
Seznam příloh 

Příloha 1 – Otázky k rozhovoru 

 

Rozhovor – školní psycholog 

 

Obecné informace: 

Informace: pohlaví, věk  

Jak dlouho na škole pracujete v pozici školního psychologa? 

Na jaký typ úvazku ve škole pracujete? 

Je to vaše první pozice školního psychologa? 

• pokud ano – Jak dlouho se vidíte na této škole? 

• pokud ne – Z jakého důvodu jste odešel/odešla z předchozí školy?  

Kdo všechno je na škole vaším klientem? Který z nich využívá služby nejvíce a kdo nejméně?  

Co je náplní Vaší práce?  

Jak vypadá Váš běžný pracovní den? 

Jak vypadá vaše pracoviště ve škole (poradna, místnost, kancelář)? 

Kdybyste si mohl/a znovu vybrat profesi, zvolil/a byste i s Vašimi nynějšími zkušenostmi opět 

tutéž práci? 

Psychohygiena a její vnímání – obecně: 

Co se vám vybaví pod pojmem psychohygiena? 

Jak na sobě poznáte, že nejste v duševní pohodě? 

Co považujete za nástroje psychohygieny?  

Co vám pomáhá k udržení duševní rovnováhy v běžném životě? 

Stresové situace 

Co vnímáte ve své práci jako pozitivní? Co posiluje vaši duševní pohodu? 

Co vnímáte ve své práci jako negativní? Co zeslabuje vaši duševní pohodu?  



Jaké nejstresovější situace v roli ŠP řešíte? V čem vnímáte onu zátěž? 

Jak se u vás stres projevuje? 

Stává se Vám, že si své pracovní starosti nosíte domů? 

Psychohygiena a její vnímání – pracoviště: 

Co vám pomáhá k udržení duševní rovnováhy v pracovním prostředí?  

Máte nějaké pracovní rituály?  

Jaké osobní strategie a techniky používáte, abyste se vyrovnal/a s pracovní zátěží? 

Co by se mělo na vaší práci změnit, abyste pociťovala méně stresu a pracovního zatížení?  

Co vám chybí k udržení si duševní rovnováhy na pracovišti? 

Co dělá vedení školy pro vaši psychohygienu? 

Jak by podle vás měla vypadat péče o vaši duševní hygienu ze strany školy?  

Účastníte se supervizí? (kým jsou poskytovány, jak často a jakou mají podobu) 

 

Rozhovor – ředitel nebo zástupce školy 

 

Obecné informace: 

Informace: počet žáků, počat zaměstnanců, počet dětí se SVP 

Od kdy u vás na škole působí psycholog? 

Kolik psychologů za tu dobu u vás na škole působilo? → z jakých důvodů  

Pro koho ve škole psycholog je? Kdo jeho služby využívá nejvíce a kdo nejméně? 

Využil jste vy sám někdy službu školního psychologa? Pokud ano, z jakého důvodu? 

Jaká jsou vaše očekávání od školního psychologa? Co by měla být jeho hlavní náplň?  

Stresové situace 

Co pro školního psychologa vnímáte jako zátěžové? 

Co naopak vnímáte jako pozitivní (nabíjející)?  

Jaké jsou podle vás nejstresovější situace ŠP řeší?  



Psychohygiena a její vnímání – obecně: 

Co se vám vybaví pod pojmem psychohygiena? 

Jak poznáte, že nejste v duševní pohodě?  

Co považujete za nástroje psychohygieny?  

Co vám pomáhá k udržení duševní rovnováhy v běžném životě?  

Psychohygiena a její vnímání – pracoviště:  

Co vám pomáhá k udržení duševní rovnováhy v pracovním prostředí?  

Věnujete v rámci své manažerské činnosti pozornost i psychickému stavu svých podřízených? 

Jak? 

Jak poznáte, že váš zaměstnanec (v tomto případě školní psycholog) není v duševní pohodě? 

Co nabízí škola z hlediska psychohygieny školním psychologům? Čím škola přispívá k duševní 

pohodě školního psychologa?  

 

Příloha 2 – ukázka rozhovoru se školní psycholožkou na škole C 

T = tazatel; R = informant 

T: Tak můžeme začít s rozhovorem. Já bych se Vás nejdříve potřebovala zeptat, jak dlouho na škole 

v pozici školního psychologa pracujete? 

R: Je to čtvrtý rok.  

T: Na jaký typ úvazku zde pracujete? 

R: Teď na plný, ale nejsem si jistá, jak dlouho je to na plný. Myslím si že třetí rok a že ten první rok 

jsme začínala asi na 0,5, ale nevím, jestli jen do konce roku a od ledna jsem byla pak na 0,6 a od 

dalšího školního roku pak na plný. A budu na plný i příští rok. 

