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Příloha č. 1 – Otázky polostrukturovaného rozhovoru 

ÚVOD 

Osobní otázky 

Jak dlouho pracujete jako školní psycholog/ školní psycholožka?  

Jaké jsou Vaše profesní zkušenosti? 

Pracujete na škole samostatně nebo v týmu? (zázemí)  

Máte zkušenosti s dynamickou diagnostikou? Jaké?  

HLAVNÍ ROZHOVOR 

Myšlenkový rámec 

S jakými předpoklady začínáte pracovat s žákem? S jakými cíli pracujete? 

Jaká je Vaše představa o tom, co by se s žáky mělo dít?  

Jak vnímáte žáka s výukovými obtížemi, a jak vnímáte to, co pro něj můžete udělat? 

Jaký je Váš postoj k učebním neúspěchům žáka? 

Jak nahlížíte silné a slabé stránky žáka?  

Samotná činnost 

Jak to vypadá, když s dítětem začnete řešit jeho školní neúspěchy? 

Jaké používáte materiály nebo metody při práci s dítětem s výukovými obtížemi, a proč 

zrovna tyto? (nemůžete mi prosím ukázat konkrétní práci, jak s dítětem navazujete kontakt, 

jak ho po materiálu provádíte, co je vaším cílem?) 

Jak vnímáte svoji roli během práce s takovým žákem? 

Jak podporujete motivaci k práci, vytrvalost a ochotu pokračovat? 

Jaké informace v rámci “sezení” s takovým žákem jsou pro vás podstatné, podle čeho to 

rozlišujete, co s nimi následně děláte?  

Jak dáváte najevo žákovi jeho posun, a také jeho učitelům či rodičům? 

Závěr práce 



 

 

Jak sdělujete, konzultujete postupy s učiteli či rodiči?  

Kdy ukončujete péči o žáka, které informace pro ukončení potřebujete?  

Jaké metody vnímáte pro žáky se vzdělávacími obtížemi jako užitečné, a proč?  

UKONČENÍ ROZHOVORU 

Chtěl/a byste říct ještě něco k tomuto tématu?  

Je něco na co jsme během rozhovoru zapomněli? 

Chtěl/a byste zdůraznit nějakou oblast, o které jsme se bavili?  



 

 

Příloha č. 2 – Dopis pro informanty 

Vážená paní/ Vážený pane,  

obracím se na Vás s laskavou prosbou o rozhovor, jehož cílem je sesbírat data 

pro empirickou část mé bakalářské práce. 

Jmenuji se Marína Mrázková a jsem studentka oboru Psychologie a speciální pedagogika na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Součástí ukončení mého studia je vypracování 

bakalářské práce „Dynamická diagnostika v praxi školního psychologa”, v rámci které bych 

ráda provedla analýzu rozhovorů s několika školními psychology.  

Cílem mého výzkumu je prozkoumat, jaké místo zaujímá dynamická diagnostika v praxi 

školního psychologa. Jaký názor mají oslovení školní psychologové na využití dynamické 

diagnostiky (nebo jejích prvků) v praxi, zdali školní psychologové využívají ve své praxi tuto 

metodu nebo její prvky, v čem vidí případné překážky, nevýhody či naopak výhody využití 

této diagnostické metody.  

Dotazování bude probíhat formou polostrukturovaného rozhovoru, ze kterého bych s Vaším 

svolením pořídila zvukový záznam, který následně pro potřeby další analýzy přepíši. Vaše 

jméno ani jiný identifikující údaj nebude v mé práci, ani jinde, zveřejněn. Jednalo by se 

maximálně o hodinové setkání.  

Pokud byste s rozhovorem souhlasil/a, prosím napište mi termín, který by Vám pro pořízení 

rozhovoru vyhovoval. Ještě jednou moc prosím, a zároveň předem děkuji za jakoukoliv 

reakci.  

S přáním hezkého dne 

Marína Mrázková  



 

 

Příloha č. 3 – Rozhovor s Marií 

Jak dlouho pracujete jako školní psycholog?  

Dva a půl roku.  

Nějaké předchozí zkušenosti z oblasti psychologie jste měla? 

Ne ne, já jsem pracovala v úplně jiné oblasti, o několik let dřív jsem začala pracovat s FIE, ale 

vyloženě s prací školního psychologa jsem před tím zkušenost neměla.  

A pracujete tady na škole samostatně nebo v nějakém týmu? 

V podstatě samostatně. Já jsem jenom pro první stupeň tady, takže mám kolegu ještě na 

druhém stupni, takže pokud potřebuji řešit nějaký problém, tak s ním občas něco řeším a zase 

na prvním stupni ještě kolegyně výchovná poradkyně, která už pracuje ve školství řadu let, 

takže ona je taky taková bohatá studnice zkušeností. Tak s ní docela spolupracuju.  

Speciálního pedagoga tady máte na škole? 

Máme, ale my jsme měli pani, která tu byla původně na celý úvazek, ale ta si ho úplně teď 

zminimalizovala a nastoupila sem pani, která víceméně dělá s dětma akorát nápravy, takže 

tam se občas sejdeme a řekneme si o těch dětech, který máme společně, ale taky bych to 

nenazvala ňákou úzkou spoluprací.  

Teď bych se ráda zeptala přímo na tu dynamickou diagnostiku, jestli teda máte nějaké 

zkušenosti, jaké. Vlastně kdybyste mohla říct vše, co se vás ohledně dynamické 

diagnostiky dotklo? 

Mám za sebou kurz Tzuriela i LPAD, takže ňáký teoretický zázemí mám a tady se to snažim 

používat i společně s instrumentálním obohacováním, tak jak mi přijde, že to má ňákej užitek, 

a že to přináší užitek i těm zúčastněným, takže si to používám, tak jak mi to přijde tady 

vhodný. Takže já nedělám klasickou dynamickou diagnostiku ve smyslu, že bych prošla celou 

baterii a psala pak zprávy, to vlastně po mě nikdo nechce ani nevím, jak by to kdo používal. 

Výhodou je, že já si ty děti můžu brát s těch tříd, tak jak potřebuju, že s tím učitelem se dá 

domluvit, takže říkám, to používám tak, jak mi to přijde vhodný. Hodně si to vlastně ředim, já 

si ty děti neberu na víc jak hodinu v kuse, protože to mi potom už přijde s ohledem na to 

vyučování kontraproduktivní, takže to s nima mám poměrně na dlouhou dobu a s tim 

dynamickym hodnocenim pracuju hodně intervenčně. Kdybych dělala dynamickou 



 

 

diagnostiku ve smyslu, že by potom z toho byla opravdu nějaká zpráva, tak bych to dělala míň 

intervenčně, ale tady to je pro mě nástroj, jak během toho ty děti něco naučit a podpořit jejich 

sebevědomí a podobně, takže je to takový specifický použití. 

A ten prostor tady na to máte na to, to využívat?  

Jo, říkám, záleží na tom, jak v který třídě, jak je domluva s paní učitelkou a podobně a jak 

vlastně se taky dozvím, že někomu by se něco takového mohlo hodit, takže není to úplně 

rovnoměrně, co třída stejný, ale tam v těch třídách, kde ty podmínky na to jsou, tak jo.  

Děkuju moc. Teď bych se ráda už dostala k nějakému myšlenkovému rámci a zeptám se 

vás, s jakými předpoklady začínáte s žákem pracovat, případně jaké cíle si stanovujete, 

co si myslíte, že pro něj můžete udělat?  

Já se snažim, v rámci těch reálných možností, který máme, tak ty děti naučit to, aby uměly 

používat to, co maj k dispozici, jak svoje vlastní schopnosti, tak prostě to, co k nim přichází 

zvenku. Snažim se je teda víst k tomu, aby uměly využívat to, co maj, aby si byly vědomy 

toho, že můžou ty věci ňák zvládnout, naučit se, každej má samozřejmě jiný možnosti a to ňák 

používat. Snažim se upozornit na to, na co si maj dávat pozor, co jsou třeba jejich slabý místa 

a jak s tim pracovat, co je třeba to jejich téma, na který by si měly dát pozor.  

A jaká je tedy ta vaše představa, co by se s tím žákem mělo udít během té intervence 

nebo během toho času, který s ním trávíte? 

To je u každýho trošku jiný, ale to záleží, jak který dítě s čím přichází. Ale obecně spousta z 

nich má problémy s pamětí, s pozorností, takový ty základní věci, tak na to se snažíme 

zaměřovat. Pracujeme s ňákým jako abstraktním, abstraktnějšim myšlením, snažíme se přijít 

na to, co tomu dítěti vlastně jako vyhovuje, jakej styl učení, co k tomu potřebuje. Jak jsem už 

říkala, tak se snažíme zaměřit na to, co potřebuje posilovat to, co jsou takový ty jeho slabý 

skvrny nebo co může právě způsobovat ty jeho neúspěchy a ňák na to se ho snažím 

upozorňovat a trénujeme to. A ideál je to, že potom to začne používat, to na co si přijde, že 

mu funguje, tak že to potom začne používat ve vyučování.  

A kdybych se zeptala tedy přímo na žáky s výukovými obtížemi, tak jak vnímáte to, co 

přímo pro tyto žáky můžete udělat?  



 

 

Právě jakoby zkusit najít cestu, jak jakoby minimalizovat ten neúspěch a pomoct najít cestu, 

jak ho zdolávat. U někoho je to fakt i o tom vědomí, že když si tu cestu najdou, když si tu 

práci daj, tak že ten výsledek se dostaví, je pak otázka jakým způsobem to pak využijou. 

Práce s motivací, to je jakoby jeden z nejsložitějších úkolů, že některý tu školu tak jako 

ňákym svým způsobem zabalili, tak vůbec hledám ty cestičky, jak je motivovat, jak ukázat, že 

když se ta cesta najde, tak že to vlastně jako začne fungovat, a že to k něčemu je, že to bude k 

něčemu užitečný. No a potom u každýho na to, na co je potřeba se zaměřit, se zaměřujem, 

hodně je to ta pozornost, motivace a pak ňáký konkrétnější věci.  

Jak nahlížíte na školní neúspěchy žáka?  

To je velmi individuální, u některých z nich je to problém s motivací, některý děti maj různý 

zájmy a některý jsou trošku jiný, něž sleduje ta škola, takže jako dovíst je k tomu, že prostě i 

ta škola je důležitá. U někoho to vychází z rodinnýho zázemí, že prostě tam není souvislá, 

důsledná péče z domova, že nejsou zvyklí. Je to opravdu různý.  

A jak nahlížíte silné a slabé stránky těch žáků?  

Tak obojí je něco s čím se dá pracovat. Takže přicházíme na ně v průběhu práce, a jak jsem už 

říkala, tak ty slabý stránky právě ty děti už hodně znají, ale ještě se teda snažíme je nějak 

rozklíčovat, ňák si říkáme, co vlastně s tim a na co se zaměřit. Naopak zase ty silný stránky 

jim mohou pomoct k nějaké kompenzaci nebo podpoře těch slabejch míst, který můžou 

využít.  

Teď bych se ráda dostala k té samotné činnosti. Tak jak to vypadá, když s tím dítětem 

začínáte pracovat, když k vám to dítě přijde a začnete jeho školní neúspěch řešit?  

To je taky různý. Záleží na tom, jakej už máme s tím dítětem navázanej vztah nebo je to dítě, 

s kterym jsme vlastně doposud do kontaktu nepřišly více méně a podobně. Ale začíná to tím, 

že se mu snažím vysvětlit, proč tady je, ptám se ho, jestli to dítě samo to ví, a že to prostě není 

nic strašného ani to není na známky, to co tady spolu provádíme. A bavíme se potom ňák o 

škole a o tom, jak funguje ve škole a doma, a jak funguje školní příprava, když je to potřeba. 

Někde tyhle otázky nejsou potřeba. A pak se pouštíme do práce podle toho, kvůli čemu to dítě 

přišlo.  

A to, proč to dítě k vám přišlo, si zjišťujete jak? Kdybychom se tedy dostaly úplně na 

ten začátek práce? 



 

 

Nejčastěji vim od učitelů, že je potřeba, případně od rodičů, ale rodiče spíš choděj s ňákejma 

výchovnejma, vztahovejma věcma. Ty výukový pak třeba taky řešim s rodiči, ale ty většinou 

vim od učitelů a pak se bavim s tim dítětem, co si myslí, co mu jde, nejde, jak to funguje.  

A jaké používáte materiály nebo metody při práci právě s takovým dítětem (s 

výukovými obtížemi)? 

Já používám vlastně tu baterii LPAD, ale tak jak jsem říkala. Vybírám ty části, podle toho jak 

je to vhodný a jak je na to čas a podobně. Pracujeme s některýma dětma s instrumentálním 

obohacováním, taky jako kombinací instrumentů, který mi přijdou vhodný. Mám tady školní 

diagnostiku právě pro školní psychology češtinu, matiku od pani Bednářový, tak to používám, 

když se bavíme teda o těch výukových věcech.  

A můžete prosím popsat, jak s tím materiálem přímo pracujete s tím dítětem? 

No tak zadávám třeba tu Bednářovou tam je daný zadání, FIE to je taky jakoby vcelku jasný, 

tak s tim se prostě pracuje, tak jak je potřeba. A to LPAD někdy tam jde spíš o ten čas, že si 

opravdu to dítě nechci brát na celý to dopoledne, tak jak už jsem říkala, tak to máme hodně 

časově rozdělený. Tím, že já si ty děti můžu brát, tak postupujeme vcelku pomalu, nejsem 

tlačená časem, takže opravdu si ty jednotlivý materiály můžu rozložit, jak mi přijde vhodný. 

A jak jsem říkala, tak já je používám hodně intervenčně, ty materiály si procházíme poměrně 

pomalu a učíme se na tom, co mi přijde pro to daný dítě vhodný. A ty materiály prostě 

vybírám podle toho, co v tu chvíli se mi zdá, že by mu mohlo pomoct.  

Kdy bych se zeptala tedy ještě více na tu samotnou činnost, jakým způsobem ho 

například po tom materiálu provázíte, jak mu ho představíte a tak dále? 

Já jsem zvyklá spíš pracovat právě dynamicky než těma klasickejma metodama, tak nedělám 

to tak úplně u tý češtiny, matiky, tam vcelku to ani není potřeba, tam ty úkoly jsou jasný. Ale 

u těch ostatních materiálů, tak ho tím provázím a ptám se teda, co ono tam vidí za problém k 

řešení a podobně, co si myslí, že je tam za úkol. A zároveň se tam učíme na tom to, co mi 

přijde důležitý to, co z toho materiálu vyplývá. My si tady například na začátku nastavujeme 

taky nějakou terminologii, například co jsou svislý, vodorovný čáry, sloupce, řádky. A já chci 

slyšet pořád to odůvodňování, proč je to todle a proč to není todle, abych ňák vlastně věděla, 

jak to dítě o tom přemejšlí a jak prostě využívá to, co se naučilo například v těch předchozích 

úkolech.  



 

 

Děkuju. Jak vnímáte tu svoji roli v rámci té práce s dítětem?  

Mě teď přijde, že co máme ty děti, tak je to vlastně, pokud tedy zůstaneme v té výukové 

oblasti, tak jak popostrčit v tom, kam až se dá dát ty nástroje, aby je pak mohly dál samy 

využívat, tak jako dotlačit je tam, kam až jsou ochotný jít, a co já jim můžu nabídnout, aby 

oni už se s tím potom uměly poprat samy.  

Jak podporujete tu motivaci, co děláte pro to, aby to dítě mělo chuť vůbec postupovat a 

pak to využívat, co jsou ty nástroje motivace k tomu, aby mělo ochotu a vytrvalost?  

To je u každýho dítěte jiný, ty děti v tom samozřejmě taky dozrávaj a měněj se. U každýho 

zkouším něco jinýho. Snažíme si ukazovat to, v čem se mu to může hodit i v tom běžnym 

vyučování, a taky jako v životě a takový to přemosťování. U někoho jsme teď přišli k tomu, 

že se změnila úplně terminologie, jak se o těch úkolech bavíme a převedli jsme si to do hry a 

to nám začalo fungovat, ty cestičky jsou u každýho ňák jinak. Když pochopí, že jim ta práce 

samotná k něčemu může bejt, protože oni vědí, že něco jim v tý škole ňák nefunguje, něco je 

pro ně složitý a podobně, takže se je snažim navíst na to, v čem jim to pak může pomoct v tý 

škole.  

Můžu se zeptat, jak jste převedli ty úkoly do hry?  

Teď se bavíme něco jako vojenská počítačová hra, takže jako zaměřujeme body a útočíme na 

nepřátele a ňáký takovýhle věci. Přímo si vezmeme ten úkol a přeložíme si to do té řeči, 

vlastně to dítě si to takhle už pak samo překládá. Ono samo s tím v podstatě začalo, já když 

jsem viděla, že to funguje, když se takhle o tom bavíme, tak jsem to přejala, takže to ho 

motivuje potom k té práci.  

Nenapadne vás ještě něco takového, co na někoho v poslední době zabralo?  

Když ty úkoly začnou jít, když je to pro někoho složitý, tak si zase hledáme ty cestičky k 

tomu řešení, a když to dítě vidí, že vlastně jako jo, že to má to teda řešení, a že je schopný to 

vypracovat, tak to taky dělá svoje.  

Jaké informace v rámci toho sezení nebo té intervence jsou pro vás podstatné a podle 

čeho rozlišujete, co s tím žákem potom následně děláte?  

No tak jsou to informace od učitele, známky, jak se chová v hodinách, co je vlastně jako to, 

co úplně se tomu dítěti podle učitele nedaří a potom je to ta samotná informace od dítěte, co 



 

 

jakoby úplně nefunguje. Nejdřív vlastně na základě rozhovoru s oběma, s učitelem i s dítětem 

a pak je vidět už vlastně, jak během tý práce, co je pro něj obtížný a co funguje, tak tyhle 

informace získávám pak postupně během práce.  

A mohla byste prosím označit nebo vypíchnout některé ty věci, které přímo v té práci 

sledujete? Jako nějaké indikátory dalšího směřování?  

Tak vůbec prostě, jak s tím materiálem naloží. Když se budeme bavit všeobecně diagnostickej 

materiál jako právě ta čeština nebo matika, tak ty úkoly jsou vcelku jasný, tam ty úkoly jsou 

prostě takový, že jsou zaměřený na ty konkrétní operace nebo prostě na tu konkrétní oblast, 

tak tam to vyplývá z toho úkolu, kromě toho, že u všech těch úkolů sleduju vůbec, jak k tomu 

úkolu přistoupí, jestli teda se do toho pustí nebo váhá, má z toho strach a podobně. Anebo si 

hledá ňáký cestičky okolo. Sleduju, jakou má pozornost, protože to je jeden z velkých 

problémů, vůbec porozumění zadání a pak jakým způsobem pracuje, jak si to plánuje dopředu 

nebo jak to tam střílí a jak využívá ty informace, který mu k tomu dodávám, jak pak to umí 

využít při tý práci.  

A co jsou ty informace, které mu dodáváte? 

Tak právě k té dynamice patří, že před to dítě nepředložíte test a necháte ho pracovat, ale že 

právě, když vidíte, že si s tim neví rady, tak mu tam dodáváte impulzy, který ho nasměrovávaj 

vlastně k tomu vypracování a součást tý diagnostiky je, že sledujete, jak umí využít ten 

impulz, kterej vy mu dáte a jestli ho pak třeba umí převíst do dalších úkolů nebo ten systém tý 

práce, kterej si nastavíte v rámci počáteční fáze, tak že ho využívá u dalších úkolů, a že se 

nějakým způsobem osvědčuje.  

Jak dáváte dítěti najevo jeho posun, popřípadě jak to sdělujete rodičům, učitelům?  

Tomu dítěti to komentuju přímo během tý práce nebo mu ukážu zpětně, co už zvládnul, co 

jsme už všechno udělali, jak složitý úkol byl schopen vypracovat díky tomu, co se už naučil a 

ňák si třeba rekapitulujem, to co mu pomáhá v tom vypracování, co dál může používat v tý 

další práci. Učitelům to taky říkám, i když to po mě nikdo nechce, ale já si dělám samozřejmě 

i svoje poznámky, ale nepíšu oficiální zprávy, ale učitelům ty informace předávám ústně, co 

vlastně nám fungovalo, co byly ty obtíže, ale co nám fungovalo, na co je dobrý se zaměřit. A 

rodičům, když maj zájem, tak informace podobnýho rázu, co jsme dělali, co nám fungovalo, 

co je potřeba procvičovat, ty informace předávám ústně.  



 

 

Jak sdělujete nebo konzultujete, postupy a strategie, které volíte, s učiteli a rodiči?  

No vlastně tím způsobem, jak se vám teď říkala. Ústně, že si říkáme, jak nám co fungovalo. 

Nebo naopak na co je potřeba se zaměřit nebo vymejšlíme třeba společně u ňákejch 

obtížnějších věcí, jak vlastně postupovat, co by mohlo zabrat a bejt pro to dítě vhodný. U 

rodičů to samé, že si prostě říkáme, co nám funguje a co by měli procvičovat, co by mohlo 

pomoct, na co se zaměřit.  

Kdy tedy ukončujete tu péči o žáka, které ty informace potřebujete pro to ukončení té 

péče?  

No ono je to taková trochu nekonečná práce. Takže tam je to spíš o časových možnostech, 

protože s těma dětma by se často dalo prostě pracovat nekonečný množství času téměř, aby 

tam ten posun byl větší. I by to bylo ideální, kdyby byla možnost věnovat se jednomu dítěti 

několikrát tejdně a tak, jak třeba v tom FIE v tom ideálním by se dalo. Takže já s těma dětma, 

to není tak že by se děly zázraky a prostě zázračně by se něco stalo, prostě je to o čase, 

samozřejmě jako jinej typ diagnostiky je právě ta čeština, matika a tyhlety záležitosti, tak z 

toho je prostě ňákej výstup, kterej předám a tam je to otázka pár hodin, tak to je ukončený a 

řeknem si prostě, co dál, co je potřeba trénovat a podobně. V tom instrumentálním 

obohacování se snažim s nima, dokud jsou časový možnosti, pokračovat, takže tam je spíš v 

tý dlouhodobí práci tím ukončujícím prvkem třeba to, že jdou na druhý stupeň.  

A v té češtině a matice jak jste zmínila, tak tam ta informace pro ukončení je jaká? 

Tak to je prostě baterie testová, takže prostě projdeme tu testovou baterii, ta dá ňáký výsledky 

a vidím tam něco, co ňák funguje. A pak s tím dítětem už dál nepracuju, ty informace předám 

učiteli. Vlastně to jsou děti, které mám čistě na tu diagnostiku. To trvá necelý dvě vyučovací 

hodiny.  

A pomocí LPAD diagnostikujete nebo to využíváte pouze tak, jak jste se již zmínila? 

No diagnostikuju, ale zároveň se z toho snažim vytlouct, co se dá z toho materiálu. Ale jak 

kdy, je to opravdu u každýho dítěte jinak. U někoho to mám roztáhlí do několika hodin a u 

někoho je to těch pár hodin, který potřebuju. Když je to pak ta ucelenější baterie, tak to zase 

pak to dítě dostává zpětnou vazbu, po každym tom materiálu si to shrnem a stejnym 

způsobem jako jsme si říkaly předtím, tu informaci dostává učitel případně rodič.  



 

 

A jak dlouho vám ta diagnostika pomocí LPAD trvá?  

Tak já to mám u každýho jinak, ale taková klasika, co se říká, jsou ty dvě dopoledne, ale já 

bych teď musela jít a co dítě si spočítat ty hodiny, co jsme tomu věnovaly, protože abych 

pravdu řekla, tak to úplně nepočítám, tím, že to využívám tak, jak to využívám.  

