výroky týkajícími se zákonných zástupců
Zákonní zástupci dobře vědí, jaká jsou pravidla pro omlouvání absence
žáků.
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Mezi zákonnými zástupci jsou velké rozdíly ve využívání elektronické
žákovské knížky.

36

Je potřeba zákonným zástupcům ukázat, jak pracovat s novým IS.
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Graf 25: Souhlas s výroky týkajícími se komunikace prostřednictvím IS
Učitelé/ky v naší škole používají ICT pro komunikaci se zákonnými
zástupci v dostatečné míře.
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Zákonní zástupci by měli povinně používat elektronickou žákovskou
knížku.

Omlouvání absence žáků by mělo probíhat výlučně přes IS.
Každý/á učitel/ka by měl/a mít možnost se rozhodnout, jestli chce
nebo nechce používat IS pro komunikaci se zákonnými zástupci.
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Pedagogové byli dále dotazováni, jakým způsobem se změnila komunikace se zákonnými zástupci
zavedením EŽK. Co se týče distanční komunikace se zákonnými zástupci, přes polovinu pedagogů uvedlo,
že se zvýšila dostupnost informací (64 %), zvýšila se intenzita komunikace se zákonnými zástupci (59 %),
zvýšila se informovat zákonných zástupců (58 %) a zvýšila se přehlednost komunikace (54 %). Kolem
poloviny respondentů se pak domnívalo, že je také vyšší úplnost a přesnost informací. Podle ostatních
pedagogů nedošlo k žádným změnám, zanedbatelné množství pedagogů pak pocítilo změny k horšímu.
Graf 26: Změna komunikace se zákonnými zástupci v souvislosti s používáním EŽK
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Co se týče osobní komunikace, podle 33 % pedagogů se po zavedení EŽK zintenzívněla, podle 21 % se pak
zvýšila její kvalita. Větší podíl pedagogů než u distanční komunikace pocítilo změnu k horšímu. Podle 16 %
pedagogů se osobní komunikace se zákonnými zástupci stala naopak méně intenzivní a podle 14 % se snížila
také její kvalita. Co se týče návštěvnosti třídních schůzek, podle tří čtvrtin dotázaných zůstala i po zavedení
EŽK stejné, podle 19 % se však snížila, podle 6 % pedagogů se naopak dokonce zvýšila.

4.7 HODNOCENÍ DOPADŮ PŘECHODU NA IS
Pedagogové byli dotázaní, jakým způsobem se změnilo v množství administrativy zavedením IS. Co se týče
každodenní úkonu, množství administrativy se podle 44 % dotázaných nezměnilo, podle 35 % je nižší
a podle 21 % je vyšší. Co se týče množství administrativy souhrnně za rok, pak největší podíl respondentů
(39 %) uvedlo, že se snížilo, podobný podíl (38 %) uvedl, že zůstalo stejné a podle 23 % pedagogů je vyšší,
než bylo před zavedením IS.
Graf 27: Změna v množství administrativy v každodenních úkonech/souhrnně za rok v důsledku zavedení
IS
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Zdroj: INESAN (2020, N=173)

Pedagogové byli dále dotazováni na souhlas s různými výroky, které se týkaly zavedení IS. Co se týče
vnímání zátěže přechodu na IS, pro 17 % pedagogů bylo zavádění IS velká zátěž, 14 % pedagogů je i nadále
z používání IS ve stresu. Používání klasické papírové knížky bylo jednodušší pro 27 % dotázaných a přes
třetinu pedagogů (42 %) by si potřebovalo IS více osvojit. Používání IS pak 14 % pedagogů subjektivně ztížilo
jejich práci.
Graf 28: Souhlas s výroky o zátěži související se zavedením IS
Mezi mými kolegy jsou lidé, kteří s ICT pracují na dobré úrovni a
zároveň jsou ochotni mi pomoci.
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4.8 HODNOCENÍ PODPORY PEDAGOGŮ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU
Pedagogové byli dále dotazováni na souhlas s různými výroky, které se týkaly podpory pedagogů ze strany
školy. Podle drtivé většiny pedagogů je v jejich škole počítat dostupný vždy, když jej potřebují, a vedení
školy se je snažilo v osvojení IS podpořit. Pouze 4 % pedagogů byla nespokojena s podporou, kterou jim
škola při používání IS poskytuje.
Graf 29: Souhlas s výroky o podpoře pedagogů ze strany školy
V naší škole je pro mě počítač dostupný vždy, když ho potřebuji.
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Vedení školy se velmi snažilo mě podpořit v osvojení IS.
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Graf 30: Spokojenost s podporou, kterou škola poskytuje při používání IS
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Zdroj: INESAN (2020, N=173)

4.9 HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY
Pedagogové byli požádáni, aby pomocí vybraných charakteristik ohodnotili web školy. Pedagogové
se domnívají, že web školy je aktualizovaný (95 %), přehledný (94 %), moderní (89 %) a vizuálně přitažlivý
(88 %). Celkem 60 % se domnívá, že je nezbytný pro komunikaci se zákonnými zástupci a podle 46 % je
v řadě ohledů pro zákonné zástupce důležitější než IS, resp. EŽK.
Graf 31: Charakteristika webu školy
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Pedagogové byli s webem školy ve většině případů (91 %) spokojeni. Zcela spokojeno bylo 41 % dotázaných,
nespokojeno bylo 9 %.
Graf 32: Spokojenost s webem školy
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Zdroj: INESAN (2020, N=176)

