
Posudek vedoucího bakalářské práce Pavlíny Pýchové: Péče v profesi školního 
psychologa – o sebe a od druhých 

 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice psychohygieny v praxi školních psychologů. 
Zpracovává tak důležitá aktuální témata, kterým je zároveň stále věnováno málo výzkumné pozornosti. 
Práce je motivována také osobními zájmy studentky, která se otázkou psychohygieny věnuje ve své 
odborné praxi.  

V teoretické části diplomantka představuje téma školní psychologie a zmiňuje jeho základní otázky. 
Následuje strukturu, která je obvykle v pracích podobného charakteru využívána. Nejprve vymezuje pojetí 
školní psychologie a chápání školního psychologa jako takového, popisuje náplň jeho práce a vymezuje jeho 
klientelu. Důraz klade na téma kritických míst a úskalí v profesi školního psychologa. Ty jsou totiž 
významným zdrojem zátěže v práci školních specialistů a zvyšují tak potřebu prevence v duševního zdraví. 
Pomyslnou druhou část úvodního teoretického vstupu tvoří kapitola o duševní hygieně v pomáhajících 
profesích. Zde diplomantka vymezuje klíčové pojmy – zátěž, stres, syndrom vyhoření, a následně se věnuje 
tématu psychohygieny a jejím konkrétním technikám. Zdůrazňuje, že tématu psychohygieny v praxi školních 
psychologů je v českém prostředí věnováno jen málo pozornosti. 

V empirické části diplomantka představuje vlastní výzkum, jehož cílem je popsat, jak konkrétně vypadá 
péče o duševní hygienu v profesi školního psychologa, a zmapovat faktory, které její podobu ovlivňují. 
Pro práci volí kvalitativní přístup. Data jsou sebrána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s pěti 
školními psychology a pěti členy vedení působícími na stejné škole. Rozhovory jsou přepsány a zpracovány 
formou otevřeného kódování. Získané kódy diplomantka člení do několika kategorií, které čtenáři 
předkládá. Kódy a kategorie jsou zpracovány zvlášť pro školní psychology a zvlášť pro členy vedení, 
v závěrečné diskuzi jsou výstupy obou skupin porovnány. Již analýza výpovědí jednotlivých skupin, ale 
zejména závěrečné porovnání jejich výroků jsou zajímavé (např. porovnání tématu ocenění u obou skupin – 
potřeba školních psychologů být oceňováni za svou práci a snaha vedení poskytovat školním psychologům 
často pozitivní zpětnou vazbu na jejich práci a to, že i když se o to vedení snaží, psychologové se často cítí 
nedoceněni). Jednotlivá zjištění jsou vhodně ilustrována konkrétními výroky informantů.  

Práci hodnotím jako kvalitně zpracovanou ve všech svých částech – v části teoretické i empirické. 
V teoretické části diplomantka pracuje s širokou škálou odborné literatury od mnoha autorů. Jako případné 
omezení může být vnímáno to, že diplomantka pracovala výhradně s českými zdroji. V empirické části 
diplomantka prokazuje schopnost sebrat, zpracovat a analyzovat data a svá zjištění porovnat s jinými 
výzkumy. Jako silný moment práce vnímám sestavení výzkumného vzorku tak, aby v něm byl školní 
psycholog vždy ve dvojici se členem vedení. Právě z důvodu sestavení takové skupiny informantů bylo 
pro diplomantku obtížnější získat kolegy ke spolupráci. O to více jsou však získaná data zajímavá. 

Práce splňuje nároky kladené na závěrečnou práci tohoto charakteru. Doporučuji ji k obhajobě. 
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