Poslední na co bych se vás ráda zeptala, je jaké metody vnímáte pro žáky s výukovými 

obtížemi za vhodné a proč? 

Já abych pravdu řekla, tak kde to jde a kde mi to přijde vhodný, tak se snažím používat to 

instrumentální obohacování. Různý instrumenty, různě to kombinuju, není to tak, že bych jela 

jeden za druhým, respektive snažím se vždycky to kombinovat s tím prvním instrumentem s 

tím uspořádáním bodů a k tomu to prostě dolaďuju různejma, který mi přijdou vhodný, 

protože já mam i tu řadu základní i tu BASIC, tu pro ty menší děti, ale tam jsou instrumenty, 

který se daj různě kombinovat i s většíma dětma, tak to je vlastně pro mě takový stěžejní 

včetně jakoby tý dynamický diagnostiky. A co se týká toho výukovýho, tak hlavně tohle, tím, 

že jsem na tom prvním stupni, tak to jsou prostě takový základní problémy. Ideálně kdyby 

toho prostoru pro to jedno dítě bylo víc, ale tady se daj ty základní věci nastartovat. A k tomu 

si prostě stavim ještě další materiály, když zjistim, že tam jsou například matematický 

problémy, který se týkaj toho problému toho konkrétního dítěte.   

Děkuji, ode mě je to vše, pokud nechcete ještě něco dodat. 

Ne. Taky děkuju.  



 

 

Příloha č. 4 – Rozhovor s Johanou 

Nejdříve bych se vás ráda zeptala, jak dlouho pracujete jako školní psycholog?  

Jako školní psycholog pracuji teď 3 měsíce, teď mi zkončila zkušebka.  

A jaké jsou vaše předchozí pracovní zkušenosti?  

Předtím jsem pracovala vlastně rok a půl v poradně a měla jsem 2 měsíce paralelně školního 

psychologa, kde jsem odešla ve zkušebce. 

Tady na škole pracujete samostatně nebo máte nějaký tým?  

Dá se říct, že pracuju samostatně, ale snažím se úzce spolupracovat s poradenským 

pracovištěm, což hlavně znamená výchovný poradce a metodik prevence a ještě speciální 

pedagog, toho máme pouze pro první stupeň.  

A s dynamickou diagnostikou máte nějaké zkušenosti?  

No myslim si, že víc teoretický a pokud to používám v praxi, tak si toho možná nejsem tolik 

vědoma.  

Jaký je prosím váš postoj k učebním neúspěchům žáků?  

Když jde o učební neúspěch žáků, tak vždycky hodně zjišťuju, jak to vypadá jako učitel a 

potom dítě doma, takže hodně se odvíjím od toho, jaké jsou vztahy dítěte ve třídě nebo s tím 

učitelem nebo doma a potom až začínám uvažovat nad ňákou tou poradnou a nad tím odkaď 

pramení ten problém. Měla jsem to hodně v té poradně a myslím si, že tady mám prostor to 

brát odlišně než tu diagnostiku v poradně, takže tady si to užívám, že mám možnost to vidět v 

širšim kontextu než jenom v té poradně, kde opravdu diagnostikuju nějakou nezralost, 

poruchu.  

Když začínáte pracovat s takovým žákem, tak jaké jsou vaše cíle nebo předpoklady?  

Tak většinou se domlouvám s rodiči na ňáký i zakázce, takže se to odvíjí i od toho, co oni 

potřebují nebo chtějí nebo to dítě, když je to už ňáký dítě, co za mnou samo přijde, třeba 

druhý stupeň. Mym cílem je mu to v té škole nějakým způsobem usnadnit, aby jemu bylo líp, 

případně paní učitelce, když třeba to vychází od ní. A předpoklady nebo to, co pro to dítě 

můžu všechno udělat závisí hodně i na tom učiteli, občas myslim, že můžu, když se s paní 

učitelkou dá domluvit, jsou tady i učitelé, se kterými to jde a jsou ochotní ňáké úlevy a ani 



 

 

nemusíme do poradny a zvládneme to. Jsou učitelé, kteří ani přes papír z poradny nefungují 

úplně, takže je to hodně individuální, zároveň podle práce s rodiči, že myslim, že velký limit 

je ten učitel, případně rodič, kterej buď chce a nebo nechce dělat, pak případně ještě pan 

speciální pedagog, jestli má teda prostor, takže jsou to i časový limity, potom ochota těch lidí, 

ono je jich docela hodně, těch lidí, se kterými potřebuji spolupracovat, takže hodně se to 

odvíjí od tohohle a pak vím, že když nebudou spolupracovat vůbec třeba rodiče a bude to 

malý prvostupňový prvňák, druhák, tak tam toho moc nezmůžeme ani my, kdybychom se 

tady všichni přetrhli, takže tohle vidím jako velkej limit, hodně v těch rodičích a někdy je to i 

učitel, není to jenom ten rodič vždycky.  

Jaká je ta přadstava vaše o tom, co by se s tím měla udít?  

Tak moje představa je, že by se mělo přijít na to, z čeho to pramení, jestli se mu děje něco 

doma, že prostě mi nefunguje vůbec v nějakym předmětu nebo v celý škole, případně jestli 

tam je nezralost nebo něco, co můžem dotrénovat, ať už v poradně nebo tady u nás speciální 

pedagog. Takže to se snažim vždycky zjistit odkud vítr fouká, kde je tEN problém a podle 

toho pracovat, případně jak je to závažný, jestli to zvládneme my tady nebo je to opravdu 

poradna, bude to třeba tak velký selhávání, že na to potřebujeme opravdu individuální 

vzdělávací plán a různý pomůcky.  

A když se už dostaneme přímo do té činnosti, tak když k vám přijde takový žák, tak jak 

začínáte s tím žákem pracovat, které věci, informace jsou pro vás důležité na začátek?  

Já většinou úplně na začátek se jdu podívat do třídy, že tam nejdřív vidím co jak funguje, 

nefunguje, tam si ho prostě tak pozoruju, zeptám se pani učitelky, většinou mluvím i s rodiči, 

často na jejich popud, takže už mám nějaké informace od nich, podívám se do sešitů, tam 

vidím v čem to tam tkví, co je špatně a pak si s nima povídám, máme rozhovor a zjišťuji 

hodně i to vztahoví, jaký mají třeba vztah k paní učitelce, abych neřešila poruchu učení, když 

tam je něco jinýho. Případně potom se jich i ptám, co jim jde, nejde, záleží na tom, kolik jim 

je, jak se s nimi dá mluvit. Potom, co se týká diagnostiky vlastní, tak mám pocit, že hodně si 

udělám obrázek z těhle informací, co získám z těch sešitů, z těch testů, co mi tam ukážou a z 

toho rozhovoru s těmi dětmi, takže potom ještě orientačně vezmu fakt jenom třeba u těch 

malejch ty percepce nebo ňákou tu zralost, abych viděla, co tam funguje, nefunguje a podle 

toho se domlouváme dál jestli poradna nebo co s tim můžou pani učitelky dělat. Nejdu do 



 

 

ňákejch velkejch testů, jednak mě diagnostika jako tohoto typu úplně nebaví, už toho mám z 

poradny hodně, takže to klidně pošlu dál, jednak nechci poradně fušovat do toho, co oni dělaj.  

Takže to je dostatečný pro vás tento zdroj informací? A když používáte ty materiály, 

jakým způsobem s nimi přímo pracujete?  

Z větší části je to orientačně pro mě hlavně, můžu tam říct pani učitelce třeba, že mu 

nefunguje zrcadlově, teď ti prvňáci to furt řešíme jestli tam něco je nebo není, takže můžeme 

říct, že tohlencto maj třeba rodiče trénovat, když rodiče jsou ochotní, takže v tomhle směru je 

to fakt spíš pro tu komunikaci, abych vysvětlila, co tam třeba nefunguje, rodičům případně 

pani učitelkám a poslala je jakoby dál. To hlavní gro tý diagnostiky stejně nechávám na 

poradně a oni to tak chtěj, jim to takle jako vyhovuje.  

Když bych se zastavila u těch materiálů, tak jaké všechny materiály, metody používáte s 

dětmi se učebními neúspěchy? 

Tak u těch malejch různý ty zrakový rozlišování, testy na zrakovku, na pozornost, takový ty 

fakt úplně klasický, ňáká Bednářová ta pozornost, kde se to ukáže, potom taky hodně kresba a 

vlastně i jako psaní samotný, diktát nebo přepis, opis, tak to je vlastně klasika. Pak je tam 

pozorování, zkouším s nima motoriku, abych viděla jak funguje takovej ten tělocvik. Nemá 

zas tolik pomůcek ve škole, musim si trošku pomáhat sama ňákou vlastní kreativitou, co mám 

nebo co si dokážu vytvořit, vymyslet, takže občas mám pocit, že tam je hodně ta kreativita.  

Kdybychom šly jako přímo do té činnosti, jakým způsobem třeba předkládáte ten 

materiál tomu dítěti, kdyby to byl ňáký třeba pracovní list nebo cokoliv jiného, tak jak s 

tím přímo pracujete s tím dítětem? 

Tak tam mu většinou vysvětluju to zadání a většinou už tuším, že tam je nějaký problém, 

takže budu vysvětlovat víckrát a vlastně jako hodně bych řekla, že pracuju s ňákým tim 

limitem, že vlastně pomáhám, protože já nejsem ten učitel, co potřebuje vidět, že to dítě selže, 

já se snažím, když to tam příliš nefunguje, zopakovat instrukce, zkusit to ňák jako jinak a najít 

tam něco, na co se chytí, na co mi bude fungovat, což je i proto, abych pak řekla tomu učiteli, 

třeba je potřeba na něj jít takhle, pak to tímhle způsobem přijde nebo víc času nebo ňáká 

prostě věc, co vim, že u toho dítěte pomůže a pak bude prostě mít úplně jinej výsledek, takže 

myslim, že hodně se snažím jako v tomhle pomáhat. Jasně že si píšu, ale pak zkoušim nějak 

napovídat nebo prostě ať si to zkusí přečíst znova, občas něco zakreju. Zároveň občas udělám 



 

 

i to, co bych normálně v poradně neudělala, že když vidím, že to fakt nejde, tak to třeba 

zandáme a jdem si na chvilinku odreagovat motoricky, dát si ňákou plastelínu nebo něco, co 

tam mám, aby se mi jako uvolnil a pak třeba zkoušíme znova. Nebo na některý mám i 

relaxační hudbu, zjistila jsem, že se jim líp pracuje při ňáký hudbě, že se mi zklidňujou, takže 

třeba požiju i tohle a vidim, že to dítě vlastně funguje, dává to mnohem líp než třeba v tý 

třídě. 

Jak vnímáte během toho procesu vaši roli? 

Já to sama pro sebe mám postavený tak, že mu chci pomoci a přijít na to, jestli teda je něco, v 

čem mu můžu ulehčit. Takže se snažim zjistit co mu jde a co mu nejde, silný i slabý stránky a 

vymyslet, jak ty slabý kompenzovat. S tim, aby to dítě nemělo z toho pocit vyloženě, že je 

špatný, ten neúspěch už má ve škole. Takže aby ode mě neodcházelo s tím, že mu to zas jako 

nešlo a třeba hodně posílit ty silný stránky, to mám z toho terapeutickýho, protože to se 

celkově v tý škole moc neděje.  

A jakým způsobem posilujete ty silné stránky? 

Já se vždycky snažim, když přijdu na něco, co jim jde nebo sedí, tak hodně to vyzdvihnout 

nebo na konci jim zadat i něco, kdy oni potom odejdou s tim úsměvem, jo tohle mi šlo, tamto 

se sice nedařilo, ale to nevadí, tohle mi jde. Nebo někdy samozřejmě klasika, takový to, co 

jinýho maj za zájmy, věci, ve kterejch jsou třeba dobrý, tak třeba na konci se dostat k něčemu 

dobrýmu a vlastně vyzdvihnout jejich silný stránky, pochválit, to ne, ale ukázat, tohle se ti 

dařilo, tohle mě fakt překvapilo, že ti to jde, spíš timhle směrem.  

Když teda to teď překlopím na motivaci všeobecně, tak jakým způsobem s ní pracujete, 

jak motivujete to dítě, aby vytrvalo v té práci, aby přišlo rádo znova na tu intervenci? 

Já myslím, že při té motivaci pak občas hraje roli to, že pak si dáme něco ... například hodně 

nezralého chlapečka mám, tak řeknu, že pak budeme kresli, on rád kreslí, i když třeba mu to 

nejde nebo plastelína, že pak bude ňáká ta činnost jako ještě nachvilinku, že něco jinýho. 

Možná občas ani mám pocit, že nepotřebuju motivovat, protože většina těch dětí přijde a je 

rádo, že jde k pani psycholožce, a že třeba přijde o ňákej předmět. Oni choděj třeba z 

výtvarek, oni nechoděj moc z těch hlavních předmětů samozřejmě, ale že vlastně už to je 

samo o sobě asi velká motivace, že jako je to pro ně zajímavější, ale jako lepší, že s tím 

nemám asi takovej problém, jako pani učitelky o hodinách. Ani nemám pocit, že bych je 



 

 

nějak musela motivovat dopříště. Nevím, čím to je, že vlastně většinou ňák se to jako podaří, 

že vlastně potom kolikrát oni chtěj vědět, kdy sem jako zas pujdou a tak. Nemám, že by děti 

nechtěly chodit, spíš občas je jako krotim, že mám pocit, že taky už nemusej, aby to potom 

zas už nezneužívaly, nechtěly utíkat od pani učitelek ze školy a z učení.  

Jakým způsobem tady funguje ten výběr těch žáků, kteří za vámi přijdou?  

Tak to je z více stran. Jednak to funguje, že rodiče píšou, ozývaj se a maj ňákou zakázku, tak 

to je hodně často, co se děje, potom učitelé, ono se to většinou jako spojí, že pani učitelka už 

ví, tak se potom domlouváme jako všichni tři - rodič, učitel a já. Takže z tohodlectoho směru. 

Občas přijde i někdo třeba z jiných učitelů, co mi říká, že někdo má jako ňákej problém, třeba 

i ti netřídní na tom druhym stupni. Někdy ty děti sama oslovim, ale často chodí ty starší děti 

potom samy, ony jsou schopný potom přijít za tou pani učitelkou a ta je pak jako nasměruje, 

takže hodně to je taková spolupráce víc lidí, že se to jako posílá. A když někdo má 

pochybnosti, tak mi řekne aŤ se přijdu podívatna ten náslech a pak podle toho se třeba 

domlouváme. 

A ti starší žáci chodí sami i s těmi učebními neúspěchy se poradit?  

Choděj spíš hodně jakoby s tím, že jim něco nejde a jak potom dál a pak hodně osmáci, 

děváťáci, když začínaj řešit jakoby karieérní povolání v budoucnu. Jinak si myslím, že tam u 

těch starších, ještě tak šesťáci to řeší, ale potom, že už se tam řeší spíš jiný jako věci, takový 

ty vztahový a tak, kromě tý volby povolání a školy, tak to už není taková priorita.  

Jaké ty informace z toho sezení nebo té intervence jsou pro vás důležité, abyste s tím 

žákem mohla pracovat dál nebo aby se vám s ním pracovalo dobře a tak dále?  

Tak jako, jak to vnímá samo to dítě, to je pro mě hodně důležitý, já se třeba ještě ptám, jestli 

se zhoršily, zlepšily, co ta matika. Takže, když se pak začnu dozvídat najednou třeba, že 

úsměv a už je to lepší, tak to je taky jedna z důležitejch informací. U těch mladších 

samozřejmě ti rodiče, ti to vidí nebo ti učitele jsou schopní jako říct jako, pořád stejný nebo 

pořád k vám chodí, zlepšil se, pořád k vám chodí a k ničemu to není i tahle verze tady 

samozřejmě je, takže si myslím, ale jako hodně základ je pro mě to dítě, že když to dítě má z 

toho pocit nebo já vidím jako vidim z toho všeho, že to nikam nespěje, že to nemá smysl, tak 

to se pak domlouvám s rodiči nebo s tim dítětem, co dál, takže někdy je to třeba na ňákou tu 



 

 

další péči nebo někde něco jinýho, ale nedokážu říct, že by to byla ňáká jako jedna informace, 

pro mě je to komplex těch informací.  

Ještě bych se ráda vrátila k těm materiálům, které používáte, tak jestli byste mohla říct, 

jestli používáte ňáké hry nebo co tak je pro vás běžný, co na těch intervencích 

používáte? 

Tak teď mě napadají první ne úplně ty výukový teda, tak já nevím, jestli to je to, co vás 

zajímá nebo ne. Já, co hodně používám, to jsou různý ty karty obrazový, to je něco, co mi 

hodně s těmi dětmi funguje, takže různý... hodně b-creative tam mám skoro všechno, už jako i 

za svý náklady dokonce, že to pak jednou případně odejde se mnou, takže používám hodně 

Moře emocí, různý to škálování. Ono i v tý práci, ohledně hodiny, tak třeba tam jsou Tučňáci, 

tak třeba pani učitelka jak se tváří, takže se pak bavíme třeba o rybách a tučňácích a zároveň 

se pak dostáváme k tomu, jak to tam vnímá to dítě nebo v čem vidí ten problém, takže na to 

nedám dopustit. To my hodně pomáhá. No a potom, hodně často je nechám kreslit, psát, dělat 

ňákou osu nebo takový jako výtvarně, když teda jsou ochotný jako kreslit, což ne všichni 

jsou, takže v tomhle směru. Přemejšlim co ještě ... děláme i jemnou motoriku, tam jako 

takový ty drobný výtvarný, nechám je něco vystříhat, takový úplně klasický věci, co dělaj 

doma nebo co dělaly na výtvarce s pani učitelkou možná. Občas ňáký pexesa nebo paměť, co 

si jak pamatujou, takže něco spíš v tomdle směru. Přemejšlim, co tam ještě mám... na různý 

čtení nebo na ňáký ty rozdíly, tak používám normálně knížky obrázkový nebo pracovní listy. 

Jinak už mě nic nenapadá.  

A co děláte, když začínáte pracovat s tím materiálem nebo s tou metodou s tím dítětem? 

Vždycky mu tak ňák řeknu zhruba, co budem dělat, samozřejmě mu nevysvětluju třeba 

princip karet, ale jakoby představim  a kolikrát se jich jako ptám, jak se jim to líbilo. Třeba, 

kdyby k tomu mělo ňákej odpor, tak třeba příště vezmu jinou metodu nebo zjišťuju v čem ten 

odpor je, jestli se s tím dá něco dělat. Mě vždycky zajímá i to dítě, jak to vnímá, jestli teda 

jako jo. Je pravda, že když mi dítě jako nerado kreslí, tak po něm nechci, ať mi kreslí 

začarovanou rodinu nebo to taky občas používám takovýhle věci, tak to po něm jako nechci.  

Jakým způsobem si zaznamenáváte informace během té intervence?  

Píšu, já mám vždycky svoje takový desky a vždycky si zapisuju poznámky zhruba a po 

zkončení sezení se snažím si to tak ňák ještě sesumírovat. Že mi to jako vyhovuje, že někdy 



 

 

nad tim ještě přemejšlim. Není to tak ideální, někdy prostě letim a mám čas si to zapsat 

odpoledne samozřejmě, takže to se taky stane, takže píšu si  a potom s tím dál pracuju. A jsou 

to jako moje poznámky, takže dál podávám jenom věci, co jsou důležitý nebo je můžu dál 

pustit.  

Jak dáváte najevo žákovi jeho posun, popřípadě rodičům nebo učitelům?  

Tam se hodně odpichuju od toho, co bylo předtim, kde to jako hodně nešlo, tak říkám hele 

podívej se, tady o bylo a teďka máš to úplně všechno ani jednu si tam nezapoměla, ňákou 

rozdílovku, takže hodně jako todlencto, takže na ty mladší tohle, bych řekla, docela funguje. 

Rodičům vlastně to je taky nejjednodušší, že jim ukážu, teď to bylo takhle a teď to je jakoby o 

todle líp. A potom taky vidím občas, co pani učitelka řiká, v tý žákovský jak to začíná třeba 

vypadat, tak zdůrazníte, teď tady jsou ňáký ty jedničky, tak bych řekla, že timhle stylem 

nejvíc. A občas si to ještě odškálujem kartičkama, že si řeknem minule jsme tady měli tuhle a 

jak to vidíš dneska. Nebo říkám, minule si mi dával todle a dneska to máš ještě lepší, já si to 

taky myslim, že to takhle je, jak se odměníme nebo co s mamkou vymyslíte, že pudete někam 

třeba. Že někdy maj samozřejmě děti i s rodičema ty odměny, tak většinou, když to třeba vim, 

tak řeknu, tak běžte s mamkou na tu zmrzku nebo co ste měli minule. Myslim si, že si to 

hodně ověřuju u těch učitelů, jak to funguje než nějakým testem. Občas děláme trošku něco 

jinýho, ale je to takový, ne že bych si řekla, jako teď to vyšlo, tak příště si použiju jako něco, 

co mi zjistí to samý, tak to asi už nemám ani prostor ani kapacitu tady, což je možná škoda.  

Pracujete s žáky dlouhodobě nebo krátkodobě? 

Teď se to ještě nedá tolik říct, když jsem tu tři měsíce, ale co teď obecně mám pocit, tak že mi 

ti žáci chodí dlouhodobě, že pokud nejde vyloženě o krizovky, což je něco úplně jinýho, tak 

spíš jako tak ňák chodim pravidelně jednou týdně, většinou to jako není, že bychom to 

zvládali víckrát. Plus se přijdu podívat do té hodiny ať mám ňákou zpětnou vazbu, ten kontakt 

tam mám, oni mě občas osloví o přestávce, takže to je takový, že je člověk občas potkává a 

zeptám se jak třeba dopad test nebo tak. 

Vy jste hodně mluvila o komunikaci s rodiči, tak bych se chtěla zeptat, jakým způsobem 

s nimi komunikujete? 

No ono to jako funguje, nefunguje. S některými to funguje skvěle a někdy, když to prostě 

nefunguje, tak je těžký mám pocit pomoct tomu dítěti, to pak nejde, když to třeba úplně 



 

 

sabotujou, tak to nejde. No já myslim že to hodně funguje tak, že u těch prvostupňovejch 

příjdou často ty rodiče, že když je to jejich zájem a oni přijdou za mnou, tak pak maj třeba i 

ňákou jako chuť ňák spolupracovat, dělat něco. Většinou máme úvodní sezení, kde se 

domluvíme, a pak se společně domlouváme, když jsou ňáké posuny nebo naopak, když jsou 

ňáký jako poklesy. Hodně funguje i mailová komunikace a pak osobně. A s učiteli využívám 

obědové pauzy, že když to nezvládnu o těch přestávkách.  

Postupy taky konzultujete s rodiči a učiteli? 

Já si myslim, že s učiteli vůbec postupy ne, spíš jenom jako ňáký výsledky nebo to, co třeba 

oni potřebujou zjistit, tak jim řeknu, že se podívám na tohle, když neví přesně, odkud ten 

problém může bejt, ale postupy určitě ne. Spíš s těmi rodiči, ale určitě to není stejný jako 

kdybych to říkala ňákýmu psychologovi nebo tak, ale vědí, proč to děláme a vždycky, když 

maj ňákou zakázku, tak podle toho se domlouváme, co chtěj zjistit a podle toho já říkám, já 

můžu udělat tohle, tohle, ale zároveň třeba vysvětluju, ale v poradně třeba můžou zas něco 

jinýho. Hodně jim tohle vysvětluju, aby třeba věděli, co čekat, nečekat.  