T: Je to vaše první pozice školního psychologa? 

R: Ano. 

T: Jak dlouho se zhruba vidíte ještě na této škole v této pozici? 

R: Já plánuji ještě jedno miminko, takže tam bude asi pauzička, ale jinak nemám vůbec tendence 

chodit někam jinam, jsem tu spokojená.  

T: Kdo je ve škole vaším klientem a který z nich využívá služby nejvíce a kdo nejméně?  

R: Učitelé, děti, školní kolektivy a rodiče dětí. Nejvíce děti a řekla bych nejméně učitelé, ale nevím, 

jestli je to pravda, protože spousta těch hovorů, u kterých se jim může ulevit … s těmi dětmi dělám 

vyloženě psychologickou práci, ale s učiteli je to často jen odlehčený rozhovor, ale vlastně to může být 

i pro ně ulevující. A třeba dřív jsem s kolektivy pracovala dost, ale nyní mi na to nezbývá tolik čas. A 

s těmi rodiči to jsou období, že někdy je jich dost a někdy zas nikdo. Takže těžko říci, pak bych řekla, 

že jsou plus mínus ty tři věci na stejné úrovni. Ty děti z toho vyčuhují a zbytek se tak nějak rozprostře.  

T: Dobře, děkuji. Co je náplní vaší práce? 

R: Wow. O tom bylo napsáno knih, kde to nikdo neumí vysvětlit. Chcete to konkrétně nebo … Já sebe 

sama vnímám jako takového pečujícího činitele tady na škole. Že teda se starám, o co můžu, ať už to 



jsou ty děti nebo kolektivy nebo učitelé nebo ti rodiče, i když tam není úplně péče o ty rodiče, ale spíš 

že je vedu, aby lépe pečovali o ty děti. Asi jo, asi takový zastřešující název pro tu mojí práci. Pak 

kdybych šla do konkrétnějších rovin, tak že by tam se rozplizla do příliš konkrétních debat. Vnímám 

se jako taková pečovatelka tady, o to psychické zdraví.  

T: Jak vypadá váš běžný pracovní den?  

R: Většinou přijdu okolo osmé do práce, protože já mám na škole i své dvě děti, takže je sem vodím. 

Obvykle první hodinu ještě nepracuji, respektive, nedělám přímou práci. Takže najím se, dám si kávu, 

vyřizuji si maily, volám na instituce, potvrdím si, zda jsou nějaké změny rozvrhů, koho si dneska budu 

brát. No a pak záleží na dni, kdo je zrovna ve škole, ale pak mám většinou 4-5 klientů za ten den. 

Většinou z řad žáků. Nebo dělám třídnické hodiny nebo jdu třeba za klinickou psycholožkou na 

konzultaci nebo OSPOD tady byl. Ale většinou jsou to děti. Teď jsem zapomněla, že jsem chtěla něco 

říci, ale už nevím co, … a někdy je to tak, že mám děti 3, ale stane se, že mám i 7. Ale ti 4-5 je průměr 

a nechci to moc dávat výš, protože cítím, že už toho je moc. No a o přestávce to je tak, že vyjde klient 

a už se mnou chce mluvit támhleten a tamten něco potřebuje. Takže to jedu tak jako vkuse ty 4 

hodiny. No, a ještě jsem chtěla říci, že je důležité, že jsem tu částečně jako speciální pedagožka, takže 

vedu i nápravy, nejsou to jen psychologické konzultace. Takže asi třetina jsou reedukace. Pak záleží, 

jak dlouho tu jsem, asi v průměru do 3, někdy déle, někdy kratší dobu. No a ono se to tak roztáhne, že 

tak do půl druhé tu tak jako kmitám a něco řeším nebo si píšu zápisky z těch konzultací. Což ne úplně 

vždy vyjde, někdy si je nosím domů a někdy je prostě neudělám. A pak si tady většinou dolaďuji 

druhé kolo mailů a ti učitelé mají většinou více času odpoledne a tak, takže asi takhle. Samozřejmě 

jsem zapomněla na oběd, ale ten je nedílnou součástí, protože tam je možnost odchytnout učitele, kteří 

se přede mnou jinak schovávají.  

T: Dobře, já se ještě zeptám, jste tu jak pro první stupeň, tak i pro druhý? 

R: Ano. 

T: Teď bych se zeptala, jak vypadá vaše pracoviště ve škole? 

R: Mám vlastní kabinet. Který bych chtěla předělat a už se mi to nějakou dobu slibuje. A snad tenhle 

rok se totiž dělali nějaké opravy na škole jako fasáda a okna a bude se to tedy vymalovávat, tak snad 

tedy … já jsem to celý vyklidila, protože to byl takový kabinet na všechno možné. Ale mám to tady 

sama, jak pro svoji činnost, tak pro ty konzultace.  