Pedagogové na webu nejvíce oceňovali možnost rychle poskytovat informace, dále názornost
a přehlednost, a také to, že obsahuje dostatek informací o dění ve škola může se tak snadno informovat
nejen zákonné zástupce, ale i širokou veřejnost.
Schéma 15: Spontánně oceňované aspekty komunikace prostřednictvím webu

Zdroj: INESAN (2020, N=73)
Pozn.: Hodnoty vyjadřují absolutní počet odpovědí, nikoliv počet respondentů; respondenti mohli uvést více odpovědí.
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5 VÝSLEDKY KVANTITATIVNÍHO ŠETŘENÍ – ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI
5.1 POUŽÍVÁNÍ ICT
Zákonní zástupci byli dotazováni, jaká zařízení mají k dispozici. Drtivá většina (95 %) má k dispozici mobilní
telefon, 87 % počítač v domácím prostředí a 53 % počítač mimo domov. Celkem 45 % pak mělo k dispozici
také tablet. Minimálně jedno z uvedených ICT zařízení využívají všichni respondenti.
Graf 33: Využívaná ICT zařízení
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přístroj běžně nepoužívám

Zdroj: INESAN (2020, N=1118/1055/933/961)
Pozn.: Minimálně jedno z uvedených ICT zařízení využívají všichni respondenti.

Celkem 91 % zákonných zástupců používala denně nebo téměř denně internet, 6 % sice často, ale nikoli
denně a 2 % občas. Celkem 2 % zákonných zástupců používalo internet zřídka nebo jej vůbec nepoužívalo.
Graf 34: Četnost používání Internetu
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Dále bylo zjišťováno, jaké aplikace používají zákonní zástupci v osobním životě. Celkem 75 % jich používalo
e-mail, 73 % nějakou z chatovacích aplikací, jako je Facebook Messenger, WhatsApp Messenger, Viber,
Google Hangouts atp. Ze tří nejpoužívanějších sociálních sítí, byl nejčastěji požíván Facebook (58 %), dále
Instagram (22 %) a jen zlomek používal také Twitter (5 %). Celkem 44 % používalo Google+.
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Graf 35: Aplikace používané zákonnými zástupci v osobním životě
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5.2 POSTOJE K POUŽÍVÁNÍ ICT
Zákonní zástupci byli dotázaní na souhlas s výroky, které souvisely s jejich postoji k ICT. Podle drtivé většiny
zákonných zástupců (95 %) by mělo používání informačních a komunikačních technologií na základních
školách odrážet vývoj těchto technologií. Celkem 44 % zákonných zástupců má obavy, že ICT vytlačí ve škole
osobní komunikaci.
Celkem 42 % zákonných zástupců komunikuje s ostatními rodiči o školních záležitostech prostřednictvím
online nástrojů.
Graf 36: Souhlas s výroky, které se týkají postojů k ICT
Používání informačních a komunikačních technologií (ICT) na základní
škole by mělo odrážet vývoj těchto technologií.
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Všechny důležité informace týkající se výuky mého dítěte by měly být
poskytovány prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
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5.3 HODNOCENÍ POUŽÍVÁNÍ ICT NÁSTROJŮ ŠKOLOU
Zákonní zástupci hodnotili využívání ICT nástrojů školou, resp. pedagogy. Zákonní zástupci hodnotili
využívání ICT nástrojů školou, resp. pedagogy. Podle největšího podílu zákonných zástupců, používají
pedagogové ke komunikaci EŽK. Dále se jednalo o e-mail, který téměř všichni zákonní zástupci (94 %)
považovali za užitečný, a více jak polovina (65 %) byla s jeho používáním spokojena. Podle 80 % zákonných
44

zástupců pedagogové využívají Teams, který považuje za užitečný 87 % zákonný zástupců, a drtivá většina
(87 %) je s jeho používám spokojena. Celkem 54 % zákonných zástupců uvedlo, že pedagogové
ke komunikaci s nimi používají chatovací aplikace, jako je Facebook Messenger, WhatsApp Messenger,
Viber, Google Hangouts atp. Za užitečné je pokládá 68 % zákonných zástupců, jen kolem poloviny je
spokojena s jejich používáním. Podobný počet zákonných zástupců uvedl, že pedagogové používají Google
Classroom, který považuje za užitečný 66 % zákonných zástupců a 71 % je jich s jeho používáním spokojeno.
Co se týče sociálních sítí, podle 16 % zákonných zástupců škola používá Facebook, který za užitečný pokládá
31 z nich a přes polovinu (59 %) je spokojena s jeho používáním.
Graf 37: Využívání ICT nástrojů vyučujícími / hodnocení spokojenosti se způsobem využití ICT nástrojů /
hodnocení užitečnosti využívaných ICT nástrojů
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Co se týče aplikace pro objednávání obědů, používalo ji 73 % zákonných zástupců, přičemž tři čtvrtiny z nich
nezaznamenaly s používáním aplikace žádný problém. Někteří zákonní zástupci se pak potýkali např. s tím,
že se nemohli přihlásit do účtu (8 %), že aplikace nebo některé její funkce nefungovaly (7 %), a 6 %
zákonných zástupců nemohlo nalézt informace, které potřebovalo.
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Graf 38: Používání aplikace pro objednávání obědů / problémy zaznamenané v souvislosti s používáním
této aplikace
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Zdroj: INESAN (2020, N=565/268)