Když ukončujete tu péči o žáka, tak které ty informace jsou pro vás ty důležité, abyste to 

mohla ukončit.? 

Pro mě je důležitý asi to, jestli to jako, nechci říst pomohlo, protože se může stát, že to prostě 

nepomůže, že to nepude, tak aby to prostě pro to dítě mělo smysl, že tam chodí. Když tam to 

dítě bude chodit si jako sednout, něco kreslit a k ničemu to nebude, tak se s těmi rodiči prostě 

dohodnu, že to takhle nepude, že tam je pak ta informace, že to nemá u mě smysl. Nemá cenu, 

aby ke mě chodilo dítě, který z toho nic nemá, ani pro sebe, ani pro školu. Ale pokud tam jako 

ty pokroky jsou, tak teda jedeme a teď tam moc těch ukončenejch nemám, protože tady 

nejsem tak dlouho, takže to úplně nedokážu ještě říct.  

Jaké metody vnímáte pro děti s učebními neúspěchy jako nejvhodnější?  

To je strašně individuální, protože na každýho jako není všechno, takže já bych to asi 

dokázala říkát jako spíš tak jako konkrétně. Pro ty děti, co mají snížený intelekt, my tady 

máme hodně takovejch dětí a pro ty učitele je to hodně velká výzva pracovat, když tam má 

jako ňákou lehkou mentální retardaci, tak tam je nejdůležitější to zjednodušení, všechno jako 

zjednodušit, jednak mají učebnice speciální, jednak musí učitel zjednodušit ten výklad, jednak 

zjednodušit celý prostředí, a by to dítě to chápalo. Takže todle, ale nakonec nejvíc, co bych 



 

 

řekla, to jsem měla říst na začátku, že si myslím, že to je jako hodně o tom učiteli, že můžeme 

dávat úlevy, můžeme dělat interaktivní tabule a dávat nástavce, ale je to hodně o tom učiteli, o 

tom jak se to dítě v tý třídě cítí, a že ve chvíli, kdy ten učitel to sice dělá, ale prostě to dělá 

jenom pro tu formu, tak to třeba taky nefunguje, takovouhle mám s tím zkušenost. No a jinak 

u nás třeba dávaj čas navíc, že to je taková naše klasická, jako dáme víc času, zopakujeme 

instrukci, hlavně u těch ADHD, což docela jako funguje, ale zase je to o těch jako vztazích, 

každýho to dítě taky nevezme, takže si myslím, že hodně se to jako odvíjí od tohohle. No a 

potom určitě jako co dělaj ty různý nácviky, tak u nás hrozně moc si všichni u nác chválí 

aktuálně tu Včelku, co jedou u našeho pana speciálního pedagoga, což je ňákej úžasnej 

program, on to vysvětloval. A oni to dělaj i doma potom, když to chtěj dělat rodiče a v tom 

jsou teď docela velký ty pokroky, že ty děti fungujou. To si myslím, že je dobrá forma tý 

nápravy, že je to pro ně i jako forma hry a počítač se tam používá, tak todlecto. Ale vyloženě 

nácviky těch percepcí, tak to dělá speciální pedagog, to se s nim domlouvám, když vidím, že 

je to potřeba, to já nedělám, on má na to prostor, myslím si, že to umí a umí to představit i 

těm rodičům. Já si teda myslim, že hodně pracuju spíš jako terapeuticky a možná diagnosticky 

mnohem víc, co se týká těch vztahovejch věcí a kolektivu, že to si myslím, že je takový moje 

gro a v těch výukovejch to je takový jako, že to z tý poradny jako znám, takže vim kam 

nasměrovat, vim kdy má cenu poslat a kam. Ani ta poradna moc nechce, abysme tady dělali 

ňákou diagnostiku. 

Ode mě je to asi vše, máte ještě něco, co byste chtěla dodat? 

Asi ne, ale děkuji za rozhovor, nevěděla jsem, co od toho čekat, ale donutilo mě to přemýšlet 

o některých věcech, takže jsem docela ráda, já jsem vůbec nevěděla, co od toho čekat.  



 

 

Příloha č. 5 – Rozhovor s Dominikou 

Chtěla jsem se zeptat, jak dlouho pracujete jako školní psycholog?  

Jo, takže tady na škole pracuju od září, protože já vlastně minulej rok jsem pracovala na jiný 

škole a to jsem byla jako asistent, protože jak jsem prodlužovala a vlastně dodělávala jsem 

diplomovou práci, takže od září už jsem nastoupila na tuhle pozici. To bylo vlastně docela 

dobrý, že jsem si zmapovala školní prostředí.  

Takže vaše profesní zkušenosti jsou teda zatím asistent pedagoga?  

Jo, jo.  

A pracujete tady na škole samostatně nebo v nějakém týmu?  

Ještě tady vedle sídlí speciální pedagožka, takže s ní docela spolupracujeme a potom jednou 

za měsíc máme schůzky s poradnou a ještě jednou za měsíc se scházíme v rámci školy, a to 

výchovný poradce prvního a druhého stupně, metodik prevence a já a paní ředitelka.  

A s dynamickou diagnostikou máte nějaké zkušenosti, popřípadě jestli jste o tom třeba 

slyšela? 

No upřímně nemám, ale dělám si celoživotní vzdělávání u nás na katedře, je to vlastně 

specializovaný na školní psychologii a speciální pedagogiku a v tomhle kurzu jsme měli 

minulý to setkání přednášku Gabriely Seidlový Málkový a ta nám představovala diagnostiku 

dynamickou a hrozně se mi to líbilo, akorát jsem si říkala, že to je škoda, že jsme neměli 

tenhle předmět už v rámci studia, že je to pro mě hrozně těžce uchopitelný a bylo to hlavně 

hrozně rychlý. Takže ona nám to chtěla teoreticky představit a pak nám chtěla ještě ukázat 

nějaké příklady do praxe, ale ona nám to stihla jenom teoreticky představit, takže si neumím 

představit moc jako jak v tý praxi vlastně postupovat, ale jinak mi to přišlo jako super.  

Když začínáte pracovat s žákem, tak s jakými předpoklady začínáte pracovat nebo jaké 

cíle si stanovujete?  

No to je hrozně jako široký, protože záleží na tom, jaký tam je problém, jestli to je výukový 

problém nebo výchovný a ještě si hodně mapuju ten kontext, takže si mapuju, co mi k tomu 

řekne pani učitelka, pak jdu do tý třídy a koukám se, jak se projevuje v hodině ten žák, a pak 

si ho beru až teprve sem a pak jako zkoušíme vlastně, co nefungovalo v tý hodině a jak 



 

 

postupuje při tom danym úkolu. Takže spíš jako prvně v tom kontextu a pak až si ho beru sem 

individuálně a koukáme, co vlastně nefunguje.  

Kdybychom to zúžily tedy na ty učební, výukové neúspěchy žáka, tak se vás nejdřív 

zeptám, jaký máte postoj k těmto neúspěchům? 

Teďkon jako se setkávám s tim, že hrozně i tady záleží, jakej styl má pani učitelka a jakym 

stylem vede tu výuku. Jestli to tomu žákovy vyhovuje, nevyhovuje, jestli na něj ta pani 

učitelka neni moc direktivní. Takže i to mi přijde, že hraje hroznou roli v tom, takže vlastně 

koukám i jakou výuku má ten danej učitel a jak na to navazuje ten žák v tý výuce.  

Mohla byste říct nějaký příklad, jakým způsobem přímo může ta výuka ovlivňovat toho 

žáka podle vašeho názoru?  

Záleží i to tempo tý pani učitelky, to taky mi přijde, že hraje hodně velkou roli, že jestli jako 

zvládá, nezvládá a pak se od toho jako odvíjí ten úspěch, neúspěch. Takže pak většinou si ho 

sem beru a prvně to probíráme, co by potřeboval jinak a pak se i koukám třeba, jestli to je v 

matice, tak jak to počítám nebo jak postupuje při tom danym úkolu, co tam vlastně jako 

nefunguje.  

Jaká je vaše představa, co by se s tím žákem tady v rámci té intervence nebo v průběhu 

té vaší péče o žáka mělo s žákem udít?  

No my se teda taky hodně domlouváme se speciální pedagožkou, takže když to jsou ňáký 

nápravy, tak si je bere ona. Takže vlastně tu speciální intervenci, to si bere ona. Já většinou 

mapuju ty psychologický problémy, proč to nefunguje.  

A můžu se zeptat, jaké nejčastější jsou ty problémy, se kterými se tady setkáváte?  

ADHD děti, který buď jako nestíhaj, že fakt jsou roztěkaný a vůbec nesledujou tu výuku, 

takže k nim jako nedotýkaj ty informace. Nebo utlumený děti, který je vidět, že tam skoro 

usínaj, nedávaj pozor a nezvládaj to vůbec. Nebo děti, se kterýma rodiče doma nic nedělaj, a 

to si myslim, že je největší problém, hlavně na tom prvnim stupni, první, druhý, třetí třídy, 

když nemaj tu návaznost nebo tu domácí přípravu pořádnou, důslednou.  

Jak nahlížíte silné a slabé stránky žáků? Jaký k nim máte postoj, jak je pozorujete, jak 

jsou pro vás důležité, které ty aspekty třeba těch silných a slabých stránek?  



 

 

Od těch věcí co mu v té hodině jdou, od toho se chci odpíchnout, to zdůrazňuju i té pani 

učitelce. Vidim, že tohle mu šlo, tak tady na tom stavět a pak jako vymejšlíme, jak by mu šlo 

komplexně jako pomoct, když vlastně třeba doplňovací cvičení mu jde,ale diktáty mu nejdou, 

tak se to snažíme nějak upravit, aby to šlo celkově.  

Když začnete řešit ty školní neúspěchy s tím žákem, tak jak to vypadá celý ten proces, 

když začínáte?  

Takže když vidím, že tam je ňákej problém, tak většinou se mi buď ozvou teda rodiče nebo 

pani učitelka. Tak prvně se bavim s pani učitelkou, co tam jde, co funguje, nefunguje, proč to 

funguje a co už zkusila, vyzkoušela a nefunguje to. Tak to prvně mapujeme s paní učitelkou a 

pak se jdu podívat do té třídy přímo na tu hodinu a koukám se, jak pracuje v tý hodině. Jo a to 

ještě jsem si vzpomněla, že mě přijde, že ty děti dneska jsou teda dost jiný, že jako jsou 

pohodlný, že nechtěj, tak to si myslim, že je jako taky velkej problém. Ne že by jim to nešlo, 

ale že opravdu jako vypnou a nechtěj, seděj a lelkujou, nejsou motivovaný. Jo, že tam chybí 

ňáká jako vnitřní, vnější motivace no.  

A jak s ní třeba potom pracujete s tou motivací?  

To hodně teďkon zjišťuju a zkouším různý techniky a přijde mi špatný, když nejsou 

motivovaný z domu. To já se tady můžu snažit horem dolem, ale když selhává ta podpora z 

domova, tak to nejde.  

A co používáte přímo k té motivaci žáka, jak se ho snažíte namotivovat?  

Tak já se většinou s ním bavim, co by si přál nebo co by chtěl, většinou na tom prvnim stupni 

tohle hodně zafunguje. Nebo se ho snažim namotivovat, že tady mám dobrý bonbóny, že když 

se bude snažit nebo když to vymyslíme, tak může dostat odměnu. I s tou pani učitelkou pak 

vymejšlíme různý odměny, razítka. Záleží na danym žáku, takový snaživý holčičky, ty jde 

namotivovat, ale takový děti, co mají všechno, tak to je horší, to jako pak hodně selhává, 

takže se snažíme různými úkoly. A my jak jsme sportovní škola, tak docela funguje na ty děti, 

co dělaj sport, tak si promlouváme s trenérama a řekneme, měl špatný známky, nesnažil se, 

tak bude mít i ňáký tresty na těch tréninzích, tahle motivace hodně funguje přes ten sport.  

A jak moc jste sportovní škola, jestli se můžu zeptat, každé dítě tady musí být 

sportovec?  



 

 

Ne, není to tak, ale většinou třeba to áčko máme sportovní třídy a tam jsou jako hodně 

sportovní žáci tak vesměs v celý škole, ale jsou i žáci běžně, kteří nesportujou ňák vrcholově, 

ale moc jich není.  

Máte pocit, že to třeba má nějaký vliv na ty učební neúspěchy?  

Mě přijde, že jsou hodně přetěžovaní, že maj ty tréninky fotbalový, hokejový a pak flákaj to 

učení, že toho je už na ně pak jako hodně. Nebo mi taky přijde, že někteří ti rodiče mají ten 

sport na prvním místě, ta škola je na druhym, takže hold jako dávaj všechno pro ten sport, 

takže je pak hrozně těžký je ňák namotivovat do toho učení, když viděj, že to není úplně tak 

důležitý ani pro rodiče.  

A poté co si již žáka vytipujete nebo za vámi tedy přijde pani učitelka, vy jste říkala, že 

ho potom pozorujete v hodině, a potom si ho teda pozvete sem, tak jak potom 

pokračujete, co je pro vás na začátek důležitý, jaké informace jsou pro vás důležitý, 

abyste s ním mohla začít pracovat?  

No tak záleží, kde selhává, když to je v matice, když to jsou slovní úlohy, nebo když je to 

ňáký sčítání, odčítání, dělení, takže jako přímo si vezmu ty příklady a koukám, jak postupuje i 

většinou mu říkám, můžeš mi ukázat jak postupuješ a i mi to komentuj nahlas, abych věděla, 

co se ti děje v hlavě, jak jako myšlenkově to funguje, takže takhle spíš hodně si o tom s ním 

popovídám.  

A jaké přímo metody v rámci toho sezení používáte?  

Beru si učebnice, sešity, koukám do všeho ohledně toho danýho předmětu.  

Kdybyste mi tedy prosím přímo mohla popsat, když přijde žák, co s ním děláte?  

Prvně si povídáme, co nejde, proč to nejde a proč by to jako mohlo fungovat třeba jinak, takže 

se ho hodně jako ptám, potom mi ukazuje ty sešity a říká mi třeba, tady to bylo dobrý, tady mi 

to nešlo. Hodně se ptám, proč, jestli měl blbej den. Takže hodně jako mapuju, v čem je ten 

danej problém, abysme zjistili, co mu teda vlastně jako nejde. A pak jako přímo konkrétně v 

tý daný úloze se dívám, jak postupuje. Takže mu dám nějakou úlohu z toho učiva, co 

probírají, nebo klidně co už má hotový, co dělaly doma, tak oni většinou si to nepamatujou, 

tak jako vymažeme ty správný odpovědi a postupujem tak, jak postupoval. Tak přímo tedy ho 

vybízím, aby říkal nahlas ty věci a vidím, že když mu to opravdu nejde, tak se ho snažím jako 



 

 

navíst, takže ňákejma návodnejma otázkama, nechci mu říct ten správnej výsledek, ale jako 

ptám se ho, kdyby si přihodil tohle číslo, šlo by to? Jako hodně se snažim mu dopomoct, ale 

tak, abych mu nepomohla úplně.  

A používáte i ňáký materiál jiný? Nějaký přímo od vás, který tomu dítěti dáte.  

To spíš jako s tou paní učitelkou se domlouváme, jestli jako nějaký speciální pracovní listy, 

jestli by mu to pomohlo na doma v procvičování. Nebo se jí ptám, co ona používá v té výuce 

a pak dáváme pracovní listy na doporučení doma. Na doporučení rodičům, co by mohli, aby 

se to zlepšilo, a je to pak jako na nich. Dávám mu podobný typ úloh, co dělá ve škole i tady. 

Co vidím, že mu opravdu nejde, to se domlouváme s tou pani učitelkou, aby to zahrnula do tý 

výuky přímo pro všechny děti nebo konkrétně s nim. A i u nás na škole hodně funguje 

doučování, takže i jiný učitelky z jiných tříd, aby to nebyla ta třídní učitelka, tak doučujou po 

škole žáky, který si berou s družiny, když chtěj, takže potom můžeme konzultovat i s tou 

jinou pani učitelkou, která ho má na to doučování. 

Jak vnímáte svoji roli v té práci s tím žákem?  

Spíš takový jako zprostředkovatel, třeba ta paní učitelka, když na to nemá jako čas vidět v 

kontextu toho žáka, protože tam má spoustu dalších dětí. Kdežto já si k němu sednu nebo 

stojím nad ním a koukám, jak se snaží, jak probíhá ta výuka, jestli dává pozor a pak i to 

zohledňuju, jak pracuje tady se mnou, když je tady sám. Pak to vyhodnocuju té pani učitelce a 

říkám v hodině tohle a tohle, ale tady u mě ...  

Ještě se jednou zeptám na tu motivaci, jak podporujete tu motivaci k práci toho žáka, tu 

vytrvalost a ochotu s vámi spolupracovat?  

Tak mě přijde, že ty děti sem choděj rádi, protože oni jsou tady se mnou sami, není tady celá 

ta třída, takže mají klid, můžou se víc soustředit, můžou mi to víc říct, co funguje, nefunguje, 

tak mi přijde, že i pro ně je to přínosný. Že vlastně si o tom jako popovídá jenom se mnou, a 

že můžu říct, co nejde, jde. Kdežto v té hodině ta pani učitelka na to nemá čas ani prostor.  

A na čem zejména stavíte ve smyslu toho, co mu jde, nejde? Používáte k mapování i 

nějaký svůj materiál?  

Tak hodně vycházím z pozorování v tý hodině, protože mi přijde, že to se dá hodně vykoukat, 

jak se snaží v tý hodině nebo kde polevil, nepolevil, jak má pozornost, jak se soustředí a píšu 



 

 

si poznámky, co dělal u tohohle cvičení, co potřeboval, co konzultoval se spolužákem, takže 

tak všechno v kontextu mapuju.  

A v rámci toho sezení, které ty informace jsou pro vás podstatné, pro to uvážení, jak s 

tím žákem pracovat dál? 

Za prvý, co mi sám říká, co mu jde, nejde, co by potřeboval jinak a za druhý mi přijde dobrý, 

když mi může vysvětlovat, co mu nejde jako v průběhu toho postupu, když vlastně on mi říká, 

jak to počítá a říká mi celej ten postup, tak až podle mně na základě toho můžu přijít na to, co 

vlastně tam nejde, jako postupně krok po kroku si s ním probrat, jak on nad tím vlastně 

uvažuje, tak to mi přijde jako asi nejpřínosnější, rozebrat celou tu slovní úlohu, i u sčítání, 

odečítání i u toho čtení. 

A když tedy zjistíte, kde je problém, tak potom jak dále postupujete?  

No to záleží, když zjistím jako že tam je problém, tak jde ještě za speciální pedagožkou a ještě 

ona si to prověří, no a když vidím, že tam je velký problém, tak konzultujeme doporučení do 

poradny, ale občas ty rodiče to udělaj ještě předtím, než mi bysme je vyzvali, takže jdou s tím 

dítětem do poradny. A pak se radíme s poradnou jak pracoval tam říkáme jak pracuje ve 

škole, jak pracuje u nás a radíme se i s poradnou, jestli je to na druhej stupeň nebo na třetí 

stupeň nebo jako je chytrej, ale nic pro to nedělá, takže to mi přijde super, že i s tou poradnou 

to můžeme probrat i my, že jim můžeme říct, co vlastně dělá ve výuce, nedělá, jací jsou 

rodiče, jak se snažej rodiče, jestli nechtěj jenom jako úlevu, kvůli tomu, aby nemuseli dělat 

nic doma, ale měli tu úlevu nebo toho asistenta. Takže to mi přijde hodně nosný potom, když 

to probereme takhle všichni.  

A mohu se zeptat, jak to potom komunikujete s těmi rodiči nebo učiteli?  

My to máme jako sezení s poradnou a jsme tam my ze školy, poradna, plus ten daný učitel 

toho žáka a pak se domlouváme, co mu nejde v tý matice, češtině, většinou to bývá matika, 

čeština, angličtina, a řešíme co nejde všichni k tomu dáváme svoje postřehy. Rodič u toho 

není, teda jak to vyhodnotíme, jestli je potřeba si sem zvát rodiče, většinou je.  

Když se tedy vrátíme k práci s tím žákem, tak se chci zeptat, co je pro vás indikátorem, 

že žák udělal nějaký posun a jak mu to následně dáváte najevo? 



 

 

On sám říká, že mu to jde líp, nebo že tam jako vidí zlepšení. A asi největší informace je od 

pani učitelky, jako když řekne, vidim, že se to zlepšilo, nebo že vidim, že žádnej posun, tak 

pak si říkám, no tak už je asi něco blbě. Taky se jdu podívat znovu do té hodiny, jestli se to 

zlepšilo opravdu nebo nezlepšilo, jak to funguje. 

A po jaké době tam jdete nebo, kdy si řeknete, že teďka to půjdu zkontrolovat, jestli ten 

posun udělal?  

No většinou jsme to měli po třech týdnech jsem se domlouvala s pani učitelkou, že mi řekne i 

ona, a že kdyby bylo potřeba, že se půjdu znova podívat a oni měli teda ještě tripartitní 

schůzky, co znamená, že se schází žák, učitel a rodič a tam se domlouvaj, to mi přijde dobrý, 

že tam si může to dítě říct, pak řekne i rodič, jak pracuje doma, jak ho vidí doma a může se do 

toho zapojit i učitel.  

A jakým způsobem to tedy dáte najevo tomu žákovi, že udělal nějaký pokrok? 

Hodně ho chválim i v průběhu, když vidím, že se snaží, tak ho hodně chválim i mu to jako 

hodně pojmenovávám. Vidim, že tady ti to dělalo problém, ale tady se to zlepšilo, to je super, 

vidím, že si se posunul. Hodně pojmenovávám.  

A ty intervence tady máte spíš dlouhodobější nebo jednorázové?  

Záleží na tom, co vyhodnotíme s tím třídním učitelem, a taky záleží na tý diagnóze toho žáka, 

ale hodně dětí navštěvuje speciální pedagožku a fakt mají nápravy a jedou, takže to si myslím, 

že by bylo i pro vás nosný jako si udělat rozhovor se speciální pedagožkou, protože ta mi 

přijde jako tady, že je nedílnou součástí toho celýho procesu. Protože mě přijde, že na tuhle 

práci, tady mám taky prostor, ale spíš řeším jako psychologický problémy nebo výchovný. 

Taky úspěch, neúspěch, ale spíš proč teď tak polevil, takže se snažíme mluvit, co se vlastně 

stalo, spíš pracuji tímto směrem než tím výukovým, tím taky, ale míň, rozhodně míň. A hodně 

krizový intervence dělám to jako asi nejvíc. 

Konzultujete nějak vaše postupy s rodiči a s učiteli?  

No když vyhodnotíme, že to je potřeba, tak ale pak už se schází ta pani učitelka s rodičema 

sama, proto říkám, že jsem spíš takovej zprostředkovatel, že jí řeknu, co u mě šlo, nešlo nebo 

jak vlastně on postupuje, jak počítá, čte, cokoliv, a pak to hodně jako komentuju, hodnotím s 

tou paní učitelkou a ona to vlastně předává těm rodičům, co je potřeba, kde je potřeba přidat.  



 

 

A jak byste ohodnotila tu spolupráci, je to nastavené jako běžná záležitost, že 

spolupracujete s učiteli, jsou tomu otevření? 