T: Kdybyste si mohla vybrat znovu profesi, zda byste si se svými nynějšími zkušenostmi tuhle zvolila 

znovu? 

R: Jo, jo.  

T: Tak já bych nyní přešla k psychohygieně. Prvně bych se vás zeptala, co se vám vybaví pod pojmem 

psychohygiena?  

R: Způsoby, jak sama sobě ulevit v tom, že ze všeho toho řešení mám hlavu jak balón. Udržet se jak 

psychicky a pak i zprostředkovaně fyzicky v pohodě. Já už ke konci roku, je to možná i dneska, byť to 

není tolik, že mi nabíhá oko, dělá se mi takový ekzém okolo oka a je to typicky v květnu. Takže už 

taky somatizuji.  

T: Jak na sobě poznáte, že nejste v duševní pohodě?  

R: To oko. Já cítím aktuálně, že třeba v ten den jsem vyčerpaná, unavená a tak. Ale jinak jsou týdny, 

které jsou náročnější a týdny, kdy méně. Ale myslím si, že to tělo si dokáže pak říci, právě třeba ke 

konci toho roku. To mi naběhne právě to oko, hůř trávím, jsem unavenější. Nevím, na kolik moc si 

uvědomuji tu dlouhodobější zátěž. Myslím si, že je hrozně důležitý to vědomí těch prázdnin. To jako 

ve chvíli, kdy by neměli být prázdniny, tak to nejde. Že pak už se člověk i upíná k tomu. To je pro mě 

velká psychohygiena, vědom těch prázdnin, že vím, že si pak odpočinu.  

T: Co považujete za nástroje psychohygieny? 

R: Jako obecně, nebo já u sebe? 

T: Nyní obecně. 

R: Tak asi nějaké supervize, intervize. Rozhovor, sdílení zkušeností s kolegyněmi a kolegy. Mě sem 

chodí jednou měsíčně psycholožka z PPP, tak to je velmi příjemné setkání. Asi někdy i pomáhá, když 



se o tom bavím jen s někým, koho to zajímá a vůbec není z oboru. Pak by tam spadaly věci jako moje 

zájmové aktivity.  

T: Co vám pomáhá k udržení duševní rovnováhy v běžném životě. Teď se zkuste prosím oprostit od 

toho školního prostředí. Je možné, že se to bude dost překrývat. 

R: Určitě to potřebuji sdělovat a s někým o tom mluvit. Ať už je to partner nebo moje maminka. Nebo 

prostě s kamarádkou nějakou. Pak mám takový svůj večerní rituál, že si dám skleničku vína a už si 

nemyslím, že by to bylo účinkem toho alkoholu, ale spíš ten rituál, že to není o tom, se opít, ale takové 

to, že už ten den je ukončený. Pak mi pomáhá vypadnout ven z města, nebo do přírody. Úplně nejlepší 

to je za hranice, to je pak úplně zapomenuté, co se děje tady. Pak asi nějaké techniky zvládání stresu 

ve smyslu nevím, že jsme se ke konkrétní situaci musela naučit postavit tak, abych si tím nezanášela 

hlavu. Takže to jsem si musela třeba sama dojít k něčemu.  

T: Tak jo, děkuji. Teď se podíváme ještě na stresové situace. A zajímalo by mne, co vnímáte ve své 

práci jako pozitivní, něco, co vás naplňuje a posiluje tu vaši duševní pohodu? 

R: Zkráceně bych řekla úspěch. Ale vůbec to nemyslím kariérně, spíš že je vidět, že ta práce k něčemu 

je.  

T: Takže smysluplnost.  

R: Jo. Co je třeba úplně věc, která se neděje tak často, vzhledem k tomu, že nikdo neví, co se tady 

děje, tak co se občas stane, a to mě vždy nejvíce potěší, je nějaké odměnění, ocenění té práce. Třeba 

minulý rok se mi už stalo, že mi na konci roku nějaké děti donesly kytku nebo čokoládu, nebo rodiče 

něco poslali. To bylo moc hezký, protože jinak mám pocit, že jsem v tom taková upozaděná. Tady 

vlastně ten horní šuplík, tam mám, co jsem dostala od dětí. To je takové milé, nebo že mi to někdo 

řekne, že mi přijde poděkovat, To je pro mě taková satisfakce. 

T: Co naopak vnímáte jako negativní, co zeslabuje tu vaši duševní pohodu?  