5.4 HODNOCENÍ KOMUNIKACE ŠKOLY REALIZOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM ICT
Zákonní zástupci byli dotazováni na souhlas s různými výroky, které se týkaly hodnocení komunikace
prostřednictvím ICT. Drtivá většina respondentů (90 %) se cítila být dostatečně informovaná o školních
záležitostech. Celkem 45 % zákonných zástupců zároveň souhlasilo s tvrzením, že informace jsou na různých
místech (web, EŽK, e-mail atp.) a že pak ztrácí přehled, kde, které informace hledat. Čtvrtině (24 %)
zákonných zástupců pak nejsou jasná pravidla pro omlouvání absence žáka při používání různých forem
omluvenky (elektronicky, telefonicky, papírově).
Graf 39: Souhlas s výroky, které se týkají hodnocení komunikace prostřednictvím ICT
Cítím se být dostatečně informovaný/á o školních záležitostech.
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Informace jsou na různých místech (web, elektronická žákovská
knížka, e-mail atp.) a pak ztrácím přehled, kde které informace hledat.
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forem omluvenky (elektronicky, telefonicky, papírově).
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Zdroj: INESAN (2020, N=1022/601/989)

Zákonní zástupci byli dotazováni na zkušenosti, které měli při získávání informací o školních záležitostech.
Podle 28 % zákonných zástupců jsou informace neúplné, podle 22 % se informace špatně hledají, podle
stejného počtu je komunikace nepřehledná. Celkem 19 % zákonných zástupců zjišťovalo, že informace
chybí, 17 %, že informace jsou neaktualizované. Nejméně se zákonní zástupci (15 %) setkávali s tím,
že informace jsou poskytovány se zpožděním.
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Graf 40: Zkušenosti při získávání informací o školních záležitostech
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Zdroj: INESAN (2020, N=952/962/956/932/914/943)

Komunikaci s třídním vyučujícím hodnotili zákonní zástupci celkově jako dobrou, v 75 % dokonce jako velmi
dobrou. Také komunikaci s ostatními vyučujícími byla hodnocena jako dobrá, jako velmi dobrou ji hodnotila
polovina zákonných zástupců.

Graf 41: Hodnocení komunikace prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT)
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Zdroj: INESAN (2020, N=1032/761)

5.5 HODNOCENÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY (EŽK)
POUŽÍVÁNÍ A HODNOCENÍ EŽK
Z dotazovaných zákonných zástupců jich 11 % EŽK vůbec nepoužívalo. Celkem 55 % ji používalo více než dva
roky, 20 % jeden až dva roky a 15 % ji používalo méně než rok.
Graf 42: Používání EŽK
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Zdroj: INESAN (2020, N=914)
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Podle drtivé většiny zákonných zástupců (87 %) by měly být všechny důležité informace týkající se výuky
jejich dítěte poskytovány prostřednictvím EŽK (graf 30).
Co se týče účelu, za jakým zákonní zástupci EŽK používali, pak největší podíl (96 %) ji používal k informování
o rozvrhu žáka a k informování se o prospěchu žáka (96 %). Celkem 86 % zákonných zástupců EŽK používal
pro omlouvání nepřítomnosti žáka a pro informování se o domácí přípravě. Podobný podíl (85 %)
o informování se o aktualitách, akcích, provozu školy, jídelny nebo družiny. Celkem 85 % zákonných
zástupců EŽK využíval pro komunikaci s pedagogem prostřednictvím soukromých zpráv. Celkem 63 % EŽK
využívalo k informování. Nejméně vyhovovalo zákonným zástupcům používání EŽK pro informování se
o aktualitách, akcích, provozu školy, jídelny nebo družiny (10 %) a pro komunikaci s pedagogem (10 %).
Graf 43: Účel používání EŽK a hodnocení spokojenosti s používáním EŽK
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Pozn.: Údaje se vztahují k respondentům, kteří používají EŽK.

Zákonní zástupci dále hodnotili EŽK. Celkově ji hodnotili kladně, podle drtivé většiny se snadno ovládá
(93 %), je přehledná (92 %), má pěkný vzhled (87%) a snadno se ovládá přes telefon (88 %).
Graf 44: Hodnocení EŽK
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Zdroj: INESAN (2020, N=779/790/738/710)
Pozn.: Údaje se vztahují k respondentům, kteří používají EŽK.