Hodně, hodně a i s tou speciální pedagožkou hodně spolupracujeme, i s tou to konzultuju 

hodně, co u ní ty děti dělaj dobře, nedělaj dobře, nebo co by potřebovaly jinak, což zase říkaj 

mně, takže je to hodně provázaný. Přijde mi, že ta komunikace funguje. Tady je dobře 

vybudovaná ta pozice školního psychologa, pedagogové jsou na to zvyklí a hodně to 

využívaj, takže se jako choděj radit.  

Kdy ukončujete péči o toho žáka, co je pro vás ta informace, že už teda můžete ukončit 

tu péči o toho žáka?  

Když vidím fakt zlepšení, když se tam jdu sama podívat a vidím, že to začalo nějak fungovat, 

že fungujou ňáký ty principy na čem jsme se domluvili, nebo když pani učitelka mi přijde říct, 

tenhle žák to nepotřebuje, vem si někoho jinýho. Vidím, že se to zlepšilo, nebo že se to o 

malinko posunulo, a že jako to funguje tímhle způsobem, tak uvidíme, jak to bude fungovat, a 

kdyby něco zase bylo, tak ti ho sem zase pošlu. Nebo když z poradny mi přijdou říct, je v 

druhym stupni, má tam nápravy, takže už s ním nemusíš pracovat ty, ale má jako pravidelný 

nápravy se speciální pedagožkou, ta prostě dělá vyloženě ty intervenční programy, přímo 

cvičení na tu problematiku, co mu nejde.  

A vy teda používáte pouze materiál, který dostanete od učitelů? Nemáte tedy ani nijaké 

diagnostické materiály, které používáte s dětmi?  

No to je hrozně těžký, to já jako se snažím, teďka mapuju, vlastně tady nic moc neni. Nevím, 

jestli ta předešlá paní psycholožka s tím pracovala, asi ne, protože ona měla hodně výcviků, 

takže taky spíš podle mě terapeuticky, ale mě to tady taky trochu chybí. No já nemůžu tady 

moc diagnostikovat, protože sem ve škole, ve školním prostředí a tu diagnostiku provádí 

poradna, takže můžu screeningově, ale aspoň screeningově si otestovat, že je nepozornej a 

něco tam není v pořádku a potom to třeba konzultovat s poradnou, že jsem dělala tenhle test a 

vyšlo mi tohle a tohle, že jsem zaznamenala, že už jako je to blbej výsledek, že jestli by 

nebylo potřeba, aby prošel celym psychologickym vyšetřenim. Takže screeningově si tady 

můžu namátkově něco udělat, ale záleží, s jakym cílem bych to já dělala, proč by to jako bylo 

potřeba. Takže zvažuju, ale zase nechci duplovat ty techniky, co používá ta poradna, to zas 

jako nebude moc efektivní ani pro ně ani pro mě. Takže je to jako hrozně těžký. Chci si sem 



 

 

určitě vzít číselnej čtverec a test cesty na pozornost určitě a pak ještě přemejšlim rychlej 

inteligenční test, abych mohla jako stavět na tom, protože když mi řikaj učitelé, že žák 

selhává ve škole, že určitě neni moc chytrý dítě, tak vlastně bych chtěla dokázat, že ale v 

tomhle testu dokázal tohle a tohle.  

A máte představu, jak byste s tím testem pracovala?  

Záleželo by vlastně, s jakým cílem bych ho zadávala, kdybych vyloženě chtěla vidět IQ, je to 

tam, neni to tam, ňákej potenciál, tak bych asi vyloženě postupovala standardizovaně, ale 

kdybych viděla to, že v něčem selhává, tak bych si to asi rozebíral stejně jak tu výukovou 

činnost. I v tom testu bych se doptávala, co ti jde, nad čím přemejšlíš, teď vidím, že jako 

dlouho uvažuješ, co se ti vlastně honí hlavou, takže asi tímhle způsobem, ale jelikož tady ještě 

nic nemám a je i těžký to vykomunikovat s tou poradnou, protože já jsem si sem chtěla 

přinýst i ty testy profesní u deváťáků, ale to zadává taky poradna, takže v tomhle jsem jako 

trochu omezená.  

Vy jste se zmínila o tom učebním potenciálu, tak jak to vnímáte nebo jak to třeba 

sledujete u žáků a jak s tím dál pracujete, když zjistíte, že je tam nějaký rozdíly mezi 

jeho běžnými školními výkony a jeho potenciálem?  

Tak pak i se hodně doptávám a zkouším tak projektivně, jestli není problém s tou paní 

učitelkou, jestli to dítě vyloženě neselhává jenom s tou paní učitelkou, jestli jako osobně se to 

nepotkalo, že vlastně to dítě jako neakceptuje ani ty metody ani to jak mu radí ta pani 

učitelka, takže to je důležitý, že tady mám hodně děti, kterým nevyhovuje ta metoda nebo to 

tempo paní učitelky.  

Ještě bych se vás ráda zeptala, jaké metody vnímáte pro žáky s těmi učebními 

neúspěchy jako nejvhodnější?  

Mě přijde jako osvědčení opravdu ten postup krok po kroku, fakt analyzovat to, co mu běží v 

tý hlavě a jak se naučil s tim pracovat, s tim danym úkolem, tak to mi přijde jako důležitý, 

protože někteří ti učitelé koukají jenom na ten výsledek a nekoukaj jak to dítě jako postupuje 

nebo vlastně ani nestíhaj koukat na to, jak postupuje nebo jak se to naučilo počítat, číst.  

Mohla byste mi prosím detailněji popsat, jak tímto způsobem s nějakým a materiálem 

pracujete?  



 

 

No koukám na ty úkoly nebo do těch sešitů pracovních a koukám se jako kde chyboval hodně 

a pak si to tady rozebíráme hodně, takže i mu to pojmenovávám, teďko na to půjdem trochu 

jinak, teď mi budeš říkat, jak postupuješ nebo jak počítáš, takže budeš říkat úplně všechno 

nahlas, co se ti honí v hlavě. To dítě vždycky na mě zaraženě kouká, protože neni zvyklý, a 

tak ze začátku mu to třeba nejde, tak hodně se doptávám návodnýma otázkama, a pak mi 

přijde, že si na to ňák zvyknou a už jako mi to fakt popisujou a hodně se o tom bavíme. 

Někdy mu to třeba ukážu, jak to má dělat, že třeba prvně si zkusíme takovej příklad a já mu 

ukážu, jak bych postupovala já nebo mu to vyloženě říkám a on pak zkouší taky.  

Děkuji mockrát, já už asi nemám žádné otázky na vás, chtěla byste ještě vy něco dodat 

nebo se na něco zeptat?  

No je to blbé, protože já jsem tady vlastně 3 měsíce, takže se to tady všechno tak rozjíždí i ta 

moje práce, takže mám pocit, že vám ještě nemůžu nic moc konkrétně říct, protože jsem tady 

chvíli. Ale opravdu mi přišlo velmi nosný, jak jsme měli tu přednášku, tak mi to přišlo jako 

super, tak sem si říkala, že to musím určitě zavést do budoucna. Ale přijde mi, že je takový 

tlak, jako vem si ho tam, rychle to s nim vyřeš, řekni co a jak. Takže mám pocit, že na to ani 

není úplně prostor. 



 

 

Příloha č. 6 – Rozhovor s Michalem 

Jak dlouho pracujete jako školní psycholog?  

Teď je to asi čtyři a půl roku, pět let. 

A jaké jsou vaše předchozí profesní zkušenosti? 

Pracuju jako lektor, jinak ještě, pracoval jsem v terapeutický skupině.  

A pracujete na škole samostatně nebo máte nějaký tým?  

Máme školní poradenský pracoviště, kde máme metodika prevence, výchovnýho poradce a 

speciálního pedagoga.  

A s dynamickou diagnostikou máte zkušenosti? Když ano, tak jaké prosím? 

Ze školy vlastně nikdo kromě mě, já jsem prošel tím kurzem, to bylo předloni.  

Upřesníte prosím jakým kurzem? 

Nevím přesně, jak se to jmenovalo, ale bylo to něco jako Dynamická diagnostika v praxi. 

Bylo to pod NÚV a byl to roční kurz, měli tam pozvaný různý hosty, každý přinesl něco, 

princip byl jako dynamická diagnostika. Cílem bylo asi jako ukázat ten směr.  

Teď bych se již ráda dostala k nějakému myšlenkovému rámci. Když k vám přijde žák, 

s jakými předpoklady s ním začínáte pracovat? 

To záleží jako s čím ten žák přijde a kdo ho posílá. Tam se to jako řeší podle toho, jestli žáka 

posílá učitel nebo rodič a někdy jestli jako přichází sám. A jde také hlavně o to téma. Ke mně 

vlastně ti žáci moc nechodí s výukovýma potížema, protože na to maj jako spíš výchovnýho 

poradce, za mnou chodí spíš s výchovnýma potížema, potížema osobního rázu, 

sebepoškozování a podobně. Pracuju s tím, aby žák objevoval sám, jak si může pomoct, 

protože jinak jakýkoliv rady nefungujou.  

A jaká je tedy vaše představa o tom, co by se s tím žákem mělo dál dít? 

Základem je, že by ten žák sem měl chodit dobrovolně a motivovaně, pokud chce něco s tím 

dělat, že nefunguje opakovaně. Pokud jsou sem posíláni ti žáci jen proto, že už si s nimi nikdo 

neví rady. A nejvíc je tam asi potřeba podpora rodiny, protože nejvíc ta potíž žáků pramení z 

rodinnýho prostředí a zázemí. Měl by tedy tady získat nějakou motivaci, proč udělat tu 



 

 

změnu. Žáci to maj tak, že oni ji nechtěj, jsou sem poslaný za trest a oni sami jako změnu buď 

nechtěj nebo nepociťujou tu potřebu a nebo ji chtěj, protože se to po nich chce jako z venčí, 

ale nemaj vnitřní motivaci k tý změně. Takže tam první krok je vždy hledat ňáký motivační 

impulzy pro ně, proč by je to mohlo zajímat.  

Vy jste tedy říkal, že k Vám nechodí moc žáci s výukovými obtížemi, ale stejně se na to 

zeptám, jak vnímáte takového žáka, tedy žáka s výukovými obtížemi a jak vnímáte to, 

co pro něj můžete udělat?  

Občas jsem si sem takové žáky jako nechal poslat, protože mě to zajímalo právě kvůli tý 

aplikaci dynamický diagnostiky, hlavně teda žáky, který speciální pedagožka měla potíže s 

tou jejich motivací do těch hodin navíc, co maj v rámci intervence. Speciální pedagožka měla 

problém s tím, že jí to jako s nimi nejde, tak jsem řekl, že s nimi zkusím pracovat právě touto 

metodou a to docela fungovalo. Zkoušel jsem nějaký cvičení, vlastně dávali jsme si práci na 

tom, že dítě reflektovalo tu činnost a vlastně samo přicházelo na to, že jeho klíčovým prvkem 

je to, že nemá pozornost v tom úkolu do konce, a že na to se zaměří a pak to přenese do 

reality, tak to mi přišlo dobrý. A jinak učitele u nás o té dynamické diagnostice maj jako 

nízký povědomí, když jsme jim tenkrát řekli, že jako ta možnost tady je, a spíš to řeší skrz 

speciálního pedagoga, kterýmu jsem doporučil, aby tim kurzem prošel a zas tam jde o ten čas.  

A teda toho žáka s výukovými obtížemi vnímáte jakým způsobem, když jsem přijde? 

Já to vnímám tak, že tam je více faktorů. Že tam jako ten žák může mít nějaké omezení, může 

mít potíže s tím učitelem nebo že ten učitel neumí najít ten správný klíč k němu a může tam 

mít samozřejmě špatný rodinný zázemí. A mě je jako jedno, kterej ten faktor je ten hlavní, 

protože vím, že učitelé ten svůj přístup tak rychle nezmění, člověk nezmění rodinný zázemí, 

ale může tomu žákovi ukazovat možnosti, jak si v tom poradit.  

A jak vnímáte tedy přímo ty učební neúspěchy? 

No já se tím moc netrápím, protože mě jako jde o to, aby ty děti byly úspěšný v životě, a to, 

že maj nějaký učební neúspěch… ono se těžko rozklíčovává, co vlastně tím učebním 

neúspěchem je. Ty mi nepřijdou jako relevantní, mě spíš zajímá jejich reálný výkon. Když mě 

jako řeknou, že jim nejde matematika, to tady pár takových dětí mám, nebo něco v češtině, 

tak vlastně chci, aby mi ukázaly, jak s tím nakládaj. Co z toho učení vlastně nechápou, a to 

mě zajímá mnohem víc, jako ten postup, kde selhávají, něž ten reálný výsledek jako známka. 



 

 

To mi hodně ta dynamická diagnostika dala, zjisti jako co a proč jim to nejde a pomož jim 

jako hledat tu strategii. Mám tady i pár dětí, který jsou integrovaný v rámci inkluze a vlastně s 

těma občas taky takhle pracuju, protože oni maj hodně individuální plány a taky někdy si neví 

rady, tak občas s pedagogama řeším právě to, co by je mohlo nakopnout, protože samozřejmě 

oni s nima pracujou individuálně, ale takovým tím klasickým stylem. 

Kdybychom se teď posunuli už k samotnému procesu, když k vám přijde ten žák, jak s 

ním tedy začínáte řešit ty školní neúspěchy, co je to první, čím začnete?  

Já se jich vlastně ptám, jak se jim teď daří. Vždy se jich ptám, ve kterých předmětech se jim 

daří, který je baví, který je nebaví, proč je baví, proč je nebaví, a pak se jich ptám, když 

řeknou, že je něco nebaví, nebo že jim to nejde, tak se ptám konkrétně, co berou. Když mi 

řeknou, co berou, tak jim řeknu, ať mi to ukážou. Třeba, že řeší příklady, kdy v matematice 

dělíme pěticiferný číslo tříciferným číslem, tak vlastně řeknu, tak mi ukaž, jak to děláš? Tak 

se bavíme o tom, jak na to přišel, jak tomu rozumí a bavíme se o tom.  

A bavíte se o tom jakým způsobem?  

Dívám se jako na ten postup, a když ty děti zkončej, ptám se jich, jestli jsou si jistý, že to maj 

správně nebo nemaj správně. Pokud jsou si jistý, proč jsou si jistý a případně říkám, tak si to 

zkus ověřit když vidím, že tam ta chyba je a zkus mi jako říct, jak si postupoval nebo 

postupovala, a zkus mi říct, co vlastně je potřeba udělat jinak, aby to bylo správně příště. 

A jaký používáte teda materiály a metody při práci s dítětem s výukovými obtížemi, a 

proč zrovna takové? 

Já k tomu vlastně materiály nemám, protože nejsem speciální pedagog, takže vlastně pracuju 

opravdu s tím obsahem, co přináší oni. Přinesou si vlastní materiály, třeba v zeměpise nebo ve 

fyzice přinesou tu učební látku, bavíme se o ní a vlastně se k tomu vracíme. S čím tady dál 

pracuju, třeba u těch inkludovanejch, který maj potíže s tou matematikou, tak jsem používal 

ňáký hry. Třeba stolní hra, kde se počítá do jednadvaceti a jsou tam zvířátka, který maj 

nějakou váhu a musí nakombinovat, aby to vždy vyšlo do dvacetijedna kilo, takže trénují 

jednoduché počítání. Co jsem si dál pořídil, tak mám DISMAS test, tak s tím občas pracuju a 

nebo pracuju pak s těma pomůckama z toho DISMASU pak nějak jinak. DISMAS je test, 

který je určený pro první stupeň a obsahuje jako spoustu hezkých pomůcek a všechno možný, 

a pak tam jsou taky ňáký jako výpočetní karty. Ten test ukazuje schopnosti žáka v práci s 



 

 

číslem, uvědomění si obsahu čísla, početní představy, operační pojmy, automatizování těch 

činností až jako vyšší početní operace a umožňuje to určit, proč to dítě selhává. Vlastně sama 

administrace testu, když nám to ukazovali, tak vlastně hodně je principielně blízká 

dynamickýmu uvažování, myslím ten způsob, jak se s tím testem pracuje. U spousty těch 

položek je tam jako nějaká ta zácvičná úloha, pak to dítě řeší dál ty další úlohy, zase 

manipuluje s nějakýma předmětama, korálkama a takhle. Když udělá třeba chybu, tak u 

spousty úloh má možnost se opravit, u některých úloh se už ta oprava nedělá. To vyšetření 

hodnotí ne jenom reálný výkon, tedy jestli to dítě přemístilo tři korálky a tři korálky, ale 

sleduje se i čas i způsob jak to dělá. U těch vyšších operací sleduje, jakým způsobem třeba 

rozkládá čísla, jakým způsobem je schopný řešit nějaký operace. Různá ta zadání, různé ty 

úkoly dělá různým způsobem a na tom je pak vidět jestli má problém tedy s představivostí, že 

není schopno rozdělit kuličky nebo jestli s tou následnou matematizací, že není schopno daný 

úkol převést do číselného příkladu nebo jestli nerozumí pojmům. A vidí se, v čem selhává 

nebo jak s tím vlastně pracuje. Například tady u těch číselných operací je vidět, jakým 

způsobem je řeší, jak ty čísla například rozkládá, jaké používá strategie. A je dobrý, že to je 

test, který se dá používat právě i pro starší děcka, který maj právě ňáký omezení. Mám tady 

třeba holčičku, která je teď v sedmé třídě, ale má výstupy na úrovni druhý, třetí třídy, tam ten 

test je pořád validní, že ukazuje, kde přesně jako selhávají, kde se můžou posunout ještě dál a 

kde ne. Je to vlastně vyskládaný postupně, že pokud člověk nemá základní představy čísel, 

základní operaci s pojmy, tak nemůže uspívat potom v těch těžších úlohách.  

A potom materiálu ty děti provádíte jakým způsobem?  

Tam je standardizovaná ta administrace, jak s těma pomůckama, jak zadávat ty instrukce, co 

pozorovat, případně v nějakejch okamžicích se tam dokonce měří časový reakce, že vlastně to 

dítě musí tu činnost ukázat do dvou sekund, aby to bylo automatický a pak má čas 

neomezenej, ale pak se to už nebere jako automatická reakce. Vlastně dívá se hodně na ten 

způsob, jak to dítě to řeší.  

A jak vnímáte svoji roli během práce s žákem?  

Já to mám ve veškeré této práci, že jsem jako průvodce, že provádím ty děti tím 

seberozvojem. Tím že nejsem ani učitel, tak je spíš vlastně provádím a zkouším vlastně to tak, 

aby si na to jako přišli oni, že oni ty informace různě mají, jen jim chybí si je spojit a pracovat 

s nimi.  



 

 

Jaké informace v rámci toho sezení jsou pro vás důležité proto, abyste mohl s dítětem 

dál pracovat?  

No mě nejvíc zajímá u těch dětí vlastně ta jejich motivace a jejich vnitřní emoční ladění, a pak 

jsou pro mě důležitý ty informace o tom rodinným zázemí. Tam se snažíme vlastně pracovat s 

tím, že to zázemí prostě nefunguje. V případě, že to jsou fakt nějaké vážnější věci, tak v rámci 

poradenskýho pracovistě se obracíme na OSOPOD, protože takový případy tu máme často, že 

ty děti jsou neúspěšný, ale většinou to není v nich samých, ale v rodinné situaci se jim jako 

nevěnuje ta pozornost a nikdo s nima vlastně doma neprocvičuje a podobně.  

A tedy k té motivaci, jakým způsobem motivujete děti, jak s tou motivací pracujete? 

To je asi nejtěžší oříšek té práce. Nevím, jak to mají jiní školní psychologové, ale ke mně se 

dostávaj často děti až ve chvíli, kdy už nejsou motivovaný, když už jsou trochu v tý poražený 

roli nebo přijaly tu roli, že to maj špatně. Někde je to jako hodně na dlouho, někde to vlastně 

nefunguje, někde funguje jenom to, že když se bavíme delší dobu, tak tam vzniká ňákej vztah. 

Někdy je dobrý, když se povede, že jsou najednou úspěšný v nějakejch těch cvičeních, tak z 

toho maj radost a to je jako samo o sobě namotivuje. Ale myslím si, že ty děti často přichází 

až jako pozdě, že ten problém se dlouho kumuluje v těch třídách, kde to dítě je neúspěšný 

nebo v něčem nevychovaný, a pak sem přijde, až když už si učitelé neví rady, a to myslím, že 

už je pozdě.  

A když se o tu motivaci snažíte, tak jakým způsobem?  

U starších dětí se hodně ptám, co chtějí dělat v životě, jaký maj koníčky a zkouším jim třeba 

jako přiblížit, že zrovna tenhlecten jako obor potřebuje takový a takový dovednosti, a že 

takový a takový způsoby jim pomůžou hojit v životě ty rány. Někdy i u těch mladších to 

dělám. Tam je zajímavý, že maj takový sny a i tam se dá najít i důvod, že jako kluk chce být 

třeba hasič, tak se bavíme i o tom, že i hasič potřebuje znát spoustu věcí, aby mohl hasit 

požár, že i řidič autobusu toho musí spoustu ovládat, že i tam se daj vidět ty paralely. Pak je to 

hodně o té dlouhodobosti, že se potkáváme a ty děti si potom rády povídají a pak i rády něco 

udělají.  

Takže děti k vám chodí spíš dlouhodoběji? 



 

 

Většinou to není tak, že by sem děti přišly na jednu krátkou intervenci, většinou když sem 

chodí, tak sem chodí opakovaně, třeba někteří celý rok v různých intervalech. Někdo třeba 

chodí jednou za čtrnáct dní, někdo jednou za měsíc.  

Jak dáváte najevo žákovi jeho posun, popřípadě jeho rodičům i učitelům? 

Žákovi to řeknu v tu chvíli, myslím si, že tady není problém pracovat s pochvalou a říct mu co 

mu jde, co se mu daří. S učiteli spíš diskutujeme, protože já tady můžu vidět nějaký posuny, 

ale mě spíš zajímá, jak to vidí učitelé. Tam vlastně diskutujeme, když se potkáme, jak to s tím 

děckem funguje i ve třídě a tak. S rodiči se potkávám málo, rodiče využívaj málo toho 

setkání, a když sem jdou, tak sem jsou vlastně jenom proto, že je sem pošle učitel, protože 

musej a málokterý rodiče jsou takový, že by se o to sami aktivně zajímali, občas si s 

některýma rodičema píšu, ale je jich málo. Takže vlastně, co se týká žáka, tak tomu jenom 

řeknu, v čem se zlepšil.  

A jak konzultujete, případně sdělujete, postupy vaší práce třeba s učiteli nebo s rodiči?  

Moc nekonzultuji. S učiteli s některýma, s tou speciální pedagožkou se bavíme o těch dětech, 

co by se s nima dalo dělat, u některých dětí se o tom bavíme, zejména teda u těch 

inkludovanejch se bavíme o tom, co vlastně třeba dělají. Třeba v tý matematice občas 

zjistíme, že dělají věci, který jsou třeba úplně mimo jejich aktuální dovednosti a to dítě je jako 

mechanicky provede, ale vůbec nechápe důvod tý mechaniky a potřebuje se ukotvit někde 

úplně jinde, aby mohla s timhletim vlastně pokračovat dál. Tak se potom bavíme o tom, co 

tím vlastně dosahují a jak to jako funguje, a že vlastně je staví spíš na mechanický paměti, než 

aby pochopila, jak jít třeba dál v tý matematice. Tak to třeba konzultujeme i s asistentkama, 

pokud ty děti ty asistentky mají, jak s nima vlastně pracujou.  

Kdy ukončujete péči u žáka, co jsou pro vás ty důležité informace, které potřebujete, 

abyste si řekl, že tu péči můžete ukončit?  