R: Když to tady nefunguje. Obecně když je toho moc. Pak když nějakým způsobem není stoprocentní, 

nedostačující kooperace se mnou, kolegové, vedení. Což já si myslím, že my jsme dobrý kolektiv, ale 

jsou to takové i drobnější věci. Třeba teď se stalo, že jsme podávaly zprávu na OSPOD, kvůli 

podezření na domácí násilí a úplně náhodou jsem se dozvěděla, že tam kolegyně nenapsala, že to dítě 

přišlo v pondělí do školy s monoklem. No, a to pak si říkám, do pytle, nemohu hlídat všechno. No ale 

s těmi kolegy si to pak řekneme a jsou tu vlastně k dispozici pořád. Ale co je demotivující je 

spolupráce s rodiči nebo nefungující rodiče, to je prostě jako jedna z nejhorších věcí. A pak 

nefungující úřady typu sociálka. Pak má člověk pocit marnosti, bezmoci. A typicky jako psychický 

týrání je neprokazatelné a tak dále, a tak dále. Někdy to vyjde, někdy je to super, ale často jsme pak na 

ty věci sama. Ale co je negativní jsou pak právě ty případy kdy já jdu domu a pořád na to myslím a je 

večer a stále na to myslím.  

T: Teď se vás zeptám, jaké nejstresovější situace v roli ŠP řešíte a v čem vnímáte onu zátěž?  

R: Asi když je něco, jakože ta krizovka, že se něco náhle stane. Nebo se něco vyvalí, typicky ke konci 

školního roku. Pak se sama stresuju z toho, že bych byla týden nemocná, a to mě nikdo nenahradí. Že 

asi často se tím stresuji více než ty děti. Nebo že je jich moc a já už je nemám kam narvat. Tím se 

možná i já sama osobně zbytečně stresuju. To bych řekla, že jsou takový dva nejmocnější.  

T: Jak se u vás stres projevuje?  

R: No. Takový ten akutní asi klasicky fyziologické projevy typu bušení srdce, neposedím, neklid, 

praskne mi hlava, pořád si říkám, co ještě musím stihnout. No a jsem určitě podrážděnější a doma víc 

prudim. No a naopak, to je docela zajímavé, že já vždycky jsem byla hodně sociabilní, až jsme 

neuměla být sama a je faktem že od té doby, co pracuji v této práci, tak jsem takzvaně zesociálněna a 

jdu domu a nejraději bych byla, aby na mě nikdo už nepromluvil. Tohle na sobě dlouhodobě pozoruji, 

že víc potřebuji být sama.  

T: Stává se vám tedy, že si své pracovní starosti nosíte domu? 

R: Jo, rozhodně. Skoro si nemyslím, že je možné to stoprocentně nedělat, v této práci.  

T: Děkuji, já teď přejdu k psychohygieně a jejímu vnímání tady na pracovišti. A zajímalo by mne, co 

vám pomáhá k udržení duševní rovnováhy v pracovním prostředí? 



R: Stres svým způsobem. Jako že jsem pořád tak zaměstnaná, že to v té práci tolik neřeším. Nebo 

probrat to s těmi kolegy mi třeba pomáhá. Ale je fakt, že někdy mám mít třeba dalšího klienta a už 

sítím, že nemůžu. A stalo se i to, že jsem ho třeba zrušila. Takže možná to, že jsem svým pánem více 

méně. Pak mi také pomáhá, že když už mi skončí ty konzultace, tak že si tu sednu a frfňám si tu ty své 

tabulky a pustím si k tomu třeba hudbu, a to je najednou nějaká jiná práce, a to mě pak baví. Že člověk 

vlastně nemusí třeba dělat něco, u čeho tolik přemýšlí, a to je příjemné.  

T: Máte nějaké pracovní rituály? 

R: Jo, určitě. Ráno odvedu děti do školy. A pak snídám a vždy si k tomu dám stejné kafe. Vlastně 

hrozně nemám ráda, když se tu první hodinu po mě chce něco jiného. Potřebuji do toho tak jako 

zaplout, mít tu chvilku, vyřídit si u toho ty maily a tak. To je jeden rituál. Oběd svým způsobem, ale 

nemám ho vždy ve stejnou dobu. Já myslím, že pak už je to každý den trochu jinak. 

T: Jaké osobní strategie a techniky používáte, abyste se vyrovnala s pracovní zátěží? 

R: Asi dost podobné, jaké už jsme uváděla na té obecnější rovině nebo v tom soukromém rovině. Ale 

je pravda, že velmi dobrý „odreagovavač“, až mi to vadí, je tablet. Zas v tomhle tu generaci chápu, 

která si myslím, že je přetížená informacemi, tak co se týče té únikovosti, tak to funguje maximálně. 