Zákonní zástupci byli dotazováni na souhlas s různými výroky, které se týkaly vnímání EŽK. Téměř všichni
zákonní zástupci (96 %) odpověděli, že s EŽK umí zacházet. Celkem 9 % zákonných zástupců mělo problémy
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naučit se s EŽK zacházet. Celkem 26 % pak neobdrželo instrukce, jak s EŽK zacházet. Jen 6 % má obavy EŽK
používat.
S EŽK je celkově spokojeno 92 % zákonných zástupců. Celkem 10 % zákonných zástupců používání EŽK
nevyhovuje, přičemž 19 % se raději informuje osobně a 23 % by upřednostnilo používání papírové žákovské
knížky. Celkem 13 % by pak EŽK raději vůbec nepoužívalo, stejný počet ji považuje za zbytečnou. Pro 12 %
zákonných zástupců EŽK není tím nejdůležitějším zdrojem informací o školních záležitostech jejich dítěte,
celkem 7 % nemá potřebu EŽK sledovat.
Podle 96 % zákonných zástupců pak vyučující jejich dítěte využíván EŽK dostatečně a 72 % uvedlo,
že většinu informací, které se dozví na třídních schůzce, již většinou ví z EŽK nebo školního webu.
Graf 45: Souhlas s výroky o používání EŽK
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Pozn.: Údaje se vztahují k respondentům, kteří používají EŽK.

PROBLÉMY S POUŽÍVÁNÍ EŽK
Zákonní zástupci byli dotazováni na výskyt problémů při používání EŽK. Nejčastěji se setkávali s tím, že EŽK
nebo její části nefungovaly, s tímto problémem se setkalo 44 % všech dotázaných zákonných zástupců, kteří
EŽK používali. Velká část zákonných zástupců (42 %) se setkala také s tím, že jim nepřišlo oznámení, že jim
byla doručena zpráva nebo že posílání zpráv nefungovalo správně (27 %), celkem 24 % zákonných zástupců
pak zaznamenalo, že příloha se nezobrazila.
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Celkem 31 % zákonných zástupců se setkávala s tím, že vyučující nezapsal domácí úkol nebo jej nezapsal
včas, 28 % že informace o domácím úkolu byly nedostatečné a 27 % pak že vyučující včas nezapsal splnění
domácího úkolu.
Další problémy byly zákonnými zástupci méně často zmiňovány a jsou zobrazeny v následujícím grafu.
Graf 46: Četnost výskytů problémů při používání EŽK
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Pozn.: Údaje se vztahují k respondentům, kteří používají EŽK.

Zákonní zástupci byli dotazováni na souhlas s různými výroky, které se týkaly problémů s používáním EŽK.
Co se týče podpory pro zákonné zástupce, celkem 38 % zákonných zástupců uvedlo, že jim není jasné,
na koho se obrátit, když EŽK nefunguje tak, jak má.
Část problémů se pak týkala podoby EŽK. Pro 33 % je matoucí, že podoba EŽK v mobilu a na webové
stránce se neshoduje. Význam barevného označení v přehledu absence nebylo jasné 27 % zákonných
zástupců, kteří EŽK používali.
Graf 47: Souhlas s výroky o problémech souvisejících s používáním EŽK
Není mi jasné, na koho se obrátit, když EŽK nefunguje tak, jak má.
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Zdroj: INESAN (2020, N=770/522)
Pozn.: Údaje se vztahují k respondentům, kteří používají EŽK.
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Další výroky se týkali omlouvání absence žáka prostřednictvím EŽK. Celkem 26 % zákonných zástupců
uvedlo, že nevědělo, zda stačí omluvit dítě pouze přes žákovskou knížku, a 16 % zákonných zástupců
nevědělo, jak nebo kde nepřítomnost žáka omluvit.
V případě 6 % zákonných zástupců jejich dítě zjistilo přihlašovací údaje.
Graf 48: Zkušenosti s používáním EŽK
Nebylo mi jasné, jaký je význam barevného označení v přehledu
absence.
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Zdroj: INESAN (2020, N=499)
Pozn.: Údaje se vztahují k respondentům, kteří používají EŽK.

5.6 HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY
Zákonní zástupci byli dotazováni na návštěvnost webových stránek školy. Téměř polovina dotázaných
zákonných zástupců navštívila webové stránky školy v posledním měsíci, v posledním půl roce to bylo
dalších 7 %. Před více než půl rokem to bylo celkem 42 %.
Graf 49: Poslední návštěva na webových stránek školy
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Zdroj: INESAN (2020, N=1061)

Pro tři čtvrtiny zákonných zástupců je web školy nejdůležitějším zdrojem informací o školních záležitostech
jejich dítěte (74 %), spíše souhlasilo 43 %, rozhodně pak 31 %.
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Graf 50: „Web školy je pro mne nejdůležitějším zdrojem informací o školních záležitostech mého dítěte.“
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Zdroj: INESAN (2020, N=1017)

Zákonní zástupci, kteří navštívili web školy, měli dále hodnotit jednotlivé charakteristiky webu školy.
Zákonní zástupci tak hodnotili, zda web obsahoval informace, které potřebovali. Podle 92 % tomu tak bylo.
Podle podobného počtu zákonných zástupců (91 %) web obsahoval aktualizované informace. Méně často
zákonní zástupci soudili, že se na webu školy snadno hledá, podle 16 % tomu tak není.
Celkem 87 % zákonný zástupců se domnívalo, že web vystihoval povahu školy, podle 19 % však web nemá
pěkný vzhled a podle 26 % nemá moderní vzhled.
Graf 51: Hodnocení webu školy
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Zdroj: INESAN (2020, N=958/894/788/958/917/881)

Tři čtvrtiny zákonných zástupců neznamenala problémy při vyhledávání informací na webu školy. Podle
12 % bylo potřeba dohledávat informace, protože nebyly na jednom místě, celkem 11 % pak uvedlo,
že informace nebyly aktualizované, podle 6 % zákonných zástupců pak informace nebyly poskytnuty včas.
Podle 9 % zákonných zástupců web nebo některé jeho části nefungovaly.