To vlastně moc nemám, že bych tady měl nějakýho žáka, kterej by byl jako ukončenej. Buď 

ty děti, když maj ty výchovný problémy, přestávají chodit a těch výukových problémů říkám 

nemám tolik, prostě pár dětí s tou inkluzí nebo specifickejma potížemi a ty v podstatě chodí 

pořád. Maximálně ukončuju, když ty děti vyjdou ze školy. Většina těch dětí se sem stejně po 

ňákým čase jako vrací, minimálně si jako povídat.  

Jaké metody vnímáte jako nejvhodnější pro žáky s výukovými obtížemi?  



 

 

To už je pro mě spekulace, já tolik s těmi dětmi nepracuji, to spíš si myslím, že patří 

speciálním pedagogům. Mě přijdou vlastně dobrý metody, který jsou hodně zkušenostní, 

který jsou zážitkový, kombinace her. To mi tady třeba chybí nějaký zajímavý cvičení, nějaký 

zajímavý, že třeba dobře vymyšlený pracovní listy, který jsou jako hravý, který jsou 

interaktivní. Něco, co je jako zkušenostní, kde se ty děti s tim musej opravdu popasovat, kde 

si to musej vyzkoušet, a že to ty děti vtáhne.  

Kolik dní v týdnu jste tady na té škole?  

Jsem tady asi dva dny v týdnu a v případě potřeby, někdy jsem tady častěji, někdy podle toho 

jak to vychází, když třeba dítě potřebuje nějakou intervenci v ňáký den.  

A chodíte třeba na pozorování do tříd?  

Chodím, ale to chodím spíš kvůli těm výchovným obtížím nebo potížím v kolektivu. Tak tam 

se chodím podívat, co se tam děje, abych mohl vymyslet potom nějakej intervenční program.  

Když jste říkal, že s žáky s výukovými obtížemi pracujete minimálně, tak největší ta 

náplň vaší práce tady je jaká? 

Jsou to dvě věci. Jedna jsou individuální výchovný problémy těch žáků, tedy to, že oni mají 

nějaké obtíže s chováním, a to třeba s chováním v hodinách, a nebo pak tam mám děti, který 

maj potíže se sebepoškozováním, mentální anorexie apod. Druhá ta část se hodně věnuje 

potížím vztahovým v těch třídách, klima tý třídy. Nebo témata specifický pro daný období, a 

to je třeba v sedmý třídě, taková ta jako výrazná neukázněnost celý tý třídy, a taková ta jako 

rozvolněnost, takže tam potom řeším témata pravidel a kontroly a tak. 

Chtěl byste ještě něco dodat k tomuto tématu, napadá vás ještě něco, co jsme nezmínili?  

Nic mě už asi nenapadá.  



 

 

Příloha č. 7 – Rozhovor s Pavlou 

Jak dlouho pracujete jako školní psycholog?  

Pátý rok 

Máte ještě nějakou jinou profesní zkušenost?  

Obecně jo, psychologicky ne. Deset let jsem soukromě doučovala vesměs všechny předměty, 

co byly potřeba samozřejmě zejména matematiku. A základku a střední jsem doučovala. Pak 

asi tři roky jsem vedla kroužky v mateřskejch školkách. Byly to kroužky na rozvoj 

přematematickejch představ, tam jsem si udělala kurz v tý metodice.  

A tady ve škole pracujete v týmu nebo samostatně?  

Tak i tak. No já jsem tady tenhle rok sama i jako speciální pedagog i jako psycholog. Do 

minulýho roku tady byla speciální pedagožka, se kterou jsme si ty děti dělily zhruba půl na 

půl a já jsem byla navíc ještě psycholožka, ale tenhle rok mám tady v podstatě dva úvazky. 

Takže když mám tady děti na psychologickou nebo speciálně pedagogickou práci, tak pracuju 

sama, ale jinak co se týče nějaký porady vzájemný a řešení nějakejch problémů, tak to se 

často dohadujeme s kolegyněma třeba učitelkama těch dětí nebo vyloženě s výchovnou 

poradkyní a hodně s naší zástupkyní.  

S dynamickou diagnostikou máte nějakou zkušenost?  

Oficiálně ne, ale asi si to jakoby ani neuvědumuju, ale mám pocit, že ňákým způsobem 

uplatňuju některý ty prvky, ale oficiálně vlastně jako ne. Měla jsem teda Feuersteina, FIE 1. 

My jsme to měli na škole jako ten úvod, tam jsem se o tom dozvěděla tehdy ještě od pani 

Pokorné a pak jsem si udělala ten kurz.  

Jaký je váš postoj k učebním neúspěchům žáka?  

To je hrozně obsáhlý téma ta neúspěšnost. Já jsem byla teď na jedný konferenci a tam mluvil 

Mertin, že by se podle jeho názoru nemělo známkovat a jako samotnej tenhle názor mi přijde 

úplně zcestnej, ale byla jsem schválně na tý přednášce a musím říct, že ty argumenty, který 

používal, tak jsem si pak říkala, že nejsou tak špatný, že fakt ty děti jedou furt na ten výkon a 

ta školní neúspěšnost se rovná tomu jakou dostanou známku. Je pravda, že to je takový 

jakoby za prvý ne úplně spravedlivý nebo vlastně to vůbec neni spravedlivý a za druhý nevim 

na kolik je to vypovídající o školní úspěšnosti a nebo jenom o ňákym přirozenym nadání toho 



 

 

dítěte. Já sama si s tim úplně nevim rady, co si o tom jako myslet. Určitě si myslim, že je 

dobře, že v dnešní době už se nechce po dětech, aby do bodu plnily nalajnovaně to, co se po 

nich chce, a aby to každej měl stejně. Myslím si, že učitelé, a já si je teda tady opravdu za to 

cením, dbaj na tu individualitu těch žáků. To si myslim, že je opravdu někde jinde a teda, že 

už ani ta školní neúspěšnost není pro ty děti subjektivně běžnej jev. Na tom druhym stupni už 

se to jako projevuje víc. Ale je to pro mě rozsáhlej pojem. Záleží na tom, jak se na to koukaj 

učitelé, rodiče, děti, co je vlastně ta školní neúspěšnost a jestli by se u jednoho dítěte všichni 

tři shodli na tom. Myslim si, že obecně se má za to, že školní neúspěšnost znamená selhávání 

známkový, ale nevim, jestli je to úplně dobře. 

Když by vám to tedy stačilo si to takto pro sebe vymezit, pokud k vám přijde žák, 

kterého tedy můžeme označit za školně neúspěšného, s jakými předpoklady s ním 

začínáte pracovat, popřípadě jaké cíle si stanovujete? 

Já teda zejména v rámci tý speciální pedagogiky mám děti, který potřebujou speciálně 

pedagogickou péči, ale často nemusej bejt školně neúspěšný, jenom ten učitel si třeba fakt 

všimne dlouhodobě, že to dítě buď blbě čte, že se mu pletou ty písmenka, nebo že blbě píše, 

tak jdou do tý poradny, tam mu řeknou ano má tohlencto znevýhodnění, měl by to ňák 

trénovat, ale často ty děti jsou spíš znevýhodnění, ale tím, že mají ty úlevy, tak až tak školně 

neúspěšný nejsou. To spíš ty děti, u kterých se to neodhalí a opomíjí. Co mám tyhle děti, tak 

spíš většina jich je prvostupňovejch, přece jenom oni pak ňák dozrajou a ty dys... nemaj 

takovou sílu, už se to ňák jako vykompenzuje, takže většina těch klientů je 

diagnostikovanejch takhle brzo a mám ty malý děti, ale občas se mi stalo byť výjimečně, že 

přišel někdo z druhýho stupně, kterej chtěl poradit jak se učit. Je to teda mizivý procento 

všech mejch klientů, ale občas někdo takovej byl, ale spíš mám pocit, že to byly děti, který 

neselhávaly až tak školně, ale spíš měly jejich rodiče nebo oni neadekvátní očekávání na to, 

jakejch výsledků maj dosahovat s tim jaký maj předpoklady a hlavně s tim, co reálně jsou 

ochotný pro to dělat, takže oni měli pocit, že já jim tady dám návod, co maj dělat a oni přesto, 

že nebudou nic dělat, tak se to jako zlepší a takhle to prostě nefunguje. Tak to byla jako druhá 

skupina dětí, který nemusely mít žádný dys, ale neučily se efektivně a nebyly úplně schopný 

to ňák jako změnit nebo ochotný teda, ale to je spíš výjimečnej jev, tady s timhle jako 

nechoděj ty děti, většinou choděj z daleko většíma problémama, ty psychologický. Ty 

speciálně pedagogický (....) vy ste se chtěla zeptat na co?  



 

 

Jaká máte ta očekávání, popřípadě jaké cíle si stanovujete?  

Moje cíle jsou většinou takový, že já hodně u těch malejch dětí, zvlášť pokud jde o ty 

nezralosti, tak si myslím, že tam nejde až tak o to je pérovat v tom učivu, ale trénovat ty 

smysly, který nejsou na úrovni, na který by měly bejt. Takže je to hodně hrový, takže úplně 

minimálně je to výuka jako taková, a tak se vždycky snažim jim trénovat, teda hlavně ty uši, 

to je průšvih, oči maj dobrý většinou a pozornost teda bejvá chabá, natrénovat to do takový 

míry, aby mě už časem nepotřebovaly, to je můj cíl, aby to zvládaly bez toho, nebo aby se i 

třeba naučily ňáký mechanismy, jak si samy pomoct, že třeba. Na to mám materiál, který je 

zaměřený na práci s chybou, jmenuje se to ROPRATEM, to je zvlášť pro děti s nízkým 

pracovním tempem, takže většinou jsou to takový ty ADD děti, to je přímo jako rozvoj 

pracovního tempa. Je to program udělanej asi na čtyři měsíce, kde by to ideálně měl dělat 

rodič s dítětem, aby to bylo efektivní, každej den do dvaceti minut by to měli mít hotový, a 

když se tomu budou ty čtyři měsíce věnovat, tak by se mělo teda postupně něco změnit. Já to 

třeba používám jednou tejdně, protože ty rodiče to prostě s těma dětma dělat nebudou a jen u 

některej, kde si myslim, že to má smysl, ale i tak si myslim, že to je k něčemu. Vlastně na 

začátku se udělá zhruba střední obtížnost, pak se projedou všechny ty pracovní listy a na 

konci se znova dělá jako pro kontrolu to stejný cvičení a mělo by se to samozřejmě ňákym 

způsobem posunout. Součástí každého toho cvičení je, že nejdřív to za ňákej čas musej ty děti 

splnit, a pak maj druhou část, kdy si to kontrolujou, takže jakoby pracujeme přesně s tim 

vyhledáváním tý chyby a to na tu pozornost je to fakt super. Druhá věc je, že při tý kontrole já 

je učim, jakým způsobem si to líp kontrolovat, aby si tu chybu našly. Tam je to přesně daný, 

jak se to má udělat, takže tam je to vlastně standardizovaný, ten proces výuky je vlastně tak 

standardizovanej, jako co se má nebo nemá a pak se na konci zas dělá, já jsem se na konec 

nikdy nedostala, že to fakt používám ne jako ten čtyřměsíční program, ono těch cvičení je 180 

a maj se dělat dvě denně a já dělám dvě tejdně, tak ono se to jako protáhne. Třeba mám 

holčičku, se kterou to dělám už minimálně rok a ona to jedno cvičení opravdu měla problém, 

aby ho stihla za deset minut, že byla jako unavená a teď opravdu teda na to, že má to ADD, 

tak už to jako dělá okolo pěti minut, přitom jsou daleko těžší, není to určitě jenom tim, určitě 

zraje, ale je to hrozně hezký a naučila se už nějaké strategie, které jí při čtení zadání, plnění 

úkolu i kontrole šetří čas a energii. Není to časově omezené, ale ten čas se píše, nejdřív je tam 



 

 

zácvik. Ještě mě napadá, jestli náhodou neznáte ty KUPROGy, ty maj jeden z programů 

KUPOZ, ten je na pozornost a to je podobný, ale tohle se mi líbí víc.  

Já bych se možná ještě na chvilku vrátila k úplnému začátku toho procesu. Když k vám 

přijde žák s výukovými obtížemi, jak s ním začínáte pracovat?  

Většinou je to i tak, že mě sem jednou za měsíc chodí psycholožka z poradny, které se ty děti 

posílají. Takže si většinou řeknem víc, něž je ve zprávě, zvlášť teď, když je povinností rodiče 

poskytnout škole tu zprávu, ta zpráva obsahuje úplně minimální informace, respektive 

obsahuje, co má škola dělat, ale už tam vlastně moc není o těch vlohách toho dítěte nebo o 

tom intelektu, kterej je poměrně jako důležitej, když má dítě IQ 80, tak prostě nebude mít 

jedničky, prostě nebude. Sme sice zase u těch známek, individuální posun tam může bejt, ale 

tak jak je to nastavený, tak prostě i ty učitelé musej vnímat to, že když bude mít trojky, že to 

vlastně bude hrozně dobře. Ona mi i přesně řekne, jak to asi bude, já mám zas nějaké 

informace od těch učitelů, takže se potom bavíme o tom, jaké jsou možnosti doma, v čem 

podpořej a takhle. Takže já už mám ňákej obrázek o tom dítěti, když sem poprvý jde. 

Většinou ze začátku je to spíš o navázání tý důvěry a toho vztahu, minimálně ta první hodina, 

možná dvě. To si myslím, že je jako hrozně důležitý, když mě předtím neznaj. No a pak 

vlastně jako jedem tou hravou formou a já je oťukávám ze začátku dost, samozřejmě se 

kouknu do těch papírů, ale i při těch hrách tak jako zjišťuju, kde maj teda právě tu svojí 

úroveň, ten odrazovej můstek, kde předtím to nemá cenu trénovat, jenom třeba na začátku, 

aby si zažily ten úspěch, ale potom spíš tréning na úrovni toho - kdo to použil, Vygotskij - 

zónu nejbližšího vývoje, tak tam jakoby. Konkrétně, abych to vysvětlila, tak já tady mám 

takovou hru - Tvary, barvy, paměť, to je jedna z mejch nejoblíbenějších. Oni maj takhle, jako 

každej má kartičku, na které jsou tři různé barvy a tři různé tvary. To jsou kartičky, které jim 

ukazuju, potom schovám a oni to zkoušej podle paměti. Takže tam jsou různé obtížnosti, 

nejjednodušší jsou dva obrazce nejtěžší pět a vždycky já musím nejdřív zjistit, kde to dítě je, 

prostě ve chvíli, kdy to dítě bude zvládat 4, tak mu nebudu dávat dva. Takže vždy, když to s 

nima hraju poprvý, podruhý, tak je to jenom o tom určení tý linie, na který se jako nacházej a 

přesně, když jako už vim, že třeba ta jejich linie je třeba čtyři, že tam už jako někdy chybujou 

a někdy ne, ale většinou při dalšim, já to s nima teda nehraju pokaždý, ale když to vytáhnem, 

tak udělám pár krát na tři, aby právě věděly, že jim to jde, si tak jako věřej, vědí, že to zvládaj, 

a pak jim dám ty čtyřkový. Myslim si taky, že relativně poznám, který jsou těžší, a který míň 



 

 

z těch čtyřkovejch a snažim se třeba, abychom si vždy řekli, co tam bylo špatně a na konci jim 

třeba dám sice zase jako čtyřku, ale třeba lehčí, aby třeba měly dobrej pocit na závěr. Takže to 

jsou ty začátky, jak s nima začínám pracovat, že nejdřív to jako testuju, třeba pomocí této hry 

testuju ňákou věc, a pak mám jiný hry, kde zase testuju jako jinou věc, takže vždy si 

nastavuju s nima tu hranici, kde začít a pak vlastně při těch dalších konzultacích, já to tak 

různě střídám, aby dělaly to i to, tak pak většinou, jak si to i zapisuju, tak se pohybuju na tý 

jejich individuální úrovni, od který se snažím kousek jít nahoru.  

Mohu se tedy zeptat, co vlastně přesně si tedy zjišťujete, vy říkáte, že pomocí her, ale co 

je pro vás ta důležitá informace, kterou potřebujete zjistit, abyste s tím dítětem mohla 

začít? 

Asi tu jejich jako aktuální úroveň v porovnání s tím, jaká by asi měla bejt. Mám třeba 

chlapečka ve druhý třídě, který má opravdu velmi špatnou pozornost a hlavně paměť 

zrakovou, on třeba od malička nesnášel pexeso, proč asi, protože mu nejde, protože si to 

prostě nepamatuje ty obrázky. Takže ať už dělám i tohle nebo cokoliv jinýho, co si má 

zapamatovat s očima, tak prostě je o dvě úrovně jinde, než jsou děti, který jsou třeba jenom o 

půl roku starší nebo tak, že je to rozdíl, že ty úkoly, co on nezvládá, oni zvládaj, přitom i oni 

mají výukový obtíže. Takže já potřebuju zjistit, co zhruba aspoň, kde se nachází a jestli je to 

ňákym způsobem v normě, a když ne, podle mýho uvážení, tak je potřeba to trénovat.  

A kde se nachází teda v čem, co jsou pro vás ty důležitý věci, úroveň čeho?  

Já to mám asi fakt podle těch smyslů, ty oči, uši, zručnost grafomotorická nebo s nima občas 

dělám jako i logický řady, ale to je spíš jako taková vsuvka, že to si myslím, že to zrovna až 

tak vytrénovat nejde. Nebo oblast vizuomotorické koordinace na to mám taky pracovní listy, 

já nevím úplně jak to nazvat dohromady, možná dílčí schopnosti pro tu školní úspěšnost bych 

řekla. Když si vezmu ten Jiráskův test školní zralosti, tak takovej ten jako úplně kompletní, 

kde je právě nějaká ta sluchová diferenciace, sluchová analýza, sluchová syntéza a tak dále, 

tak zhruba tyhlencty oblasti, ale není to vůbec, že bych to měla naučený. Já bych řekla, že je 

to hodně intuitivní, že prostě se snažím vnímat, v čem maj problém, že dost je to v kooperaci 

s tím třídním učitelem, že vím, co tomu dítěti dělá problém, vím, čím to je, vím, co mu nejde, 

a čím to jde zlepšit, tak je to to, co s ním budu dělat.  



 

 

Když tedy potom pracujete s tím dítětem, jakým způsobem používáte ty materiály, jak 

je tomu dítěti představíte a jak třeba potom pracujete s tím, když v tom chybuje? 

To je asi nejspíš ze začátku, protože pak už to znaj všechno. Já jim nejdřív vysvětlim na tý 

první, druhý hodině, co vlastně budem dělat, o čem to bude celá ta naše práce, že bude hrát 

různý hry, ale že ty hry sloužej k tomu, že jim to právě zlepší ty ouška, očíčka a todle, že vim, 

že jim ve škole nejde tohle, že když to bude trénovat, že by to mohlo bejt lepší. Zrovna i ten 

chlapeček, co má tu hodně slabou pozornost, on je opravdu i hodně unavitelnej, tak i třeba se 

učí rozpoznat, kdy je unavenej. Už mi to i dopředu hlásí, aby se naučil i on vnímat, na kolik 

ten den stačí, třeba i kvůli tomu, že kdyby cejtil od rána, že je to hodně blbý, že může říct tý 

paní učitelce. Já dost často hraju s nima, ale nejdřív jim určitě řeknu, že tady mám takovou 

hru, že ta hra výborně trénuje tohle, a že jejich úkolem bude tohle, a teď jim to vysvětlim a 

pak jim to většinou nějak názorně ukážu.  

A pokud to dítě tedy udělá chybu nebo chybuje neustále, tak jak potom postupujete? 

Já většinou začínám hodně jednoduše, aby to nebylo tak, že už začne rovnou chybovat, ale 

určitě zdůrazňuju to, že ňáká chyba nevadí, že to je v pořádku, že to je normální, že každýmu 

jde něco, že proto to trénujeme, že trénujeme to, co mu nejde, né to co mu jde, protože to je 

zbytečný, že se hodně zlepšuje, chválim, to mají hrozně rádi. Spíš z tý chyby děláme zase 

odrazovej můstek pro něco, než že by to vnímaly jako neúspěch, alespoň se o to teda snažím.  

Mohla byste mi prosím trochu přiblížit, co se ukrývá pod tím slovem "trénujeme", které 

používáte? Jak bych ho měla chápat?  

Asi ňák, že to opakovaně zkoušíme na tý úrovni, kde se to jako láme s ňákym očekáváním, že 

by to mělo jako někam postoupit. Přesně tohle opakování toho cvičení, nebo spousty těch 

pracovních listů obsahuje v sobě to, že se to jako stěžuje, takže v tom se to například 

projevuje. 

Jaké materiály ještě používáte kromě těch, které jste již zmínila? 

Já tady mám od Chytrý sovy těch her víc, ale furt jich mám málo. Některý jsou zaměřený na 

tu koncentraci, některý na jazyk, třeba na tu slovní analýzu nebo syntézu, některý jsou na 

matematiku a na ty představy, některý jsou na grafomotoriku, co takhle koukám, tamhle mám 

i jednu jakoby logopedickou, pexeso pro uši je super a teď jsem si nakoupila spoustu novejch 

materiálů, už se hrozně těším, až je použiju. A pak mám prostě mraky pracovních listů, které 



 

 

mám zas rozdělené podle různých oddílů, např. koncentrace, oči, dysortografie, dysgrafie, 

matika. To mám takhle pro sebe rozčleněný a tak ňák asi koukám, co se mi líbí a co je pro to 

dítě vhodný. Nebo někdy děláme něco jako jenom ústně. Třeba jsme hrály slovní fotbal s 

těma druhákama, třeťákama. Nebo tady mám, někdy to mám na úvod, někdy na závěr, to jsou 

mozaiky, já bych víc ocenila základní tvary, ale asi to má taky svůj důvod a oni tady maj 

takový jako předlohy a zase se to dá dát jako, že slož mi todle, ale zase je tam ňáká prostorová 

orientace a já nevim co všechno, že to je docela hezký. Někdo to má vyloženě jako 

oddychovku na závěr, a že to je zase jiný, že teda nemaj pocit, že by se furt učily, ale oni ten 

pocit teda tady nemaj. Tohle teda vypadá, že si jenom hrajem, ale co jsem si já vymyslela než 

jsem měla cokoliv na sluchovou diferenciaci, tak jsem s nima si posílala zprávy morseovkou, 

jsem jim vytiskla morseovu abecedu a tak jsme si psali vzkazy, tak to jsem třeba taky dělala a 

potom, když je fakt něco, co jim nejde v tom předmětu, tak jako to už pak musíme jako 

trénovat přesně to, co jim nejde nebo co potřebujou dovysvětlit, ale to zase spíš na tom 

druhym stupni. Na tom prvnim spíš maj, ne že by nechápaly látku, že spíš jim nejde čtení, 

nejde jim psaní, než že by jako nepochytily, co se od nich vlastně chce.  

Děkuji moc za představení metod, které používáte. Teď bych se ráda zeptala, jak 

vnímáte svoji roli v rámci té práce s tím žákem?  

Takovou průvodcovskou, zvlášť v té psychologické oblasti, když někdo, kdo se s tím 

nesetkal, má představu, že psycholog je ten, kdo říká, co má kdo dělat, a že to tak není, že já 

jsem spíš takový zrcadlo. V tý speciálně pedagogický roli jsem rozhodně spíš úča než 

psycholog, ale né v tom smyslu úča, jako když si někdo představí tu před tou tabulí, ale spíš v 

takovym tom hlubšim slova smyslu. Někdy si zas připadám trošku jako rodič, že někdy jsou 

to děti, kterým se doma vůbec nevěnujou a třeba ani neznaj to, že je za to někdo pochválí 

nebo neznaj základní věci ze života, takže v tom si pak připadám, že v tom jsem rodič, ale to 

není až tak častý, spíš je to taková průvodcovsko-pedagogická role.  