Takže tím si také doma občas pomohu. Já třeba totiž nekoukám na televizi, tak tohle je pak fajn, že mě 

to úplně vypne.  

T: A když byste si představila, že máte nějakou náročnou situaci nebo těžkou konzultaci, tak co v tu 

chvíli děláte?  

R: Já myslím, že obecně jsem hodně v pozoru. Musím být velmi trpělivá, což je věc, která mi není 

úplně vlastní, ale myslím, že v té profesi to umím. No a člověk musí taky hodně volit slova vůči tomu 

klientovi. Takže jsem obecně dost soustředěná. Já asi nic jiného nevnímám a zapomínám i pít a tak. A 

svým způsobem jsme nohama na zemi, dokážu si udržet chladnou hlavu, nepanikařím. Spíš jako já si 

to nechám na potom, že vydržím tu situaci a potom to přijde. I jsem se rozbrečela po něčem, ale v tu 

chvíli držím.  

T: Co by se mělo na vaší práci změnit, abyste pociťovala méně stresu a pracovní zátěže?  

R: Někteří rodiče by neměli mít děti. Asi by nebylo do věci, kdyby nějaké věci byli i z hlediska 

organizace lépe domluvené, více vymezené z hlediska rolí, kompetencí. Byť říkám, my docela dost 

fungujeme kolektivně a komunikace bych řekla, že je až na výjimky velmi dobrá, ale občas je něco, že 

by to měl dělat někdo jiný nebo by někdo něco naopak neměl dělat.  

T: Co vám chybí k udržení si duševní rovnováhy na pracovišti? 

R: Kabinet. Už chci, aby se mi třeba tyhle stoly posunuly. Mohly bychom mít na škole kávovar. 

Takový drobnosti, které bych si představila, že by se mohly změnit právě. Nebo by se mohlo změnit 

to, že se tu nemohu zamknout, protože to teď nejde. Mohla bych mít lepší PC, ale ten už mám, jen se 

mi sem musí dát. Taky bych mohla mít nějakou „zapisovačku“, protože to psaní zpráv je ukrutný. I 

obecně by mohlo být méně papírování. Mohli bychom mít hezčí záchody. Nebo věčně řešíme, co 

uklízeči dělají, měli by. Tak to jsou takové spíš materiální nedostatky, které by tu šly nějak změnit. No 

a co se týče nějakých funkčních věcí, které jsou ovlivnit, že to že rodiče, aby neměli děti nejde 

ovlivnit, tak to asi nic.  

T: Co dělá vedení školy pro vaši psychohygienu?  

R: Teď jsme u otázky, co je vedení. Ředitel nic. Všichni to víme, ale nemluví se o tom. Zástupkyně 

dělají opravdu všechno. Co se týče těch zástupkyň, tak ty jsou super. Ty dělají, co mohou, ačkoliv si 

myslím, že vlastně dělají i to, co nemusí.  

T: A co myslíte, že tedy konkrétně vám nabízí škola k tomu, abyste se tu cítila dobře?  

R: Ředitel je dobrý v tom, že sice nic neřeší, ale zase na druhou stranu neprudí. No a ty zástupkyně, 

nebo obecně je tu ta atmosféra velmi nápomocná a kdykoliv někdo něco potřebuje, tak je to velmi 

tolerantní. Člověk se nebojí, i kdyby něco, tak zajít za tím vedením a probrat to. A to si myslím, že je 

napříč celou tou školou. I ty děti se tu cítí tím pádem dobře. A také dobré je, že mám relativně volnou 

ruku. Musím si vypsat hodiny, kdy v té škole jsem, ale není to, že by mi někdo hlídal minuty. A to si 

myslím, že mají všichni relativně. A já mám se zástupkyní zavedené, že se s ní jednou týdně sejdu a 

probereme, co je třeba, to je fakt bezva. A vycházejí vstříc časově.  



T: Jak by podle vás měla vypadat péče o vaši hygienu ze strany školy?  

R: Co by tady mohlo zaznít častěji, ze strany vedení, tak vyjádření nějaké úcty nebo vážnosti jak ke 

mně, tak k pedagogům, k tomu, co dělají. Ale možná jsem v tom extrém. Ale až na výjimky si myslím, 

že je tu velmi schopný kolektiv. No ale zvláště od pana řediteli, by mělo zaznít děkuji. Ale zase nechci 

říct, že se to neděje vůbec. Spíš, ale mám pocit, že chválím já třeba tu práci kolegů a někdy mi to chybí 

i z té druhé strany. To by mohlo zaznít častěji, protože to je velmi motivující. Zároveň asi to není 

nikde jinak, spíš si myslím, že je to norma a možná že mi se tu máme dobře. 

T: Poslední otázka je, jestli se účastníte supervizí?  