52

Graf 52: Výskyt problémů při hledání informací na webových stránkách školy
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Zdroj: INESAN (2020, N=1049)
Pozn.: Jiné problémy: informace o tom, zda lze po návštěvě u lékaře dítě ještě vrátit do vyučování.

Následující zjištění však ukazuje, že zákonní zástupci problémy při vyhledávání informací na webu školy
přece jen zaznamenávají. Zákonní zástupci byli dále dotazováni, jaké informace při návštěvě webu hledali
a zda hledané informace také našli.
Nejčastěji zákonní zástupci hledali aktuální informace o provozu školy nebo velmi důležité informace
(60 %), přičemž 42 % z nich tuto informaci nenašlo.
Největší podíl zákonných zástupců a to celé dvě třetiny nenašlo informace o rodičovských schůzkách
(66 %), které hledala čtvrtina zákonných zástupců.
Podobně velký podíl zákonných zástupců (59 %) nenašlo výroční zprávu školy, kterou hledalo ale pouze
5 % zákonných zástupců.
Polovina zákonných zástupců nenašla informace o rozvrhu hodin nebo učivu svého dítěte (49 %) nebo
informace týkající se školních akcí, prázdnin, kroužků či školního klubu, které nenašlo 52 % zákonných
zástupců hledajících tyto informace na školním webu. Informovat se tak chtělo 35 %, resp. 27 %
návštěvníků webu z řad zákonných zástupců.
Přes polovinu zákonných zástupců nenašlo také fotografie nebo videa, která na webu hledali.
Celkem 40 % pak hledalo informace týkající se stravování nebo družiny, 45 % z nich tuto informaci nenašlo.
Pro 38 % zákonných zástupců byla návštěva webu spojena s hledáním vstupu do EŽK, 43 % z nich pak tento
vstup nenašlo.
Kontakt na vyučující hledalo 34 % zákonných zástupců, celkem 40 % z nich tyto informace nenašla.
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Graf 53: Informace hledané na webu školy / úspěšnost nalezení daných informací
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Pozn.: Jiné informace: uvolnění z hodin TV.
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6 ZÁVĚR
Na základě kvantitativního šetření mezi pedagogy bylo zjištěno, že pedagogové mají k dispozici technologie
ke komunikaci se zákonnými zástupci. Disponují osobním počítačem, notebookem nebo chytrým
telefonem. Velká část pedagogů tak zcela běžným způsobem využívá technologie, které jsou předpokladem
pro plynulou komunikaci se zákonným zástupcem. Co se týče přijímání ICT pedagogy, ze zjištění lze
usuzovat, že minimálně polovina z nich má dovednosti, které jsou důležité pro problémové používání ICT.
Co se týče jejich subjektivního porovnání s dovednostmi žáků, většina pedagogů (65 %) má pocit,
že používání chytrého telefonu je po žáky snazší, než pro ně. Více si věří při používání počítače, kde však
také téměř poloviny pedagogů (48 %) soudí, že pro žáky je zacházení s počítačem snazší než pro ně. Dále lze
soudit, že pedagogové mají ve většině pozitivní postoj k ICT, je zde ale přibližně třetina pedagogů, kteří se
byli ve svých postojích spíše rezervovaní. Podle velké většiny je vývoj ICT příliš rychlý.
Co se týče používání ICT ke komunikaci se zákonnými zástupci, podle pedagogů nejsou ICT ke komunikaci
se zákonnými zástupci používány v maximální možné míře, nicméně soudí, že jsou používány ve velké míře.
Téměř každý pedagog používá EŽK. Ve větší míře (45 %) používají pedagogové ke komunikaci se zákonnými
zástupci také aplikace pro poslání zpráv jako je Facebook Messenger, WhatsApp Messenger, Viber, Google
Hangouts atp. EŽK přitom nabízí modul pro posílání zpráv, který lze k tomuto typu komunikace využít.
Největší poptávka po ICT nástrojích byla po Google Classroom, které by rádo používalo 21 % dotázaných
pedagogů. Kolem poloviny pedagogů se pak domnívá, že web a EŽK je potřeba více využívat než dosud.
Co se týče hodnocení IS pedagogy, ve všech sledovaných charakteristikách se hodnoty pohybovaly okolo
hodnoty 2, což je spíše pozitivní hodnocení. Nejčastěji se pedagogové shodovali na tom, že jim IS spíše
usnadňuje práci a že je spíše spolehlivý. Drtivá většina (přes 90 %) také uváděla, že díky IS jsou informace
snadno dohledatelné a sdílení informací je jednodušší, procesy realizované v IS snadno kontrolovat,
zrychluje administrativní činnosti a podobné množství, že provádění administrativních činností je díky IS
snazší. Podle 84 % dotázaných pedagogů používání IS, resp. EŽK, usnadňuje komunikaci se zákonnými
zástupci.
Pedagogové byli dále dotazováni na používání jednotlivých modulů EŽK. Největší část pedagogů (97 %)
používá EŽK pro informování zákonných zástupců o klasifikaci žáků, zbylí pedagogové by však EŽK tímto
způsobem také rádi využívali, a to především kvůli vyšší přehlednosti a možnosti vyšší kontroly pro zákonné