Jak pracujete s motivací, jak podporujete tu motivaci dítěte k tomu, aby sem chodilo, 

aby s vámi spolupracovalo, aby vytrvalo? 

Oni většinou musej pak už, tak já myslím, že jsem taková, že je hodně chválim, že maj jako 

pocit, že jim to tady jako jde, a že je to baví, to co dělaj, tak bych řekla, že to samo o sobě už 

dělá dost na to, aby sem chodily rády a jako snažily se. Nemám tady ani náznakem problém, 

že by to dítě nechtělo pracovat, ale jsou tady třeba děti, který jsou unavený, že maj ADD nebo 



 

 

něco v tom smyslu, že je vidět, že už jako jsou vyčerpaný, že je vidět, že jedna holčička tady 

nad tím už čtvrt hodiny seděla, tak jsem vymyslela úplnou ptákovinu - já jim občas dávám 

odměny, já vim, že je to trochu uplácení bonbónem, ale já jsem to jako trochu zavedla úplně, 

když jsem s nima dělala testy rizika, protože to je jako, že po nich něco fakt chci, a že musej 

vydržet třicet minut u nějakých úkolů. To dělá Kucharská a Švancarová, to se dělá v první 

třídě do konce listopadu, a je to jakoby screening pro budoucí rozvoj specifickejch poruch 

učení, právě jako ty nezralosti různě zachytává, i když já nevim, jestli to dělám blbě, protože 

mě to moc nezachytává, i když jak kdy, jsou děti, který nevyjdou tak dobře. Třeba mám pocit, 

že u dětí, který měly odklad a byly v přípravce, tak často stejně ve druhý třídě se jim 

diagnostikuje ňáká dys, ale ten test při tom udělaj nadprůměrně a přitom je to stejně jenom o 

těch znalostech a ne o tý inteligenci. A já myslím, že to je tím, že oni v tý přípravce to hrozně 

naženou a první třída ještě dobrý, ale pak stejně se to jako projeví, že zrovna v tomhle testu se 

to z mojí zkušenosti úplně neukáže. No ale za to jsem jim třeba začla dávat jako bonbónky a 

pak se to asi ujalo. A u jedný holčičky, která byla hodně unavená, tak jsem ji vymyslela, 

protože se u toho hodně trápila, že má ráda hořkou čokoládu, že vždycky, když už bylo vidět, 

že je unavená nebo těsně před, tak jsem ji dala půlku tý kostičky, že to je rychlej cukr, že to 

hned pomůže. Já si myslim, že takhle rychle to nepomůže reálně, ale jí to jako motivovalo, že 

takový placebo, že si to jako dala a pak to jako dodělala. Ona to dodnes neví, já to na ní 

používám vlastně do teď, to je taková roztomilost. Ale jinak většinou tydle děti jako fakt jsou 

takový, že teda ještě jak je to jako samostatná práce, tak jí vždy řeknu jenom jako "Kristýnko, 

dneska ti to jde, ty se snažíš, dnes je to hezká práce…", když vidím, že je unavená, ale že by 

někdo nechtěl pracovat, tak to se mi tady běžně nestává.  

Jak dáváte žákovi najevo jeho posun, popřípadě jak si ho ověřujete?  

Já se ptám i těch učitelů i to teda vidím právě, když s nima pracuju, tak třeba, co už zvládnou 

jako líp, nebo když třeba ta pozornost, že u toho líp vydržej, vidím, který úkoly už jsou pro 

něj jednodušší, tak to postupně mapuju. Já je hrozně chválim furt a říkám jim, jak se zlepšili, 

že už toho zvládají víc, jak jsme to hezky natrénovali, jak se zlepšil, tak asi hodně verbálně 

takhle.  

Ještě jsem se chtěla zeptat, když pracujete třeba s nějakým tím papírovým pracovním 

listem, tak jak ho tomu žákovi představujete nebo ho jenom necháte, ať začne pracovat?  



 

 

Vždycky mu to vysvětlim, řeknu mu, jak by to mělo vypadat a pak se ptám, jestli tomu 

rozumí. Když tomu nerozumí, tak to vysvětlím ještě jednou a třeba mu to i ukážu, že třeba ho 

nejdřív upozorním, co má dělat, když to nepochopí, ukážu mu přesněji, co se na tom nachází 

na tom papíře, jaké body, nebo prostě nějaké zásadní informace pro splnění toho úkolu. Tady 

jsme si například řekli, že tam má různý druhy malejch obrázků, a že je bude buď kroužkovat 

nebo podtrhávat podle barvy, která je tady určená. Tohle tam třeba v zadání neni, ale mě to 

přijde strasně užitečný, že si nejdřív ten obrazec s tou barvou zvýrazněj, aby si pokaždý 

nemuseli číst, která je tohle barva a která tohle, aby to snáz viděli, zejména ti, co maj fakt 

blbou tu pozornost. A pak si řeknem vždycky, že musí jet popořadě a jak to tady jako 

vyznačíme a jak tady a tak dále, a když vidím, že to jako pochopil, tak už může jet sám. Ale já 

jsem hodně v tomhle učitelská, nevim jak to vysvětlit, jako já jsem ten vysílač a dítě je ten 

přijímač tak trochu.  

Na ten posun jsem se ptala dříve, ale ještě bych se zeptala, jak to dáte najevo rodičům a 

učitelům? 

U některých dětí je to tak, že třeba u těch menších, že třeba do tý třídy jdu ještě i s nima po té 

intervenci po přestávce a rovnou třeba řeknu pani učitelce, jak mu to šlo, ještě to tak řeknu 

před ním, aby to i jeho namotivovalo, ale pak v soukromí si řekneme samozřejmě víc, bavíme 

se o tom, jak funguje v tý škole, jestli je něco, co bysme měli víc trénovat nebo jestli je tam 

ňákej tako třeba posun v něčem nebo co mu teď dělá obtíže, takže to to s těma učitelema 

docela dost řešim. A rodiče, mám pocit, že někteří ani nevěděj, že sem ty děti choděj, 

standardně bych řekla, že se o to nějak zvlášť nezajímaj, spíš bych řekla, že se občas zeptaj, 

když mě náhodně potkaj, zhruba jednou za půl roku, když mě náhodně potkaj, ale určitě jsem 

měla děti, jejichž rodiče se mě nezeptali. Já většinou u této práce ten kontakt sama úplně 

nevyhledávám, to dělám u té psychologické práce, kdy je potřeba se něco dozvědět nebo na 

něco upozornit. U toho Testu rizika, tak tak jsem u dětí se kterejma jsem to dělala, jsem do 

notýsku napsala, že maj možnost rodiče mě kontaktovat. Minimálně půlka nebo dvě třetiny 

nezareagujou vůbec a ti, co zareagujou, jsou většinou ti, kteří s těmi dětmi něco dělaj, a kde 

není až tak co řešit, ty děti neselhávaj až tak, samozřejmě je to různý. Ale mám pocit, že ty 

rodiče jsou v tom fakt tupí některý, že jako furt od těch dětí očekávaj, že budou chodit s těma 

dobrejma známkama, ale vůbec jim v tom nepomůžou a v mnoha věcech je to jako syndrom 

dnešní doby, že jim v mnoha věcech vůbec nepomůžou s tím, aby se to naučily, ale očekávaj, 



 

 

že to budou umět. A s tou školou bych řekla, že to je jako úplnej extrém, že jako krom toho, 

že tady rodiče očekávaj, že se tady děti všechno naučej, co se týče jako znalostí, tak mám 

pocit, že některý rodiče jako počítaj s tím, že tady ty děti i jako vychováme.  

A když konzultujete ty postupy s těmi učiteli, tak se domlouváte, že ten učitel jinak 

přistupuje k žákovi v tom hodnocení nebo přímo v té práci v hodině?  

Jo když je to potřeba, tak určitě, oni někdy ti učitelé i přijdou a ptají se, co s nim. A třeba to 

ani není dítě, který má takzvaně papír, ale prostě, co s nim. Takže třeba se pokoušíme 

společně vymejšlet různé způsoby, aby ten žák měl, co nejlepší podmínky se rozvíjet. Ti 

učitelé jsou velmi vynalézavý a mají chuť se těm dětem individuálně věnovat. Dívám se i do 

sešitů a chodím se dívat i do tříd, ale to spíš okrajově. 

Jak dlouho k vám děti chodí?  

Většinou mám ty intervence, hlavně ty speciálně pedagogický, dlouhodobí. Když už jim to 

napíšou, tak píšou na dva roky ty zprávy.  

Kdy tedy ukončujete tu péči o žáka, co je pro vás tím indikátorem?  

Ono těch případů zatím moc nenastalo, že by mi z té péče už někdo vypad. Jeden kluk 

například, co si vzpomínám, tak ten vyloženě jako dozrál, po těch dvou letech zhodnotili, že 

ta intervence už není potřeba. A potom ještě jeden odpadlík, který nechtěl chodit a nikdo ho 

do toho jako nemohl nutit a té práce je dost, takže ten taky, jinak mám všechny celkem stálí a 

postupně se nabalujou.  

Děkuji moc za odpovědi. Chcete ještě něco dodat?  

Děkuju taky, jsem ráda, že taky někdy poslouchá někdo mě. Asi mě už nic nenapadá.  



 

 

Příloha č. 8 – Rozhovor s Nikolou 

Ráda bych se tě zeptala, jak dlouho pracuješ jako školní psycholog?  

Teďka čtvrtý školní rok, ale čistýho času je to vlastně přesně tři a půl roku.  

A jaké máš profesní zkušenosti jiné, jestli teda máš?  

Pracovala jsem chvíli s dospělýma klientama se schizofrenií v rámci jedné neziskové 

organizace, která pomáhá lidem s těžkýma psychotickýma onemocněníma, pak jsem začla 

pracovat rovnou ve škole, ale k tomu pracuju jako psycholog pro Masarykovu univerzitu, 

která v rámci projektu nabízí studentům pět konzultací zadarmo, které za ně platí a pak si to 

vlastně můžou platit sami, takže je to psychologický poradenství pro dospělí a já mám i 

živnosťák na vlastní praxi, takže potom často ty lidi pokračujou dál u mě a nebo jsou to úplně 

jiný lidi.  

A když se tedy vrátíme k té základce, na které pracuješ, jste tam v týmu nebo jak 

pracujete?  

Jako na papíře je tým školní poradenské pracoviště, což v reálu ale není zas tak moc tým, 

protože je tam výchovnej poradce pro první stupeň, pro druhej stupeň, speciální pedagožky 

dvě a já a ano na ňákých případech spolupracujeme, ale není to příliš koncepčně uchopený. 

Takže když mám nějaký případ, tak se o tom třeba bavíme, ale mnohem víc pracuju 

samostatně.  

Máš nějaké zkušenosti s dynamickou diagnostikou?  

No to nevím, asi ne. Nevím o tom.  

S jakými předpoklady začínáš pracovat s žákem?  

No tak to úplně záleží na tom, s jakou přijde zakázkou, žádný předpoklad nemám, dokud 

nevím, co po mě chce. Záleží, jestli ta zakázka je spíš dítěte jako takovýho nebo rodiče nebo 

učitele nebo někoho jinýho a podle toho potom. Sama žádný předpoklad nikdy nemám.  

Můžu se zeptat přímo na tvůj názor na učební neúspěch žáků?  

Názor mám zase ten, že to může být způsobený strašně moc faktorama, a že ňákej je do jistý 

míry přirozenej, protože každý má hold ty intelektový schopnosti jinde a prostě u nás je 

nastaveno vzdělávání tak, že ne všichni toho úspěchu mohou dosáhnout. Potom, když do toho 



 

 

vstupují nějaké aspekty, se kterými já jako psycholog můžu pomoct, ať už je to ňáká 

problematická rodinná situace nebo je to to, že ten člověk neumí úplně zvládat nějakou úzkost 

nebo je to stres, tak tam se samozřejmě snažím nějak pomoct. Případně, když do toho vstupují 

nějaké ADHD nebo PAS, tak se snažím s tím dítětem pracovat tak, aby to vstupovalo do té 

školní úspěšnosti potažmo neúspěšnosti co nejmíň.  

Jak vnímáš tedy to, co pro něj v tomto směru můžeš udělat?  

No jak jsem říkala, pokud se to týká vyloženě ňákýho psychologickýho aspektu. Třeba když 

se to týká toho, že v té rodině je to totálně nahouby a tím pádem to dítě nemá podnětný 

prostředí pro to, aby se připravovalo do školy, protože řeší to, že se máma s tátou každej den 

hádají a řvou po sobě, tak tam se snažím pracovat s celou tou rodinou, aby to prostředí se 

zlepšilo a vysvětlit jim, že to s tím opravdu souvisí. Pokud je to třeba to opravdu hodně 

úzkostný nastavení, tak prostě pracujeme na technikách, který se osvědčují ve snižování 

úzkosti a ňáké práci na sobě v tomhle jak u menších tak u větších dětí. Případně, když se to 

týká víc těch poruch učení, tak to spíš je víc posílám k pani speciální pedagožce, protože si 

myslím, že s tím má jakoby větší zkušenosti a víc je na to připravená a já tam můžu být spíš 

jako taková podpora. Takže jako fakt záleží na tom, z čeho ten školní neúspěch vychází.  

Ráda bych se tedy teď dostala přímo k tomu procesu, když k tobě přijde žák, který má 

nějaké školní neúspěchy, tak jak to třeba vypadá, když s ním začneš pracovat? 

Záleží vždy na tom, jestli přijde sám za sebe nebo ho někdo dovede, což je různý, protože na 

druhém stupni chodí děti i sami, ta motivace hraje strašně důležitou roli. Protože pokud to dítě 

pošle maminka nebo pani učitelka a to dítě by se mnou spolupracovat prostě nechtělo, tak já s 

ním prostě pracovat nebudu, protože prostě nemám kapacitu na to věnovat se nemotivovaným 

klientů, protože mám hodně motivovaných. Kdy samozřejmě u těch mladších dětí, tam je 

normální, že na začátku mají obavu a já se samozřejmě snažím o to, aby motivovaní byli. No 

a potom pomocí různých technik se snažím dozvědět o tom dítěti co nejvíc, co by pro mě 

mohlo být důležitý. Samozřejmě úplně základem je ňáký vedení rozhovoru, ale k tomu 

využívám různé techniky jako je terapeutický pískoviště, jako jsou různý terapeutický karty 

jako např. Moře emocí nebo další karty Život je život, nedokončený věty hodně používám, 

potom používám různý variace toho všechno, různý kresebný techniky, kde pro mě je to 

hlavně o tom, co nejvíc se dozvědět o tom dítěti, jak ono samo to třeba vnímá, protože je 

problém pracovat s dítětem, co jako školní neúspěch třeba nevnímá vlastně jako problém. 



 

 

Protože když to dítě to samo tak nevnímá, tak je to potom spíš o práci s rodiči než s tím 

dítětem jako takovým.  

Teďka si se dotkla trochu těch materiálů a metod, tak bych u toho ráda trochu zůstala a 

zeptám se tě ještě, jaké tedy přímo materiály a metody používáš při práci s dítětem s 

výukovými obtížemi, a proč zrovna tyto materiály?  

Já asi to nemám rozdělený tak, že bych používala různý metody při konkrétně této zakázce, že 

fakt jakoby já mám metody, které hold mě jsou přirozený používat a používám je vlastně 

jakoby u všech stejně, ať jde o to, že si chci o tom dítěti něco zjistit, s tím, že fakt jakoby 

pokud si myslim, že tam jde o třeba ty poruchy učení, tak to je o tom, že právě přizvu k tomu i 

toho speciálního pedagoga nebo posíláme dítě do pedagogicko psychologické poradny na 

vyšetření, že jako to je v tom trochu něco jinýho. Někdy výjimečně používám sama takový 

screeningový techniky, právě na jakoby odhalení možných poruch učení, který jsou určený 

právě školním psychologům a na základě toho vidím, jestli je třeba to dítě odeslat do poradny 

nebo není a vlastně je to třeba v něčem jinym, potom ještě k tomu patří to, že vždycky 

mluvím o tom stejnym se třídním učitelem, případně asistentem v té třídě a s těma rodičema.  

A když tedy používáš to screeningové vyšetření, tak kdybych se zeptala přímo na ten 

akt, jak to tomu dítěti zadáváš, jak třeba přímo pracuješ s tím materiálem?  

Tam jsou standardizované postupy s tím, že to uvedu tak, že si spolu uděláme takovej test, 

kterej není na známky, že vůbec nezáleží na tom, kolik mu to zabere času, podle toho, o co se 

jedná a tak, a že se prostě jenom má snažit to vyplnit tak, jak nejlíp to zvládne, ale že je 

normální, že mu třeba nepůjde všechno a tak, takže spíš jakoby ho na to nějak namotivovat, 

ale potom se prostě držím těch standardizovaných postupů. Ale používám určitě motivaci na 

ten začátek, aby se dítě nebálo toho, protože samozřejmě ze všech zkouškových situací je to 

tak, že furt se něco testuje a jsou z toho ňáký známky, takže tohle spíš se snažím dát formou 

hry a hodně jako povzbuzovat u toho a chválit za to, že je to dobrý a že prostě mu to šlo jako 

hezky a to vždycky ňák funguje. V tomhle případě i vstupuju do té práce a povzbuzuju ho, 

jako nedělala bych to třeba u jiných typů testů u ňákých, kde to může jakoby ovlivnit ten 

výsledek a říkám mu samozřejmě to, že máš to dobře nebo máš to blbě, ale spíš tak jakoby 

obecně, aby prostě to dítě chtělo vůbec pracovat dál. A to co mi dovolují standardizované 

postupy.  



 

 

A jak vnímáš ty svojí roli, když pracuješ s tím dítětem s výukovými obtížemi, tak jak 

vnímáš svoji roli v té interakci?  

Tak jako někoho, kdo může nějakým způsobem pomoct odhalit to, proč to tak třeba je, a 

pokud je to něco ten důvod s čím já můžu pomoct, tak s ním na tom nějak dál pracovat. Ale 

samozřejmě asi spíš to dítě vedu, protože si myslím, že to je přirozený vzhledem k tomu, že já 

jsem dospělá a dítě je dítě, takže ten vztah je určitě jinej než mezi dítětem a učitelem, kdy 

jakoby u nás přecejenom ten vztah je trochu víc symetrickej, ale ne samozřejmě úplně, 

protože si myslím, že to spíš vychází jako hodně z toho.  

A opět se dostávám k té motivaci, tak jak podporuješ motivaci k práci toho dítěte i z 

toho dlouhodobějšího hlediska, aby chtělo přijít znovu a mělo ochotu spolupracovat?  

No jednak to, že to buduju na té škole tak, aby nikdo neměl pocit, že se k psychologovi chodí 

za trest, nebo že prostě by na tom bylo něco divnýho, to znamená, že s děckama dělám i 

spoustu různých aktivit takových ne úplně psychologických, kde oni se mnou můžou být v 

kontaktu normálně a není to tím pádem divný, když mě ňáký jiný dítě vidí, že se tam s někým 

bavím, že ježiš marja, jde za psychologem, tak to právě vůbec ten pocit z toho nemám, že by 

jim to tak přišlo, takže je to o ňákym dlouhodobim budování té role. Potom fakt to, že prostě 

nikoho nenutím, že oni prostě ví, že si můžou vybrat a úplně minimálně se mi stává, že by 

fakt někdo řekl, že už nepřijde potom prvním setkání, takže fakt jako velká otevřenost v tom, 

že já tady sem, můžu ti ňák pomoct, chci ti pomoct, ale když ty nechceš, tak s tím jako úplně 

nic moc neuděláme, a proto se snažím, aby to první setkání bylo pro ně příjemný, nijak na ně 

v tom netlačim a z dlouhodobého hlediska se snažim stanovovat dosažitelný cíle společně s 

tím dítětem, který maj postupný kroky, který se jako daří plnit, takže hodně škálujeme o tom, 

jak na začátku byl ten problém, kam se chce dostat, aby ono samo třeba vidělo, že to má ňákej 

smysl.  

A když máš třeba dítě, u kterého víš, že potřebuje tu tvoji pomoc, ale odmítá se účastnit 

těch intervencí nebo odmítá za tebou přijít?   

Tak já do toho jako neinvestuju tu energii prostě, já jsem to možná dělala na začátku, ale tím, 

že já pracuju na škole, kde je 750 dětí a jsem tam na necelej úvazek, tak já prostě mám fakt 

jako dostatek motivovaných dětí a pro mě je samozřejmě mnohem lepší pracovat s těma 

motivovanýma, kdy jako, když to řeknu blbě, tak ty, co nechcou zabírají místo těm, co by 



 

 

chtěli. Takže to je problém v té kapacitě spíš, ale to buď udělám teda tak, že pracuju víc s 

rodičema, když o to mají zájem, tak se scházím spíš s nima a pak to řešíme společně, co třeba 

oni proto můžou udělat a já jim takhle radím nebo je odkážu třeba na ňáký kolegy, kteří 

pracujou v soukromé praxi nebo v poradnách nebo nějakých skupinách nebo cokoliv, kde to 

můžou zkusit. S tím, že samozřejmě to není tak, že když dítě poprvé řekne, já nikam nejdu, 

tak já bych řekla dobře, myslím spíš to, když to odmítne po tom prvním setkání, ale na to 

první to samozřejmě beru tak, že jako je vhodný, aby přišlo, i když nechce a pak se může 

rozhodnout. 

Jaké informace v rámci té první intervence jsou pro tebe podstatné, podle čeho 

rozlišuješ, co s ním následně děláš s tím žákem?  

Já většinou ty první setkání spíš věnuju navázání toho vztahu, že spíš něž bych šla do 

hloubky, tak se snažím to dítě namotivovat, že jako je to tam v pohodě, a že prostě tam může 

nějak normálně mluvit, že ho nikdo za to nehodnotí a neodsuzuje a tak, takže to jako hodně 

věnuju fakt ňákýmu navázání vztahu a vlastně až potom, až se toto podaří a věnuje se tomu 

víc než ta jedna hodina, tak vlastně řeším nějaký vyloženě techniky. 

A kdybychom se tedy bavily o tom, jak ty techniky teda vybíráš nebo proč zvolíš zrovna 

takovou techniku?  

Já je vybírám velmi intuitivně, nemám nějaká pravidla. Často je to o tom, že já mám ty 

techniky ráda, že je mám jako oblíbený, mám pocit, že děti na ně reagujou dobře, tak je 

využívám, jako typicky se třeba rozhoduju podle toho, když to dítě prostě třeba není ňák 

verbálně zdatný nebo je třeba hodně introvertní nebo nemluvný, tak používám mnohem víc 

třeba projektivní techniky než rozhovor, to je třeba takové možné vodítko, ale přijde mi to 

spíš, že k tomu fakt přistupuju tak ňák přirozeně, jak mě to v tu chvíli napadne.  

A kdybych tě mohla poprosit o bližší popsání nějaké té techniky, nějaký příklad té 

techniky právě pro děti s těma výkovýma obtížema.  