R: Byla jsem na některých, ale spíš to bylo náhodné nebo ukázkové, nikdy jsem nedocházela někam 

pravidelně. Za mnou právě dochází ta psycholožka, a to je taková moje guru a je to pro mě velmi 

cenná zkušenost a kolikrát mi i s něčím poradila, takže možná že mi svým způsobem zajišťuje tuhle 

funkci. 

T: Tak jo, děkuji, takhle je to všechno, pokud ještě vy něco nechcete dodat. 

R: Ne, ne, už mě nic nenapadá …  

 

Příloha 3 – ukázka rozhovoru s ředitelkou školy E 

T = tazatel; R = informant 

T: Teď bych se zeptala, od kdy u vás na škole působí psycholog? 

R: Třetí školní rok.  

T: A je to váš první školní psycholog nebo jste předtím už nějakého měli?   

R: No, já jsem tady čtyři roky, takže také tu nejsem dlouho. Ale nebyl tu předtím psycholog.  

T: Teď bych se zeptala, pro koho ve škole psycholog je, kdo je jeho klientem a kdo podle vás ty jeho 

služby využívá nejméně a kdo nejvíce?  

R: No, tak rozhodně je pro děti, pro rodiče, pro kolegy, pro učitele, a i pro nás, pro vedení nebo teda 

pro mě určitě. A nejvíce asi užívají děti, já bych řekla, i když si myslím, že možná to je na stejno 

s konzultacemi s učiteli. To já těžko říct, nikdy jsem se neptala kolegyň, kdo jak využívá. Ale prostě, 

já vím, že i kolegové učitelé jsou zvyklí chodit za paní psycholožkou.  

T: Využila jste vy sama službu školního psychologa a pokud ano, tak z jakého důvodu?  

R: Rozhodně ano a určitě jsem konzultovala nějaké problémy dětí. Nechci říct problematické děti, ale 

problémy dětí. A nevím, jestli vlastní, osobní, asi nikdy. A vlastní z mé pedagogické praxe asi taky ne, 

ale spíš děti jakoby obecně ze školy. 

T: Jaká jsou vaše očekávání, od vedení, od školního psychologa a co by měla být jeho náplň práce?  

R: Očekávání. Já si myslím že rozhodně jako podpora pro práci učitelů. To bych brala jako první cíl. 

Pak pro žáky, taková ta pomoc v krizových situacích nebo prostě pomoc pro žáky, kteří mají nějaký 

problém a potřebují si vydiskutovat a prostě skutečně konzultace, tak tohle je velká pomoc, tím, že to 

mají přímo ve škole. Ale rozhodně si myslím, že i pro nás jako pro vedení, že např., já nevím, přijde 

rodič, s nějakým papírem, s nějakou diagnózou, který dobrá, mohla bych si nastudovat na internetu, 

ale je jednodušší zeptat se psychologa, co jak, jaké to může mít dopady a tak dále. Takže ta 

konzultace.  

T: Jo, konzultace. Chtěla bych se zeptat, co vy osobně vnímáte v té práci školního psychologa jako 

zátěžové? Zajímá mě váš pohled na to.  

R: No já si myslím, že vyrovnávat se se všemi těmi problémy, které jsou ve škole a pak jako minulý 

rok jsme například trochu narazili, nebo museli jsme si vysvětlovat, že když dítě řekne něco 

psychologovi, který to bere, že to je tajemství, ale já myslím, že ta informace by měla jít dál, když 

chceme tomu dítěti pomoc. Ano, takže jsme si trochu museli vysvětlit … 

T: Aha, takže možná nějaká ta i etická rovina, tedy? Nějaké vymezování hranic?  

R: Ano. Co ještě říct, co už neříct. Ale na druhé straně já to beru jako pedagog, jako ředitelka školy, že 

vlastně ano, to dítě se zdůvěrní, ale myslím si, že je pak důležité to posunout dál, aby se s tím něco 



dělo, aby to nezůstalo jen u toho psychologa, protože jsou prostě věci, které nedokáže ten školní 

psycholog vyřešit. Řeknu příklad, jestli se školní psycholog dozví, že dítě je záškolák, tohle se musí 

řešit s rodičem nebo s vedením školy. Anebo, že dítě má sklony k sebepoškozování. Tak to prostě 

musí jít dál a tenhle problém řešit. Je to skutečně takové pak pro toho psychologa hodně těžké, já to 

chápu. A druhá věc, co jsem si všimla, máme dvě psycholožky a jedna je starší a druhá je mladá, tak 

každá má svůj pohled na svět, své zkušenosti. A samozřejmě, že ten charakter psychologa také 

ovlivňuje pohled na všechno, jako tomu se nevyhnete. je to u učitelů, je to i u psychologů. A myslím 

si, že někdy je to těžké se odosobnit od těch svých zkušeností a říct nějakou tu objektivní radu, když to 

takhle řeknu. Já neříkám, že to nezvládají, zvládají, ale vím, že jsme to rozebírali, že není to tak 

jednoduché. Jestli chápete, co se tím snažím říct. 