zástupce. Největší část pedagogů (82 %) používá EŽK pro posílání individuálních zpráv zákonným
zástupcům. Zbytek používá především e-mail a telefon, ale polovina z nich by raději používala EŽK.
Pro pedagogovy, kteří nemají zájem EŽK používat pro posílání individuálních zpráv zákonným zástupcům, je
hlavním překážkou to, že zákonní zástupci EŽK dostatečně nevyužívají.
Cellem 72 % pedagogů používá EŽK pro hromadné sdílení informací se zákonnými zástupci, zbytek používá
především e-mail, téměř tři čtvrtiny by však také raději používalo EŽK. Pedagogové, kteří nemají zájem EŽK
tímto způsobem používat, jako hlavní překážku uvedli, že zákonní zástupci nemají přístup do EŽK nebo že
jim vyhovuje stávající způsob. Cellem 65 % pedagogů používá EŽK pro zápis domácí přípravy žákům. Zbylí
používají především ústní sdělení žákovi, z nichž 26 % by EŽK rádo používalo. Pro pedagogy, kteří nemají
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zájem EŽK tímto způsobem používat, je hlavním překážkou riziko zvýšení nesamostatnosti
a nezodpovědnosti žáků.
Cellem 74 % pedagogů používá EŽK pro omlouvání absence žáků. Zbylí používají především papírovou
formu, z nich by pak téměř dvě třetiny EŽK rádo využívalo, a to především kvůli vyšší rychlosti, přehlednosti
a nižší administraci. Pedagogové, kteří nemají zájem EŽK tímto způsobem používat, je hlavním překážkou
riziko zneužití. Pedagogové, kteří nepoužívají EŽK nebo pro které EŽK není hlavní nástroj pro komunikaci
se zákonnými zástupci, používají především e-mail nebo telefon. Celkem 77 % zákonných zástupců používá
podle pedagogů EŽK. Mezi zákonnými zástupci jsou však podle velké většiny pedagogů, velké rozdíly
v používání EŽK. Mezi hlavní problémy při používání EŽK, s nimiž se pedagogové setkávají, je v případě
zákonných zástupců především chybějící vybavení a připojení k internetu a ztráta přístupových údajů.
Co se týče zákonných zástupců, kteří EŽK nepoužívají, podle pedagogů se jedná především o sociálně slabší
osoby, dále o soby, které se najímají o vzdělávací proces svých dětí a také osoby, které nemají dostatečné
ICT dovednosti. Podle velké většiny pedagogů by zákonní zástupci měli EŽK používat povinně. Na druhé
straně se však polovina pedagogů domnívala, že pedagog by povinnost používat EŽK mít neměl a měl by mít
možnost se rozhodnout, zda chce nebo nechce EŽK používat. Zákonní zástupci podle pedagogů dobře vědí,
jaká jsou pravidla pro omlouvání absence žáků. Téměř dvě třetiny pedagogů se domnívá, že absence žáka
by měla být omlouvána výlučně přes EŽK.
Pedagogové byli dále dotazováni, jakým způsobem se změnila komunikace se zákonnými zástupci
zavedením EŽK. Co se týče distanční komunikace se zákonnými zástupci, přes polovinu pedagogů uvedlo,
že se zvýšila dostupnost informací, intenzita komunikace se zákonnými zástupci, informovat zákonných
zástupců a přehlednost komunikace. Co se týče osobní komunikace, podle 33 % pedagogů se po zavedení
EŽK zintenzívněla, podle 21 % se pak zvýšila její kvalita. Větší podíl pedagogů než u distanční komunikace
pocítilo změnu k horšímu. Podle 16 % pedagogů se osobní komunikace se zákonnými zástupci stala naopak
méně intenzivní a podle 14 % se snížila také její kvalita.
Pedagogové byli dotázaní, jakým způsobem se změnilo v množství administrativy zavedením IS. Co se týče
každodenní úkonu, množství administrativy se podle 44 % dotázaných nezměnilo, podle 35 % je nižší
a podle 21 % je vyšší. Co se týče množství administrativy souhrnně za rok, pak největší podíl respondentů
(39 %) uvedlo, že se snížilo, podobný podíl (38 %) uvedl, že zůstalo stejné a podle 23 % pedagogů je vyšší,
než bylo před zavedením IS.
Pedagogové byli požádáni, aby pomocí vybraných charakteristik ohodnotili web školy. Pedagogové se
shodli na tom, že web školy je aktualizovaný, přehledný, moderní a vizuálně přitažlivý. Pedagogové byli
s webem školy v naprosté většině případů spokojeni.
Na základě kvantitativního šetření mezi zákonnými zástupci bylo zjištěno, že naprostá většina má
k dispozici mobilní telefon, počítač v domácím prostředí, počítač mimo domov nebo tablet. Minimálně
jedno z uvedených ICT zařízení využívají všichni respondenti. Celkem 91 % zákonných zástupců používala
denně nebo téměř denně internet, 2 % zákonných zástupců internet používalo zřídka nebo jej vůbec
nepoužívalo. Kolem tři čtvrtiny zákonných zástupců používalo e-mail a také chatovací aplikace jako je
Facebook Messenger, WhatsApp Messenger, Viber, Google Hangouts atp. Ze tří nejpoužívanějších
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sociálních sítí, byl nejčastěji požíván Facebook (58 %) a Instagram (22 %). Zákonní zástupci mají celkově