No fakt prostě záleží na tom jako kvůli čemu to má ty výukový obtíže, protože pokud ta 

příčina je opravdu v těch poruchách učení, tak já s tím dítětem už potom moc nepracuju, 

protože já tomu zas tak moc nerozumím té specce, ale když je to právě třeba, což bývá u nás 

ve škole hodně často, že bývá ta příčina toho školního neúspěchu je prostě ta úzkost velká, 

která jakoby znemožňuje dosáhnout toho výkonu takovýho, jakej je, tak tam třeba mám ňáky 



 

 

techniky, který používám v podstatě vždycky, který vychází z mýho terapeutickýho směru, 

což je KBT, což znamená, že s děckama vždycky na začátku je psychoedukace, čili nějaký 

vysvětlení pro jejich věk toho, co to vůbec ta úzkost je, jak to v těle funguje, proč to máme, že 

to mají i dospělí a tak. Potom s nima dělám bludný kruhy, což je něco, aby si uvědomily, že 

to, co si myslíme v tu chvíli ovlivňuje naše emoce, naše tělesné projevy a tak. Potom s nima 

většinou dělám kognitivní restrukturalizaci, což je něco, kde k těm negativním myšlenkám, co 

člověka často v té situaci třeba zkouškové nebo testové napadají, tak se vlastně snažíme to tak 

jako zhodnotit, jak moc je to doopravdy pravda, a hledáme vlastně ňáký důkazy pro tu 

myšlenku důkazy, proti té myšlence a vlastně cílem je formulovat ňákou alternativní 

myšlenku, která není tolik zraňující jako ta první a zase si vysvětlujem, že na to jsou navázány 

ty další typy prožívání. Samozřejmě pro děti je to způsobem, kterej je pro ně pochopitelnej a 

pak se třeba učíme ňáký relaxační techniky, který právě jsou navázaný na to, že už rozumí 

tomu, že třeba ty tělesný projevy souvisí s těma pocitama, takže se snažíme pracovat s 

dechem, se svalovou relaxací a tak.  

Pokud dítě udělá tedy nějaký posun, tak jak mu to dáváš najevo a dále jak to dáváš 

najevo rodičům nebo učitelům?  

Jako já na posuny používám hodně ty škály, takže máme jako různý, máme pak udělanou 

spolu například přímku, kde máme ňáký záchytný body a prostě se na to podíváme na sezení a 

třeba vybarvíme část, kde on sám si třeba myslí, že je a proč. A to k tomu třeba dopíšeme, 

dopíše se k tomu datum. Což jakoby může být jednak rozdíl v tom, jestli je to subjektivní 

nebo objektivní pocit, takže tam dáváme oboje dvoje, takže třeba jestli má pocit, že prožívání 

třeba u psaní té písemky bylo vlastně lepší než minule a třeba jak to souvisí s těma 

známkama. Takže hodně obecně škáluju případně ten posun u menších dětí na to používám 

právě třeba ty terapeutický karty, že třeba jsou to ty kartičky s těma rybičkama - Moře emocí, 

kde to dítě si vybere kartičku, která vystihuje ten týden, vybereme si to konkrétní téma, na 

kterém pracujem, třeba si to zapisuju k sobě jaká ta rybička to byla a pak přístě vytahuje zase 

jinou, a tam potom taky vidím ňák jak se to proměňuje spíš jako kvalitativně než ňák jako 

kvantitativně, takže asi jako tohle jsou takový ňáký základní věci.  

A ty teda pracuješ s těmi dětmi dlouhodobě?  



 

 

Ano, skoro vždycky. Já se snažím nebrat děti úplně na celoroční spolupráci, protože si 

myslím, že to není role školního psychologa, ale myslím si, že průměrně to u mě bývá tak pět 

setkání, buď za týden nebo za čtrnáct dnů.  

A co je ta informace, kterou potřebuješ pro to, abys věděla, že tu práci s tím dítětem 

můžeš ukončit?  

Když mám pocit, že já už mu nemůžu nic nabídnout. Není to o tom, že to dítě by se nějak 

zázračně zlepšilo, ale když mám pocit, že já ze své pozice už jsem se vyčerpala a nabídla to, 

co jsem mohla, tak obvykle to ukončuji. Potom jako záleží na tom, jak se posunulo nebo 

neposunulo, zase co je ta příčina toho školního neúspěchu, ale buď jako je třeba pošlu dál, 

spíš já se snažím jako vždycky víc zkompetentnit to dítě a ty rodiče, aby oni ty věci, které 

třeba s tím dítětem dělám já, byli schopni aplikovat sami. Někdy to je i tom vysvětlit těm 

rodičům nebo tomu dítěti, že ten neúspěch je svým způsobem někdy normální, že nemůže to 

být tak, že všichni budeme úspěšní ve všem, takže někdy není úplně dobrý tlačit na pilu v 

tom, aby prostě to dítě mělo ze všeho jedničky, když prostě třeba fakt intelektově úplně na to 

nemá, s tím že ten náš systém je prostě nastaven tak jak je, tak to člověk musí brát tak, že 

ňákej neúspěch v určitých oblastech, na který to nadání máme nižší, může být.  

A kdybych se tě přímo zeptala na to, co děláš, když přímo zjistíš, že to dítě má kognitivní 

deficity? 

Tak když na to přijdu já nebo mám to podezření, tak doporučím rodičům, ať se objednaj do 

poradny, což potom znamená to, že když se to potvrdí, že se ňákým způsobem upraví 

vzdělávací plán a má individuální vzdělávací plán, který já třeba konzultuju s třídním 

učitelem.  

Takže ty přímo neprocvičuješ s tím dítětem nebo nepoužíváš nic na nápravu těchto 

deficitů?  

Záleží, ale většinou ne, protože u nás jsou na toto speciální hodiny, máme prostě hodiny se 

speciálníma pedagogama, který jsou pro děti s těmahle typama obtíží a vlastně mají to i v 

rámci toho svýho plánu, takže to nedělám já. Dělala jsem to třeba dva roky, že jsem měla 

vyloženě skupinu dětí na ty tzv. skupinový reedukace, kde právě šlo o to, že jsme prostě místo 

jedné hodiny češtiny měli tadytu speciální češtinu, kde to bylo zaměřený na ňáký posílení 



 

 

vizuální diferenciace, grafomotorický cvičení, ale teď už se to zrušilo a vlastně všechno tohle 

dělaj speciální pedagogové, takže jsme nabrali o jednoho víc, takže to dělají oni.  

A když jsi to dělala, jak sis ověřovala potom, kam se ty děti posunuly, pokud sis to tedy 

ověřovala vůbec?   

Já jsem si to asi neověřovala úplně koncepčně, protože jsem úplně nevěděla, jak bych to měla 

dělat. Co já dělám vždy u ňákých takových skupinových aktivit, tak já dávám děckám takové 

sebehodnotící dotazníky, že oni sami si tam vyplní, jak mají pocit, že to bylo na začátku 

školního roku, určitá schopnost, a jak mají pocit, že to maj teďka nebo se jich vyloženě 

zeptám jestli mají pocit, že se v něčem zlepšili nebo jim to v něčem pomohlo, takže tohle 

dělám v podstatě vždycky, když se to týká něčeho takovýho, to asi jo, ale že bych měla třeba 

ňákej vyloženě test, kterej by prostě byl ňák skórovanej, co by měřil zlepšení určité 

schopnosti, tak to ne. 

Používáš ve své praxi vůbec nějakou formu diagnostiky?  

Školní psychologové to moc dělat nemůžou, protože vlastně by používali stejný testy, jako 

používají v poradně, takže potom by ta diagnostika nebyla reliabilní, že už by to dítě ten test 

dělalo, takže já jako jediný, co můžu použít je screeningová metoda, která je jiná než jsou 

testy jako je WISC a další testy, který používají v té poradně, takže já je použít nemůžu. Ty 

screeningové testy mám půjčené přímo snad z poradny a podle mě je užitečný to dělat, 

protože to aspoň trochu oddělí ty děti, který ten problém s tím mají. Na minulé škole jsme 

dělali depistáže já a speciální pedagog, kdy jsme vždycky u všech prvňáků dělali naše vlastní 

screeningový vyšetření, který se zaměřovalo právě na sluchovou diferenciaci, vizuální 

diferenciaci a všechny ty věci, který jsou indikátorem poruchám učení, a to jsme dělali fakt 

skoro se všema dětma, a potom ty, co nám vyšly hůř v tom, tak jsme právě automaticky 

posílali do poradny.  

A jak to probíhalo?  

To probíhalo tak, že prostě jsme měli rozdělený třídy já a speciální pedagog, vždycky jsme si 

vzali najednou dvě děti, zadávali jsme jim různý úkoly, pak jsme to vyhodnotili a vlastně 

jsme si tam zatrhli děti, který nedosáhly ňáké úrovně, kterou jsme považovali za běžnou, ale 

já jsem to převzala od nich, takže si nemyslím, že by to byl vyloženě nějakej standardizovanej 



 

 

test, ale oni s tím měli dlouhodobě zkušenosti v e spolupráci s poradnou, že se jim to 

osvědčuje právě jako screeningovej materiál.  

Jaké metody ty osobně vnímáš pro žáky s výukovými obtížemi jako užitečné, jaký máš 

na to názor?  

No tak asi pokud jde o ty poruchy učení, tak jsou to ty reedukační hodiny, kde se posilují ty 

jejich oslabený schopnosti, takže ty cvičení, co jsme dělali v té reedukaci, zaměřený na 

vizuální diferenciaci, sluchovou diferenciaci a syntézu, na grafomotoriku, na krátkodobou 

paměť, prostorový vidění a tak, všechno to, co to může ňákým způsobem ovlivnit, ale teď už 

to nedělám, protože to dělají speciální pedagogové. Ale dělala jsem to a to si myslím, že je 

funkční.  

Ještě mě napadla otázka, pracuješ i s materiály jako jsou sešity těch dětí například?  

Jo, to se dívám úplně na začátku vlastně, ale to spíš řeším právě, když ještě mluvím s tím 

učitelem, takže u toho obvykle to dítě ještě není, ale si to půjčím od učitele a podívám se na 

to, jak to vypadá.  

A jaké informace z těchto zdrojů jsou pro tebe podstatné? 

Záleží vždycky, jakej je to předmět, ale obecně, když je to třeba čeština, tak se dívám na 

chyby jako takový, jakej typ chyby to je, potom na to, jak se to třeba mění od začátku té 

hodiny do konce, jestli ta úroveň je pořád stejná nebo nějak klesá třeba s časem, od začátku 

školního roku jestli se to nějak proměňovalo, kolik toho to dítě třeba stíhá, jestli je všechno 

doplněný nebo ne, jak moc tam škrtá nebo přepisuje, obecně jaká je ta úprava v tom sešitu, to 

jsou asi ty základní věci, co mě k tomu napadaj.  

Ode mě je to asi vše, napadá ještě tebe něco k tomuto tématu?  

Napadá mě asi to, že u nás tohle fakt spadá do kompetence speciálních pedagogů, tím že my 

je fakt máme jenom na to, že oni prostě neučí normálně předměty, tak si myslím, že tady 

využívají techniky tohoto typu, ale já jsem vždy, pokud jde třeba o ty deficity a ty poruchy 

učení, tak já jsem tam spíš v nějaké roli jako spíš úplně někde na začátku, kdy vlastně je spíš 

odkážu na toho speciálního pedagoga, protože to je něco, co oni můžou řešit mnohem spíš něž 

já, kdyžto já řeším mnohem častěji věci, který můžu dělat jenom já, sebepoškozování, 

poruchy příjmu potravy, vztahové problémy ve třídě atd., ale tím, že mám pocit, že na tohle 



 

 

máme ve škole větší specialisty, než jsem já, tak já většinou ty děti s tím odesílám. Ale 

myslím si, že jednou jsem doporučovala jedné naší speciální pedagožce číselný čtverec právě 

ve smyslu pretestu a postestu na pozornost, jako jestli tam byl ňákej posun, ale jsem to dávala 

jí, protože ona mě požádala, jestli něco takovýho nemám, tak jsem to našla, ale já fakt pracuju 

strašně málo s děckama, u kterých je příčina školního neúspěchu porucha učení.  



 

 

Příloha č. 9 – Rozhovor s Renatou 

Nejdříve bych se chtěla zeptat, jak dlouho pracujete jako školní psycholog?  

Tak jako školní psycholog pracuju víc jak deset let, nevím, jestli tahle kategorie stačí, víc jak 

deset let, deset až dvanáct bych řekla. 

A tady na škole teda jste…?  

Tady na tý škole, pracuju tady, nejdřív sem tady pracovala v rámci asi ňákýho iča, a potom 

přišly různý projekty a v podstatě sem teď tady financovaná už z vipka 1, 2, 3, teďkon 

šablony, takže sem financovaná z těhlech peněz.  

Můžu se zeptat na předešlé profesní zkušenosti?  

Předtím jsem dělala v poradně v pedagogicko-psychologický poradně, tam jsem dělala taky 

psychologa a zároveň jsem měla jednu dobu souběh tý poradny a týdletý školy. No a teď sem 

tady třetím rokem, teď už jenom pracuju v týdletý škole a teď momentálně zastupuju prostě 

na jiný škole, akutně odchozího školního psychologa a budu tam ještě asi půl roku.  

A pracujete tady na škole samostatně nebo v nějakém týmu, popřípadě jaké máte 

zázemí tady na té škole?  

Já osobnostně jsem spíš sólo hráč, takže mě nevadí pracovat samostatně, ale tým tady máme, 

a když je potřeba tak se scházíme, ale mě osobně víc sedí práce individuální.  

Takže tady mátě nějaké speciální pedagogy?  

Přesně tak, ano. Naše škola jich má hodně, protože tady máme děti, který maj větší výukový 

problémy, takže tady máme větší koncentraci i specpedů.  

A s dynamickou diagnostikou máte zkušenosti?  

No s dynamickou diagnostikou mám zkušenosti ty, že když jsem to slyšela poprvé, tak jsem 

se prostě jala hledat, co to znamená, v zásadě já jsem si to zařadila tak, že je to spíš prostě 

způsob, kterej fakt jako hledá za každou cenu ňákej potenciál v tom klientovy, a že teda se 

bude aplikovat u ňákých jako složitějších skupin. My takový složitý skupiny úplně nemáme, 

přesto si myslim, že nějaké principy určitě používám, protože mým úkolem je najít způsob k 

tomu, aby se dítě zlepšilo v chování, učení prostě musim najít jak to udělat, a proto mi nestačí 



 

 

prostě udělat jenom diagnostiku, ale já musim znát jeho limity, takže to musim otvírat dál ty 

situace, já se v podstatě nemůžu úplně držet striktně toho manuálu, já ho překračuju vědomě.  

Když začínáte pracovat s žákem, jaké cíle si stanovujete nebo co jsou ty předpoklady, se 

kterými začínáte s žákem pracovat?   

Jako ... tím cílem je zakázka, pro mě je důležitý, jaká je zakázka a s tou přichází buď primárně 

učitel, a pak to teda musíme protáhnout přes rodiče, protože to je ten poslední, kdo to posvětí, 

no a pak se stanoví zakázka a jí se řídim tou zakázkou. A ta bejvá, sme ve škole žejo, takže 

prostě bývá různá, ale není to prostě úplně bezbřehý, daj se očekávat kázeňské problémy, daj 

se očekávat výchovný problémy, daj se očekávat i osobní problémy v rodině, ve škole nebo 

vztahový. 

Jaká je Vaše představa o tom, co by se s těmi žáky mělo udít tady při té práci s tím 

žákem, říkala jste, že to souvisí s tou zakázkou, tak že bychom to třeba zúžily na školní 

neúspěchy?  

Co by se mělo udít záleží na tom, co po mně ten rodič chce. To dítě může bejt neúspěšný a on 

buď ten rodič po mně může chtít více věcí, úspěšnost je jako relativní pojem, takže jako já 

myslim, že tam hodně záleží na tý zakázce, prostě já se řídím tou zakázkou toho rodiče, teď 

jenom jestli ji někdy koriguju... ano určitě, musim se s nim domluvit na tý zakázce tak, abych 

já byla schopná tu práci provést a dát mu ňákou relevantní odpověď.  

Když se budu držet těch školních neúspěchů nebo výukových obtíží, jak vnímáte to, co 

pro toho žáka můžete udělat v tomto směru jako školní psycholog?  

Tak já vám řeknu, co s těma dětma dělám. I když jsem ve škole, tak já si dělám prostě 

diagnostiku, já si udělám plnou diagnostiku, protože nejsem schopná odhalovat prostě věci 

jenom z toho, jak si s tím dítětem povídám a potřebuju ho vidět v pracovní zkoušce a 

potřebuju vidět ňáký opravdu normovaný věci a nebo jenom tim, že s nim projdu ňáky prostě 

věci, kde můžu mít ňákej odhad, takže já to dítě musim zdiagnostikovat. Mě zajímá i jak se ty 

děti mají, jak se jim daří, takže dělám i osobnostní věci, dívám se do sešitů, dívám se do 

žákovský knížky. Když řešíme matiku, tak chci, aby mi někdy spočítal příklad, abych viděla 

prostě, jaký má postupy. Když řešíme češtinu, tak se zpravidla ptám jak je na tom s 

gramatikou no a to sem dělala víc v tý poradně, tam sem opravdu potom šla, abych věděla 

jestli zná a nebo nezná. Tak a z tý diagnostiky já potom můžu odhadnout prostě jeho 



 

 

potenciál, jeho limity případný, zrevidovat to, jak to dělá a najít rezervy nevyužitý a ty pak 

nabízím, pak o nich mluvím, jednat s tim dítětem, ale řekla bych že víc s tím rodičem, záleží 

jak je to dítě starý a v jaký kondici je ten rodič. Potom hledám ňákou praktickou cestu, která 

se dá použít ve škole, a zároveň hledám taky cestu s tím učitelem, protože sem přesvědčená, 

že jenom když funguje trojúhelník škola, rodič, dítě, tak se můžem někam posunout, a když 

jedno z té trojice vynecháme, tak to prostě nebude fungovat. Vždycky, aby se to posunulo, tak 

já sem přesvědčená, že člověk musí něco dostat, ale musí taky něco obětovat a to musí 

všechny ty tři strany. Pak podle mě to má naději na udržitelnost ňákou.  

Ta komunikace s těmi učiteli probíhá třeba jakým způsobem tady nebo všeobecně z vaší 

zkušenosti?  

Já za nima zajdu o přestávce a nebo po vyučování nebo oni přijdou na kafe a tady to prostě 

rozebereme, takže já jsem tady jako součástí už dlouho, pohybuju se po škole, všichni vědí, co 

tady dělám, je úplně bez problémů komunikovat ty věci i spontánně prostě tak, jak se 

potkáme.  

Vy jste tedy říkala, že používáte i nějakou tu standardizovanou diagnostiku, tak se chci 

zeptat na další metody, které používáte přímo s těmi žáky se školními neúspěchy, jestli 

byste mohla zmínit, popřípadě které se vám osvědčily?  

Tak diagnostiku já si dělám WISCa, to dělám u prvního stupně, protože dělám školní zralosti, 

tak dělám i websíka a u druhostupňových já teda dělám VID, to je stará metoda, ale prostě mě 

jakoby ukazuje, to je verbální test, když potřebuju neverbál, tak si k tomu můžu udělat 

Ravena, ale ona ta škola je spíš o tom verbálnim. Tak to je ke schopnostem, no a dělám ráda 

projektivní metody, takže ty děti kreslí, kreslí nejčastěji strom, dělám s nima nedokončený 

věty, ráda strašně s nima škáluju, to je takovej můj způsob, kterej se mi osvědčil, no a pak 

když jsou tam specifický obtíže, tak takový ty testy, který souvisej s percepcí, se čtenim.  

A jak vnímáte svoji roli během té práce s takovým dítětem?  

No já jsem takovej jakoby průvodce, jako s tím dítětem já jsem průvodce. Já mám víc asi 

pozic, protože záleží, co řešíte. Někdy jsem průvodce, někdy jsem teta, někdy jsem 

podporovatel, někdy jsem ta prostě hrozící autorita, která racionálně říká, teď jsou takovýhle a 

takovýhle možnosti, který můžeš udělat, to záleží na tom, co člověk řeší, tohle nepoužívám, 

když se pohybujeme kolem výukových problémů, ale když jsme u tý kázně. To záleží prostě 



 

 

na situaci. Často jsem kouč a kouč jsem víc než terapeut bych řekla, protože já ty děti vedu ke 

konkrétním krokům, co maj udělat, prostě dostaneme se k tomu, že ho bolí břicho, nechce 

chodit do školy, zhoršil se, tak prostě se podíváme, teď se to týká tří předmětů, takže vlastně z 

té šíře se zužujeme a zužujeme, teď přijdeme k těm třem předmětům a teď se už dostaneme k 

tomu, že pod čepicí má. V zásadě je připravenej se učit, jenom si to ňák nesedlo, takže tu 

situaci analyzujete pro každej případ. Teď nedávnej případ, kde ten hošík prostě se strasně 

zhoršil ve třech předmětech matika, fyzika, zeměpis. Takže nejdřív uděláte takovou tu širokou 

diagnózu a teď se zužujete a hledáte z toho východiska pro ty předměty no a teď vlastně 

zjistíte, že chemie s fyzikou mu prostě utekly, protože na začátku roku se neučil, dostal ňáký 

blbý známky a teď má prostě kolem čtyřky, což je víc než měl loni, ale už se začal učit, takže 

když se do tý řady známek podíváte, vidíte tam zlepšující se tendenci a je tak nějaký 

předpoklad, že když to dodrží, tak prostě to na tu trojku dotáhne a je klid. Ale vedle toho je 

matika, která je trochu jiná, on má šest hodin doučování týdně a přesto furt zůstává na tý blbý 

známce, takže vlastně, kde se stala chyba, takže vlastně analyzujete to, jak to doučování 

probíhá. No a postupně jsem nabyla podezření, že on tý péče má tolik, že začíná být pasivní, 

že vlastně reaguje na to, jak se ten doučovatel nadechne nebo nenadechne, když on začne psát 

nějaký číslo, takže nemyslí svojí hlavou, ale je napojenej na něj a pak toho doučovatele nemá 

při písemce a je vedle jak ta jedle, takže tuhle hypotézu já prostě pak jako vlastně otvírám s 

tou mámou, jestli by na tom něco mohlo bejt a pak se vlastně ukázalo, že to dítě je vlastně 

málo samostatný, že ta máma se tak strašně stará, je tam tolik péče, až to dítě by to vedlo k 

tomu, že ho invalidizuje a pak se neumí poprat s tou situací úplně normální. Takže jsme se 

dohodli na tom, že doučovatel bude zadávat domácí práci, on ji bude počítat samostatně, pak 

spolu budou prostě řešit ty problémový místa. Tím jak já se nořím do těch konkrétních věcí, 

tak začínám koučovat, tak tohle nebyl koučink, ale třeba s tou fyzikou a s tou chemií u 

tohohle hošíka - "Jaký tam máš známky? Jak se dá opravit známka z chemie?" "Udělám 

referát, nechám se vyzkoušet." "Umíš odhadnout co je pro tebe snazší?" "Udělat referát." "Jak 

to můžeš udělat?" "No musím se s paní učitelkou domluvit" "Kdy za ní můžeš jít poprvé?" 

"Zejtra." "Tak mi přijdeš příští tejden říct jak si dopad?" "Jo." Takže jako takhle postupně já 

je vedu úplně ke konkrétním krokům, který oni maj udělat, takhle to rozkrokujeme, tak tomu 

já říkám koučink. 



 

 

A když se teda nejedná o ten koučink, ale odhalíte příčinu toho problému například v 

defektu nějaké kognitivní funkce a přímo jdete do té nápravy tady, tak jaké materiály k 

tomu používáte?  