T: Ano. I mi přijde moc fajn, že to takhle vnímáte.  

R: Ono s těmi hranicemi, je to třeba i kolegů. Prostě ta psycholožka, jestli ví, že ta učitelka má 

problémy a má problémy i kvůli tomu, že ona sama má problémy, a ne jenom s dětmi, tak vlastně já 

chápu, že pro toho psychologa je to pak velmi těžké. Měli jsme i takový případ, bohužel. A vím, že 

pro toho psychologa je pak těžké, jestli například informovat vedení školy, nebo neinformovat atd. 

Takže jako, není to jednoduché no. Ale shodou okolností jsme se o tom bavily takhle všichni a sešly 

jsme se ne jednom bodu.  

T: Tak to je skvělé, hlavně když o tom takhle mluvíte.  

R: Jo, já myslím, že my si rozumíme celkově. 

T: Co naopak vnímáte v práci psychologa jako pozitivní? Pro něj nějak nabíjející?  

R: Já si myslím že rozhodně ty pozitivní výsledky, když jsou. Že když vidí, že dítě funguje normálně 

po nějaké stresové situaci a zase naběhne a funguje v pořádku v té třídě, tak to je velmi důležité. 

Anebo například, to jsem zapomněla říct, že naše psycholožky dělají i práci se třídou jako takovou, 

nějaké preventivní programy, když je problematická třída, že vidíme nějakou začínající šikanu nebo 

vztahově že to není úplně ideální, tak dělají programy na podporu kolektivu nebo na zjištění situace. A 

když pak vidí, že ta třída opět nějak naběhla jiným směrem, tak myslím, že tohle vidět … pro mě jako 

pro učitelku je to pořád pozitivní, když vidím, že dítě, které minulý týden dostalo dvě pětky a dneska 

dostalo jedničku, protože se hlásil, jako se vzpamatoval a dokázal se to naučit. Tak myslím si, že to je 

to nejdůležitější na naši práci, výchovně – vzdělávací, beru to tak obecně.  

T: Jaké jsou podle vás nejstresovější situace, které školní psycholog může řešit?  

R: Já si myslím, že může řešit hodně stresových situací s dětmi. Třeba úmrtí v rodině, doufám, že naše 

to ještě neřešily.  

T: Takže nějaké těžké životní situace?  

R: Ano, těžké životní trauma. Tak to jsou věci, které rozhodně nejsou jednoduché. A pak si myslím že 

agrese u dětí a hledat příčiny v tom proč. To jsou opravdu situace, které nezávidím a máme takové.  

T: Já bych přešla nyní k psychohygieně. A zeptala bych se, co se vám vybaví pod pojmem 

psychohygiena?  

R: Myslím si, že je to proces, kdy si musí náš mozek odpočinout a celý náš systém pocitový, prostě 

celý náš organismus. To znamená např. vezmu psa a jdu na procházku. Prostě dělat činnost, která mě 

nezatíží psychicky, u které si odpočinu. Nějaká činnost, kterou dokážu odbourat ty stresy a prostě ty 

zátěžové situace, které jsou ze školy. To bych brala, že tohle je psychohygiena. U mě to je opravdu …  

T: Jo, já se ještě dostanu k tomu, co přesně je to u vás. Teď se vás zeptám, jak poznáte, že nejste 

v duševní pohodě?  

R: Já osobně teda?  

T: Ano.  

R: Když začnu křičet. Což se minulý rok stalo jednou za školní rok. Anebo nevím, možná že když už 

jsem velmi skeptická, když koukám na kolegy velmi skepticky. Já se velmi kontroluji, opravdu minulý 

rok se mi stalo jednou, to mi řekla jedna kolegyně, že jsem byla tak rozčílená, až se mě bála. Bohužel, 

stalo se, nějak se toho moc nakupilo. Všichni jsme jenom lidi.  

T: Co považujete za nástroje psychohygieny? Nemusí to být to, co děláte vy, ale co vás napadá 

obecně.  



R: Cvičení, procházky, kolo, sport obecně bych řekla. Já myslím že i televize, nějaké ty lehké seriály, 

to já sice nemusím, mě to rozčiluje, ale věřím, že někteří lidé si u toho odpočinou, že nemusí moc 

přemýšlet. Já se přiznám, že kdysi jsem četla 4,5 knížek na za měsíc a od té doby co jsem ředitelka, 

tak přečtu 10 knížek za rok. Neodkážu se soustředit na to, co čtu.  