kladný postoj k elektronizaci komunikace, nicméně menší polovina se obává, podobně jako v případě
pedagogů, že by ICT mohlo vytlačit ve škole osobní komunikaci.
Zákonní zástupci hodnotili využívání ICT nástrojů školou, resp. pedagogy. Podle největšího podílu
zákonných zástupců, používají pedagogové ke komunikaci EŽK. Dále se jednalo o e-mail, který téměř všichni
zákonní zástupci považují za užitečný a více jak polovina je pak s používáním tohoto nástroje spokojena. Co
se týče aplikace pro objednávání obědů, používalo ji 73 % zákonných zástupců, přičemž tři čtvrtiny z nich
nezaznamenaly s používáním aplikace žádný problém.
Zákonní zástupci byli dotazováni na souhlas s různými výroky, které se týkaly hodnocení komunikace
prostřednictvím ICT. Drtivá většina respondentů se cítila být dostatečně informovaná o školních
záležitostech. Nicméně menší polovina zákonných zástupců zároveň souhlasila s tvrzením, že informace
jsou na různých místech (web, EŽK, e-mail atp.) a že pak ztrácí přehled, kde které informace hledat. Čtvrtině
zákonných zástupců pak nejsou jasná pravidla pro omlouvání absence žáka při používání různých forem
omluvenky (elektronicky, telefonicky, papírově), což kontrastuje s přesvědčením pedagogů o tom,
že zákonní zástupci pravidla dobře znají. Celkem 26 % zákonných zástupců uvedlo, že nevědělo, zda stačí
omluvit dítě pouze přes žákovskou knížku, a 16 % zákonných zástupců nevědělo, jak nebo kde nepřítomnost
žáka omluvit. Přibližně čtvrtina zákonných zástupců se pak setkala s tím, že informace poskytované školou
jsou neúplné a špatně se hledají a s nepřehledností komunikace.
Co se týče používání EŽK, 11 % zákonných zástupců EŽK vůbec nepoužívalo. Podle drtivé většiny
zákonných zástupců (87 %) by však měly být všechny důležité informace týkající se výuky jejich dítěte
poskytovány prostřednictvím EŽK, což kontrastuje s názorem pedagogů, že by mělo být na pedagogovi, zda
chce nebo nechce používat EŽK. Co se týče účelu, za jakým zákonní zástupci EŽK používali, pak největší podíl
(96 %) ji používal k informování o rozvrhu žáka a k informování se o prospěchu žáka (96 %).
Zákonní zástupci dále hodnotili EŽK a celkově ji hodnotili kladně. Podle naprosté většiny se snadno se
ovládá, je přehledná, má pěkný vzhled a snadno se ovládá přes telefon. S EŽK je celkově spokojeno 92 %
zákonných zástupců. Přibližně každému desátému zákonnému zástupci používání EŽK nevyhovuje a raději
by ji vůbec nepoužíval. Téměř všichni zákonní zástupci odpověděli, že s EŽK umí zacházet. Celkem 9 %
zákonných zástupců mělo problémy naučit se s EŽK zacházet. Celkem 26 % pak neobdrželo instrukce, jak
s EŽK zacházet. Jen 6 % má obavy EŽK používat.
Zákonní zástupci byli dotazováni na výskyt problémů při používání EŽK. Nejčastěji se setkávali s tím, že EŽK
nebo její části nefungovaly, nebo jim nepřišlo oznámení, že jim byla doručena zpráva, dále že vyučující
nezapsal domácí úkol nebo jej nezapsal včas nebo že informace o domácím úkolu byly nedostatečné. Co
se týče podpory pro zákonné zástupce, celkem 38 % zákonných zástupců uvedlo, že jim není jasné, na koho
se obrátit, když EŽK nefunguje tak, jak má.
Co se týče webu školy, téměř polovina dotázaných zákonných zástupců navštívila webové stránky školy
v posledním měsíci. Pro tři čtvrtiny zákonných zástupců je web školy nejdůležitějším zdrojem informací
o školních záležitostech jejich dítěte. Podle zákonných zástupců web obsahoval informace, které
potřebovali, obsahoval aktualizované informace. Méně často zákonní zástupci soudili, že se na webu školy
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snadno hledá, podle 16 % tomu tak není. Celkem 87 % zákonný zástupců se domnívalo, že web vystihoval
povahu školy, podle 19 % však web nemá pěkný vzhled a podle 26 % nemá moderní vzhled.
Nejčastěji zákonní zástupci hledali aktuální informace o provozu školy nebo velmi důležité informace
(60 %), přičemž 42 % z nich tuto informaci nenašlo. Největší podíl zákonných zástupců a to celé dvě třetiny
nenašlo informace o rodičovských schůzkách (66 %), které hledala čtvrtina zákonných zástupců.
Podobně velký podíl zákonných zástupců (59 %) nenašlo výroční zprávu školy, kterou hledalo ale pouze 5 %
zákonných zástupců. Polovina zákonných zástupců nenašla informace o rozvrhu hodin nebo učivu svého
dítěte (49 %) nebo informace týkající se školních akcí, prázdnin, kroužků či školního klubu, které nenašlo
52 % zákonných zástupců hledajících tyto informace na školním webu. Informovat se tak chtělo 35 %, resp.
27 % návštěvníků webu z řad zákonných zástupců.