Jako že bych ho tady učila nějakou koncentraci, tak to nedělám. Já jsem vždycky, když jsem 

tohle analyzovala, tak já jsem tam došla k takovejm obyčejnejm krokům praktickejm, selskym 

rozumem který vyvodíte, který když uděláte, tak to zabere. Myslim si, že takový ty nácviky 

pozornosti mi přijdou kontraproduktivní, protože ta rodina se zaměří na to, že to dítě se prostě 

neumí soustředit a tak jako trénujou s tou mámou, dělaj ňáký cvičení, ale zároveň prostě 

nechávaj úplně ladem to, že máma mu uklízí boty, připraví mu tašku, nese mu ji do školy, 

vozej ho autem tam a zpátky, místo toho, aby úplně přirozeně tu pozornost trénovali na tý 

samostatnosti. Takže já to dělám prostě timhletim způsobem, a někdy mi ty mámy přijdou a 

řeknou mi, my už toho tolik děláme, my chodíme na nápravu, na grafomotoriku a teď toho 

konzumujou tolik, aby to to dítě stihlo, tak oni mu ve finále sloužej. Nechci to zobecnit, ale já 

tyhlety věci neordinuju, ale tak já to nechávám prostě jako být a spíš tam hledám obyčejný 

věci, který se daj narovnat nebo prostě jenom vidět.  

Mě by zajímalo, jakým způsobem pracujete se žákem, u kterého zjistíte že má například 

přímo problém s pochopením nebo kategorizací informací, zdali máte nějaký materiál se 

kterým v takovém případě pracujete.  

Tohle já nědělám. Teď přemýšlím, že když bude mít někdo problém s kategorizací, tak možná 

je to prostě problém jako obecnějšího rázu nebo má tam limit a já beru to dítě jak je a vždycky 

tam najdu nápadnější a větší díry a na nich pracuju. To jsou ty díry obyčejný z běžnýho 

života. Je pravda, že jsem se starala jednu dobu o studenty strašně motivovaný z prestižního 

gymplu, kde ty děti fakt jako makaly jako barevný, ty to měly všechno vykrytý. A tam s nima 

jsem dělala D2 takovej ten test pozornosti, protože z toho se daly vyčíst strategie a doporučení 

pro to učení, ale to je zlomek dětí.  

Mohu se tedy ještě zeptat, jak dítě motivujete k práci s vámi, aby za vámi přišlo znovu?  

No tak jako ty děti sem nemaj problém přijít a já to dítě vyšetřím, udělám ňákej závěr, ňákým 

způsobem ho přetlumočím, vytáhnu z toho to co je důležitý jakoby pro to dítě. U tohohle 

kluka, tobě vychází čtyři mínus z matiky, ale přitom cit pro čísla je tvoje nejsilnější schopnost 

v tom testu, takže neházej flintu do žita. Myslim si, že problém je v tom, že musíme zmapovat 



 

 

to, jak se učíš, jestli tam prostě není někde ňáká chyba, napadne mě, že bys mohl se učit sám a 

ten učitel to bude s tebou jenom probírat, aby sis zvyk pracovat sám, protože to pak ti dělá 

problém v těch písemkách, takže takhle motivuju to dítě. Pak motivuju tu mámu, že tam 

vidím ňáký řešení, že ho vidím v tom a v tom. To je motivace. Pak se domluvíme, že přijde 

před pololetím, a že mi přijde ukázat vlastně jak to má s těma jinejma předmětama a on přijde. 

Ale já nemám dlouhodobí klienty, to jsou takový jako kratší intervence bych řekla, i když s 

někým se jakoby vídám víc. Ale co jsem měla v poradně, tam jsem normálně kupčila s 

doporučením se zprávou do školy, protože tam často přišly děti, který kdysi měly 

diagnostikovaný SPU a jakmile to dítě dostalo diagnózu SPU, tak se všem ulevilo, oni 

přestaly pracovat a za ty dva roky, kdy ta zpráva platila, tak on se přestal učit a najednou se 

tam nasbírali ňáký mezery. A když přišel po dvou letech a já jsem zjistila, že něco 

specifickýho je, ale zároveň to dítě má mezery ve znalostech, tak já jsem mu nabídla obchod, 

že když on si založí pracovní sešit a každej den s datem udělá do toho jedno cvičení 

doplňovací a ten sešit mi bude chodit ukazovat, tak já mu napíšu do školy zprávu, která mu dá 

ty úlevy, a když ten sešit přestane dělat nebo přestane chodit prostě, tak já tu zprávu z tý školy 

zase stáhnu. Chceš? Rozmysli si to. Někteří chtěli hned. Někteří si to rozmysleli a chtěli 

pozdějš, někteří si to rozmysleli a nechtěli. Ta práce byla pro ně příliš složitá a ta známka jim 

za to nestála. Takže tam jsem motivovala tím, že jsem nabídla protislužbu.  

A jaké to byly například typy úloh, které jste jim zadávala?  

Čeština, klasika.  

Když se vrátím k tomu, jak jste mluvila o dítěti, kterému nejde matika a zjistíte teda, že 

je to zejména problém v učení, přímo v tom procesu učení, tak jak zjišťujete jako jaké 

problémy přesně to jsou? Říkala jste, že se díváte do sešitu ....  

No já vidím, když udělám ten test s tím dítětem, tak tam ta matika je obsažená v těch testech, 

tak tam vidíte, jak ten test hodnotí prostě ty matematický schopnosti a teď vám to buď štimuje 

nebo neštimuje s tou známkou. Takže se ptáte, jak ty testy píšou, jak jsou dlouhý, jak mají 

zadání, jestli si to opisují odněkud, takže se snažím dopídit a promítnout si to dítě v tý situaci 

a hledat, kde je ten zádrhel. Když někdo konzumuje s průměrnym vzděláním 6 hodin 

doučování matiky týdně, tak je to prostě divný, aby měl napínáka s matematiky, tak je tam 

prostě problém. 



 

 

A ten problém tedy hledáte jak?  

To už se doptávám, protože to už z tý matiky tam nejde víc diagnostikovat. Já pak neumim 

vychytat, jestli má zanedbaný zlomky nebo má zanedbanou násobilku do toho já se nenořím. 

Já prostě zjistim z pohovoru s tou mámou, že ta moje intuice, že by na tom mohlo něco bejt, 

že ten kluk se naučil spolíhat, že už neni samostatnej no a to je kontraproduktivní, a takový 

děti se prostě objevujou, který jsou zvyklý, prostě fungovat. Ono to ňákou dobu jde, máma už 

je unavená, v šestý třídě řekne, tak musíš sám, tak ho pustí, no a on spadne s prospěchem, 

žejo, tak tam není jiná šance, než tu samostatnost vybudovat. To pak máte z toho pohovoru, to 

už nikde jako nevychytáte nebo ano v ňákejch nedokončenejch větách, prostě vás tam 

napadne jako jestli ten kluk má vůbec ňáký povinnosti nebo co on vlastně dělá ve volnym 

čase.  

Chtěla jsem se vás ještě zeptat, vy jste o tom možná mluvila, ale které informace jsou 

pro vás ty nejdůležitější, když se teda budeme bavit o žácích se školními neúspěchy?  

No tak pro mě je důležitý jaký má to dítě nadání, jestli se připravuje, jakej je tam učitel, jaký 

je očekávání těch rodičů, protože to taky bejvá někdy problém. Asi víc mě nenapadá, to jsou 

pro mě důležitý informace.  

A co s těmi informacemi následně děláte, jak je využíváte pro svoji práci? 

No já se ptám na ještě mnohem víc věcí, ale v podstatě to jsou ňáký pilíře, který jsou důležitý 

pro ten úspěch a nebo neúspěch. No a když to dítě nemá nadání a připadá si neúspěšný, tak to 

ňákým způsobem probíráte s tím rodičem, protože on je základ, to dítě jenom zrcadlí ten 

postoj mámy a táty. Takže když to dítě nemá nadání, tak ňák jako to musíte reflektovat v tom 

smyslu, že říct těm rodičům, že on se pohybuje v ňákym limitu a prostě k tomu patří takový a 

takový známky a jestli on má teď takový, tak prostě dělá co může a zaslouží pochvalu. A 

kdyby oni to ňák jako necejtili nebo nepřijali, tak ho můžou stresovat třeba. Já pracuju s tím, 

že já otvírám ty testy, který dělám, já to mám v grafech, je to barevný prostě, nechávám, aby 

ty rodiče na to koukali, rozebírám s nima jednotlivý položky, říkám k tomu příklady, prostě 

snažim se, aby to bylo hodně plastický, hodně vypovídající, aby si to uměli představit, co to 

potom v praxi znamená. Když tadyhle máte takovou červenou čáru a to dítě padne pod ní a vy 

řeknete, že tady odsud ty děti to zvládají snadno a jak se dítě dostane sem, tak už je to 

problém, tak tam prostě ty obrázky pracujou s váma. Tak to je k nadání. Pak jsem říkala k 



 

 

práci, domácímu učení. Tak protože podle mě příprava je důležitá a ta škola by měla učit dítě 

pracovat, nejenom rodina, jsem zastáncem domácích úkolů. A když to dítě tu domácí přípravu 

má a stejně to nefunguje, tak se pak ptám, jak to dělaj, ptám se, jestli máma sedí, jestli 

napovídá, jestli vede ruku nebo jestli to prostě jenom zadá a odejde. Když se do těch sešitů 

koukám, vidím, jestli tam jsou chyby nebo ne, prostě tak jak to teda s těma chybama mají, 

jestli ta máma je opravuje, někdy ty děti nechtěj, kňouraj tak ten rodič má dilema, mám to 

podepsat s chybama nebo bez, tak na to se ptám. Tak to je domácí příprava, pak když tam v 

tom jsou zainteresovaní další lidi, tak já klidně nabízim a i jsem se sešla s několika 

doučovateli nebo se s nima domluvím a hledám společnou řeč nebo se mu snažím přetlumočit 

to, co by bylo pro to dítě užitečný z mýho pohledu. Pak jsem říkala učitel. Když v tý škole jste 

tak dokážete odhadnout, jak kterej kolega se k věci staví a jaký jsou prostě jeho hodnoty nebo 

priority a ňák tomu dítěti to prostě pomoct to vidět a nebo mu napovědět. Nebo já ty děti často 

za tím učitelem posílám, protože když se to dítě chce zlepšit, tak to ten učitel musí sakra 

vědět. A on to ten učitel neví, když to dítě mu to..., on si může ten učitel myslet, že to dítě je 

spokojený s trojkou. Takže já ty děti vedu, ať za tím panem učitelem jdou a řeknou mu, jak by 

se to dalo zařídit, aby si opravil známku, že by rád měl dvojku. A když to ten učitel vidí, tak 

začne pracovat s tím dítětem a nabídne mu cesty. Takže já vedu i to dítě, aby k tomu učiteli 

šlo, u tohodle toho kluka s tou matikou, fyzikou a chemií já jsem obeslala tyhlety tři kolegy a 

oslovila jsem se u matiky a fyziky s tím, že ten kluk je teďkonc ve stresu, že řeší ty blbý 

známky, ale že se lepší, tak jestli by mu mohli nějak na něj upozornit. A navíc on je ve třídě, 

kde může bejt trapný bejt aktivní a on by tu lepší známku chtěl, ale zároveň se bojí, že by se 

do něj začali trefovat, protože se tam do někoho trefujou, takže jsem se poprosila, jestli by ho 

zatim mohli nezkoušet u tabule, že by psal jenom testy než se trochu jako dá do kupy. No a tý 

matikářce jsem napsala to, co jsem vám vlastně předtím říkala, že tam si myslím, že to je o tý 

samostatnosti, jestli ona vůbec ví, že on má šest hodin doučování, to si člověk jako řiká, že to 

je prostě divný. Takže oslovuju ty učitele, a pak to čtvrtý ty rodiče, to jsem vlastně spojila s 

tím nadáním, jestli oni maj očekávání reálný.  

A jak dáváte najevo žákovi jeho posun, jeho úspěchy, jak to sdělujete také potom těm 

učitelům, rodičům?  

Tak otevřete žákovskou knížku prostě a je to jasný. A navíc já ještě kromě tý žákovský, když 

děláte projektivní testy, tak ono to tam vyleze, že to dítě tam vyroste, že rozkvete, že prostě se 



 

 

jakoby rozvine, to je jedna věc. A já škáluju s těma dětma, já říkám, máš body nula až deset. 

Nula znamená nestojí to za nic, desítka nemá to chybu. Kolik bys dal, když si řekneš škola, 

doma, skaut, bla bla bla, všechno možný tam můžete dát a tohle, když si píšete, tak pak to 

vidím, tak začínáme někdy někde a zkončíme někdy někde. Takže to je tam znát. Rodičům 

tohle všechno říkám, já jim všechno tohleto přepovídám, když jsou starší, tak se ptám, jestli 

můžu. A učitelům..., ty testy, ty výsledky, já si říkám o souhlas rodičům, jestli to můžu použít, 

když jdu vyjednávat s učitelem, a co se týče takových škál, když cejtim, že to pro toho kolegu 

bude mít jako vypovídající hodnotu. Když se řekne škola a on řekne tři z deseti, no tak to je 

prostě jinak než když prostě on tady není spokojenej, že jo to on na něm vidí. Já vim, že to 

může vypadat stejně, ale oni některý jinej způsob vyjádření někdy zazebe víc než běžný věty, 

který používáme. Tak když se mi to zdá vhodný a přiléhavý pro tu situaci, tak někdy z toho 

něco použiju. A používám z toho spíš takový věci, který podpořej toho učitele v tom, aby byl 

proaktivní, aby najednou na to začal hledět jinak. 

Chodí k vám žáci sami od sebe nebo je někdo posílá? 

Někdy ano, ale drtivá většina je tady prostě přijde buď proto, že si říkal učitel, že by to bylo 

fajn a oslovil rodiče, nebo přijdou ty rodiče rovnou. Někdy přijdou rodiče a říkaj, něříkejte to 

učiteli, může to zůstat mezi námi. I to se tady děje kupodivu, i když jsem v tý škole.  

Můžete mi prosím, pokud je to možné, ještě říct něco víc k tomu sdělování postupů, ke 

konzultacím přímo postupů s učiteli a rodiči?  

Tak jako jedině procesně. Některej rodič mě předtím chce vidět než to dítě sem pustí, někomu 

stačí, když si to tak jako vykomunikujeme, někomu stačí to přetlumočení od toho učitele. Já si 

ty děti vyzvedávám během vyučování, potom těm rodičům píšu mejla a zvu je a oni přijdou a 

my to tady prostě rozebereme a domluvíme se, co dál, co oni, co škola, co třeba můžu já, co 

může to dítko. Rozdělíme si úkoly tak, aby tam byli všichni, vždy to je tak, nemůže pracovat 

jenom jedna strana, no a pak si řekneme, kdy si dáme vědět, jak to funguje dál. Nebo když to 

není až tak akutní, tak kdyby bylo potřeba, tak dejte vědět.  

Jak tedy ukončujete péči o toho žáka, co jsou ty informace, které potřebujete k tomu, 

abyste si řekla, že už tu péči můžete ukončit?  

Abych ukončila péči o dítě, tak musíme se na tom shodnout s tím rodičem. A pokud byl tím 

hybatelem učitel, tak stejně mým partnerem se potom stává rodič. Prostě ten rodič mi říká, 



 

 

jestli je to ještě užitečný nebo to není užitečný, někdy prostě řekne učitel měli byste jít, ale 

prostě ten rodič nechtěl, ale chtěl prostě vyhovět škole, tak jsem se k tomu stavěla tak, když 

už jste tady, abyste vyhověl škole, co pro vás? Aby tam taky z toho ňákej profit měl a 

pamatuju, co on ten rodič z toho chce, no a pak to teda prostě ukončím, mám nějaký ten 

závěr, o který si škola říkala nebo učitel si říká a odpovídám tomu rodiči na tu otázku. Ono to 

nebejvá otázka a odpověď, ono to většinou rozvíjí další úvahy a ňáký postupy a já se ptám 

vždycky na konci, jestli to bylo k něčemu a ptám se k čemu, a jestli jsme třeba o něčem 

nemluvili a měli bysme o tom ještě mluvit, prostě jestli je ještě něco, co je k řešení. Pro 

ukončení je pro mě důležitý, že je to ukončený i s tim rodičem, protože někdy se stane, že ten 

rodič má nějakou zakázku, ale ona je v ní zakuklená jiná zakázka a v podstatě to byla jenom 

vstupní brána, takže pro mě je důležitý, že my si odsouhlasíme, že to můžeme uzavřít. Kdyby 

to takhle šlo dál, budete s tím spokojenej? A to samý, když je hybatelem učitel, tak teď jsme 

nastavili tenhle hodnotící notýsek třeba, přijdu za tejden a vidím, že ten učitel to vnímá jako 

nějaký nástroj. Někdy tam přijdu ještě za čtrnáct dní a chci vědět, že to funguje a ten učitel 

řekne, je to ok, zlepšilo se to, má to lepší tendenci. Ukončení nemusí bejt, že to dítě je 

jedničkář bez problémů, ale stačí zlom v tom vývoji, obrat v tom směru, kterej ty lidi chtěli. 

Někdy je to cílovej stav, někdy je to jenom obrat, i to může bejt impulz ke konci a 

dostatečnej.  

Děkuji. Dále bych se chtěla zeptat, jaké metody, které vužíváte při práci s dítětem 

vnímáte jako užitečné, které se vám osvědčily?  

Já s těma dětma pracuju standardizovanejma metodama, pracuju i nestandardizovanejma jako 

rozhovor, mám svoje vlastní škály, pozoruju ho, dívám se do sešitu, doptávám anamnézu. V 

podstatě se to dá vytáhnout z toho, co já jsem tady vyprávěla, jak já se s tím dítětem potkám, 

jak to funguje. Teď kdybych je měla jakoby typizovat a vyčíst, tak to ani neřeknu celý. Co je 

důležitý je jakoby, když to dítě nechce přijít, cítí to, že je to jako z moci těch autorit, třeba 

když je to nějakej zlobil, tak nabízím prostě, když teda nechceš, tak smysl, když už teda tady 

seš, tak aby to mělo smysl pro tebe, protože někdo přichází otevřenej a někdo nepřichází 

otevřenej, neni jich mnoho, ale jsou i takoví. Takže já se vždycky ptám toho rodiče, jestli mu 

to bylo k něčemu, potom u toho dítěte, já ho nepoužívám jenom jako, že ho zneužiju a pošlu 

dál, ale tak jako snažím se, aby si něco odnesl, někdy to pojmenováváme, co si odnáší, někdy 



 

 

to jenom cejtim, že je spokojenej, že se tady malej šmudla cejtí dobře, ale vždycky se snažím 

o to, aby si něco odneslo. 

Jenom, abych si to ujasnila, takže když sem přijde dítě, tak vy s ním zejména pracujete 

pomocí rozhovoru nebo pracujete někdy i s nějakým materiálem?  

S materiálem pracuji málokdy. Těžko říct, protože i když si s nima povídáte nebo děláte něco, 

tak máte strukturu těch neúplných vět, takže prostě vy si s nima sice povídáte, ale jedete 

strukturovaně. Volnej rozhovor - to záleží, jako když přijde dítě, že se doma trápí nebo, že se 

rodiče rozváděj, tak si spolu jenom povídáme, když děláme výukový věci nebo diagnostiku 

SPU, tak to je skoro pořád tam mu dáváte jako ňáký testy, to záleží od tý problematiky, která 

se řeší. To dítě se tady u mě zdrží hodinu až hodinu a půl.  

A jak často sem dítě chodí?  

Jeden ten konkrétní člověk? Tak ten když potřebuju udělat diagnostiku, tak sem přijde jednou 

na hodinu a půl, a pak když mi má říct, jak dopad s tou matikou a fyzikou, tak na to mi stačí 

velká přestávka, aby se tady zastavil, ukázal mi žákovskou nebo mi řekl, jak se domluvil s 

učitelem a jak to funguje na tom doučku.  

Já vám děkuji, chtěla byste ještě něco dodat nebo zmínit něco, k čemu jsme se 

nedostaly?  

Ještě bych vám ráda řekla příklad k tý dynamický diagnostice. Zrovna tady jsem měla tendle 

tejden hocha, kterej je u nás ve třetí třídě, je to cizinec, má průměrný výsledky ve škole, je to 

šachista, a teď jsme tady otevřeli kroužek Feuersteina on na něj začal chodit a je excelentní. A 

ta slečna, co ho vede toho Feuersteine, tak mě na to upozornila a já jsem si vyžádala souhlas, 

že bych si toho hošíka sem vzala, abych si ho ňák zdiagnostikovala, protože se jeví jako 

mimořádně nadanej, ale ve škole ty výsledky nemá. Tak tady byl a dělali jsme spolu 

normálního WISCa a on tam opravdu dopadl průměrně, ale to je dítě, který chtělo vědět jestli 

to má dobře, on je strašnej řešitel, takže prostě furt jako analyzuje a tam jsem nedodržela, 

porušila manuál, protože on po mě chtěl vědět, jak se ten příklad počítá a já jsem mu to 

vysvětlila. Takže tohle bych v diagnostice nikdy nesměla udělat a tady jsem to prostě udělala. 

A potom, když jsme udělali toho WISCa, kterej dopadl průměrně a ještě tak jako různě 

zubatě, tak jsem mu dala Ravena, toho dělal strašně dlouho, ale udělal ho prostě na 

nehodnotitelnej výsledek, totálně lezoucí z tabulek. A teď zrovna než jste přišla, tak jsem byla 



 

 

za učitelkou a říkala jsem jí to, já jsem jí řekla, proč si ho beru, co mě k tomu vede, a tak jsme 

vlastně říkaly, co by ten hoch potřeboval. On byl v té škole vlastně docela spokojenej, vlastně 

by sme to ani nemusely řešit, to byla práce s pilností, když jsem ty rodiče oslovila. Tak jsme 

říkali, že on potřebuje to potvrzení tý správnosti, tak mu to neodpírat, protože by ho to 

frustrovalo. Zatím nebyl zvyklej dělat chyby v první a druhý třídě, najednou je dělá jako 

cizinec, on má prostě fakt jako špatnou slovní zásobu, protože žije ve svý komunitě, tak 

nemůže uspět, musím mu to činit někdy problémy, tak jak mu někdy hodit laso, aby mohl 

zazářit, aby měl nějaké potvrzení toho, že my to vidíme nebo že ta učitelka o něm ví, že je 

skvělej. Tak to už ty výsledky jako rozebíráte, nimráte se v nich, abyste to mohla prostě 

nestandardně, ale abyste to mohla potom v tý škole překlopit pro to doporučení pro tu 

učitelku. Tak to si myslím, že byla dynamická diagnostika s tím hochem.  

A jak se vám s tím hochem pracovalo tímto způsobem, jak jste se u toho cítila?  

No já si uvědomuju, že to je špatně z hlediska metodickýho, ale v tu chvíli je pro mě to dítě 

přednější, takže klient nadevše a v tu chvíli já se starám o prosperitu a pohodu mýho klienta, 

takže já nemůžu udělat nic jiného. Nebo já jsem u tohohle hocha, protože on je myslitel a ty 

věci mu dlouho trvaly, tak když už si vybral ty svoje chyby, který on tam může udělat, tak 

jsem si udělala čáru, ale jela jsem s ním další a on to udělal všechno, akurát to udělal přes 

časovej limit, ale já jsem to chtěla vidět, že tam ten potenciál je, ale ten časovej limit jako 

překročíme.  

Děkuji vám mockrát za rozhovor, pokud nechcete dodat nic dalšího, tak to nahrávání 

vypnu.  