T: Takže i nesoustředěnost je nějaký stav, kdy nejste v duševní pohodě?  

R: Rozhodně. Vysloveně se přiznám, že čtu jednu stránku dvakrát, abych vůbec věděla, o čem čtu. 

Takže více si kupuji třeba časopisy, kde si přečtu článek.  

T: A co pomáhá vám tedy k udržení té duševní rovnováhy v běžném životě?  

R: Procházky se psem, četba a já mám zahradu, takže motyčka. Přiznám se, že já i hraju někdy 

počítačové hry, takové ty velmi jednoduché, mahjong, sudoku, to ani nemusí být na počítači, prostě 

sudoku mám ráda. Křížovky už se mi nechce, to musím moc přemýšlet. Sudoku ale a takové ty kde 

odbourám cokoliv a myslím na jednu věc.  

T: Já přejdu k poslednímu bloku. Zeptala bych se, co vám pomáhá k udržení té pohody přes den tady 

na pracovišti?  

R: No, já se přiznám, že když je toho na mě moc, tak jdu do některé třídy si sednout, nebo k dětem. 

Vysloveně, nechci říct na hospitaci, protože nechci stresovat kolegy, ale jsou třídy nebo kolegové, 

kterým to nevadí, když vejdu na 15 minut. Mě jako děti dokážou dát hodně energie. Já mám spíše 

stresy z těch papírů, nebo když jsem naštvaná, že je toho prostě hodně. Já jsem ten typ ředitele, který 

dělá tu administrativní činnost odpoledne, takže dopoledne jsem fakt k dispozici kolegům, žákům a 

běhám po škole a rozebíráme problémy, diskutujeme. A papírovou práci dělám odpoledne většinou.  

T: Takže i to vám pomáhá, nějaké to oddělení činností? 

R: Ano, ano. Ale opravdu nejvíc mě dokážou dobít energii děti. Většinou ty menší děti, když vejdete 

do družiny a začnou vám vyprávět co viděli, co dělali. A dneska jsem byla na hospitalizaci a jeden 

prvňáček mi vyprávěl, jak si hraje s plyšáky doma na školu. Tak si myslím, že tohle je takové hezké. 

Nebo včera jsem učila u kolegyně, protože má trochu problémy se třídou, tak aby to viděla z jiného 

úhlu. Učila jsem prvouku a dneska se mě jeden žák zeptal, kdy to bude zase, že včera to bylo moc fajn. 

Takže to je takové nabíjející.  

T: Věnujete v rámci své manažerské pozice pozornost psychickému stavu svých podřízených a 

případně jakým způsobem?  

R: Snažím se, snažím se. Jednoduchý příklad, včera jsme viděla jednu kolegyni, šla po chodbě a 

výslovně odvracela hlavu, protože měla slzy v očích. Pracuje u nás tři týdny, je to nová kolegyně. Šla 

do třídy, já jsem jí poprosila, aby šla za mnou, ona se tu vybrečela, vypovídala, trochu rodinné 

problémy, ale odcházela s tím, že jí je lépe. Což je velmi důležité, než kdyby to dusila v sobě ještě dvě 

hodiny. Nebo když například vidím, že je někdo rozčílený, což se stane ve sborovně, že se pohádají 

kolegové, tak vstupuji, nevstupuji do všeho, to se zase nedá, protože jsme dospělí lidé a něco si 

musíme umět vyříkat bez nějaké té maminky. Ale pokud se to týká, tak, že to zasahuje do chodu školy, 

tak to skutečně zasáhnu. Ale troufám si říct, že se známe hodně i v rodinných věcech.  

T: A jak poznáte na těch podřízených, že nejsou v té pohodě?  

R: Stačí, že bouchnou knížkou. Nebo prostě je na tom člověku vidět, že není v pohodě.  

T: A poslední moje otázka je, co škola nabízí z hlediska psychohygieny zaměstnancům, tedy i školním 

psychologům a čím přispívá k duševní pohodě? 

R: No, asi běžně nic, nevím, přemýšlím. Žádné relaxační prvky nemáme. Tak nějak jednou za čas 

máme nějaké posezení, měli jsme i výjezd. Ale aby bylo každý měsíc něco, to se nedá říct. Pak asi že 

vycházíme hodně časově vstříc, což si myslím, že je výhoda, že to nedělá každá škola. V podstatě, 

když někdo přijde, že potřebuje dovolenou, tak se to dá zařídit.  

T: Dobrá, tak jo, takhle je to za mne vše, pokud ještě vy něco nechcete říci.  

R: Asi všechno.  

 