58

POUŽITÁ LITERATURA
[1]

Babbie, E. R. (1995). The practice of social research. London: Wadsworth Cengage Learning.

[2]

Birn, R. J. (2008). The international handbook of market research techniques. 2nd ed. London: Kogan
Page Limited. s. 18.

[3]

Hendl, J. (2012). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace (3. vyd). Praha: Portál.

[4]

Hendl, J., Remr, J. (2017). Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1192-1.

[5]

Sklenák, V. Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C H Beck, 2001. 507 s. ISBN 8071794090

[6]

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.

[7]

Kerlinger, F. N. a Lee, H. B. (2000). Foundations of behavioral research. Fourth edition. Australia:
Cengage Learning. ISBN 0-15-507897-6.

[8]

Machková, H. (2009). Mezinárodní marketing: nové trendy a reflexe změn ve světě. 3., aktualiz.
a přeprac. vyd. Praha: Grada, Expert.

[9]

Mleziva, E. Diktatura informací: jak s námi informace manipulují. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 133 s. ISBN 80-86898-12-1.

[10]

Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. Thousand Oaks: SAGE Publications. ISBN 07619-1978-3.

[11]

Pawson, R. (1989). A measure for measures: a manifesto for empirical sociology. London: Routledge.
International library of sociology. ISBN 0-415-02659-8.

[12]

Průcha, J., Veteška, J. (2012). Andragogický slovník. Praha: Grada.

[13]

Přibová, M. et al. (1996). Marketingový výzkum v praxi. Praha: Grada Publishing.

59

O INSTITUTU EVALUACÍ A SOCIÁLNÍCH ANALÝZ
INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromý vědecko-výzkumný institut v oboru
společenských věd založený v ČR. Jde o nezávislý subjekt, který byl založen podle pravidel stanovených
Evropskou unií (Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 2014/C/198/01). Institut
je výzkumnou organizací dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací a je zapsán na Seznamu výzkumných organizací vedeném Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT). Cílem INESANu je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo
experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií,
přičemž veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností.
Hlavními činnostmi, kterými se INESAN zabývá, jsou evaluace a sociální analýzy.
Evaluace jsou v INESANu chápány jako proces systematického sběru, zpracování a uspořádání informací,
jehož cílem je racionální stanovení a objektivní měření hodnoty. Evaluace prováděné INESANem mají formu
kontrolovaného šetření věcného základu (Merit) a přínosu (Worth) předmětu evaluace. Evaluace mohou
zlepšit kvalitu a zvýšit účinnost prováděných programů či projektů, mohou optimalizovat proces jejich
realizace a mohou přinést adekvátní a využitelnou zpětnou vazbu. V oblasti evaluací se INESAN specializuje
na:




metaevaluace (evaluace již provedených evaluací),
evaluace intervenčních programů (hodnocení souboru opatření, jejichž cílem je změna
či formování chování jednotlivců, společenských skupin či organizací).

Sociální analýzy jsou cílené na společenské problémy v rámci vytyčených prioritních tematických oblastí.
INESANem prováděné analýzy obvykle zahrnují celý soubor vzájemně provázaných výzkumných aktivit;
tím se sociální analýzy odlišují od běžných výzkumů. V rámci realizace sociálních analýz se pracovníci
INESANu zaměřují na zkoumání vzájemné interakce vybraného problému a jeho společenského kontextu,
což umožňuje analyzované problémy detailně popsat a vyhodnotit. V oblasti sociálních analýz je realizován
zejména:





primární a sekundární výzkum,
syntetizující, komparativní a analytické studie,
případové studie.

Mezi tematické okruhy, jejichž výzkumem se INESAN zabývá, patří eticky odpovědné chování, manažerská
studia, ICT, životní prostředí a sociální témata.
Díky svému zázemí v oblasti metodologie aplikovaného společenskovědního výzkumu INESAN poskytuje
také zpracování výzkumných šetření a metodologických analýz. INESAN rovněž poskytuje odborné služby
při tvorbě metodických nástrojů pro evaluaci, realizuje samotná evaluační šetření, podílí se na přípravě
zadávací dokumentace, poskytuje peer-review jednotlivých dokumentů vztahujících se k evaluaci
a k metodologii společenskovědního výzkumu.
Publikace, expertízy, odborná stanoviska a posudky, které INESAN vydává, nejsou ovlivněny postoji donorů
a zadavatelů, nýbrž obsahují nezávislý pohled expertů INESAN.
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