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ABSTRAKT 

 

Diplomová práca sa zaoberá spoluprácou školských psychológov s učiteľmi. Konkrétne sa 

zameriava na aktivity, ktoré školskí psychológovia pre učiteľov realizujú. Cieľom práce je 

sledovať, aký je prístup školských psychológov k realizácii týchto aktivít z hľadiska praktík a 

postojov. Teoretické východiská približujú históriu, no najmä súčasné poňatie školskej 

psychológie – legislatívne vymedzenie, náplň práce a tiež kritické miesta profesie, popisované 

odbornou literatúrou a výskumami. Ďalej sa v tejto časti pojednáva o učiteľskom povolaní 

s dôrazom na riziká učiteľského povolania, akými je výrazná záťaž, stres či syndróm 

vyhorenia. Následne je predstavených niekoľko konkrétnych foriem spolupráce školských 

psychológov s učiteľmi, spoločne s úskaliami, ktoré vzťah učiteľa a psychológa často 

sprevádzajú. Empirická časť predstavuje výsledky kvalitatívneho výskumu, ktorý spočíval 

v realizácii pološtruktúrovaných rozhovorov s desiatimi školskými psychologičkami a troma 

školskými psychológmi. Rozhovory boli následne analyzované pomocou tematickej analýzy. 

Ukazuje sa, že školskí psychológovia vytvárajú pre učiteľské tímy rôzne formy aktivít. 

Prevažne sú to skupinové stretnutia zamerané na spoločné zdieľanie, ale aj rôzne vzdelávacie 

aktivity či dokonca nácvik relaxácie. V priebehu distančného vzdelávania organizujú online 

stretnutia a posielajú pedagógom e-maily za účelom podpory. Školskí psychológovia chcú za 

pomoci aktivity pedagógom sprostredkovať pocit spolupatričnosti, kolegiality, ktorí prispieva 

k zvládaniu záťaže. Na druhej strane, školskí psychológovia,  prostredníctvom vhodne 

zvolených krokov môžu ukázať, že ich úlohou nie je pedagógov kontrolovať ani ohroziť ich 

profesionalitu. Týmto spôsobom sú schopní pracovať na budovaní vzájomnej dôvery, vyjasnení 

kompetencií a upevnení svojej, často nejasnej pozície na škole. Na ceste k úspešnej realizácii 

sa však môže objaviť viacero rôznych prekážok, ktoré ešte viac podčiarkujú dilematickú 

povahu povolania školského psychológa. 

 

 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: školský psychológ, učiteľ, škola, aktivity, školská psychológia, učiteľské 

tímy 



ABSTRACT 

 

My thesis deals with cooperation between school psychologists and teachers. The paper focuses 

on activities for teachers that are created by school psychologists. The purpose of this study is 

to look at approach of the school psychologists towards implementation of the activities and to 

describe attitudes and practices of the school psychologists. Theoretical part consists of the 

following - history of the school psychology, definition of the school psychology, related legal 

provisions in the Czech Republic, job description and difficulties that are described by various 

studies. The paper also deals with teaching, the profession that is often related with stress and 

burnout syndrome. At the end of the theoretical part several activities for teachers are discussed 

along with tricky relationship between teachers and school psychologists. Empirical part of the 

thesis includes results of research consisting of 13 interviews with school psychologists. The 

interviews are analysed by thematic analysis. The results show that school psychologists create 

mainly group sessions focused on sharing experiences and thoughts. They also create 

educational workshops or even relaxation training. During pandemic they send emails of 

support to the teachers. By creating these activities, the school psychologists offer teachers the 

feeling of the fellowship and collegiality. That help teachers to deal with stress.  On the other 

hand, by using appropriate activities, school psychologist can strengthen their position in the 

school. However, there may appear several different obstacles on the way to successful 

implementation. 
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Úvod 
 

Neodmysliteľnou súčasťou práce školských psychologičiek a psychológov je 

spolupráca s pedagógmi. Svedčí o tom nielen aktuálne legislatívne vymedzenie, v ktorom sa 

táto činnosť, spoločne s ďalšími, radí medzi náplň práce v rámci tohto povolania, ale aj  prax, 

popisovaná samotnými aktérmi i odbornou literatúrou. Spolupráca môže mať viacero podôb, 

počnúc individuálnymi konzultáciami, cez rôzne skupinové aktivity, zamerané na metodickú 

podporu, až po doplnenie pedagogických  kompetencií či napríklad vytvorenie priestoru pre 

zdieľanie skúseností v rámci učiteľských tímov. Aby však spolupráca bola kvalitná 

a dostatočne efektívna, musí jej predchádzať vzťah, založený na vzájomnej dôvere a rešpekte. 

Budovanie vzťahu môže komplikovať viacero faktorov, ako je napríklad strach pedagógov 

z ohrozenia vlastnej profesionality, na druhej strane obavy z neprijatia a neraz prítomná 

nejasnosť role u školských psychologičiek/psychológov.  

Aj napriek častokrát zložitým procesom v budovaní vzťahov sú školské psychologičky 

a psychológovia pedagógom k dispozícii. Viacerí z nich sa zároveň okrem pomoci žiakom 

snažia realizovať rôzne aktivity venované práve učiteľským tímom. Domnievam sa, že takýto 

typ aktivity má potenciál, na rozdiel od individuálnych konzultácií, vytvárať priestor pre 

spoločné zdieľanie skúseností, pocitov vyučujúcich či posilňovať kolegiálnu podporu. 

Pedagógom tento spôsob môže pomôcť pri práci s rôznymi záležitosťami, týkajúcimi sa žiakov 

a výuky, no zároveň prispieva k lepšiemu zvládaniu rozmanitej záťaže, spojenej s týmto 

povolaním. Cieľom mojej práce bolo zamerať sa na spomínané aktivity a sledovať prístup 

školských psychologičiek a psychológov vo vzťahu k ich realizácii.  

  Prax v uskutočňovaní aktivít sa u školských psychologičiek a psychológov môže 

výrazne líšiť, ako som sa presvedčila aj v priebehu mojej stáže na niekoľkých pracoviskách. 

Mám dojem, že táto problematika u nás stále nie je dostatočne zmapovaná a preto som sa jej 

rozhodla venovať i v diplomovej práci.  

    V rámci teoretických východísk práce najskôr uvádzam vymedzenie školskej 

psychológie a približujem históriu tohto odboru v zahraničí, ale aj v ČR. Následne sa zaoberám 

náplňou práce školských psychologičiek/psychológov a ich profesijnou rolou. V ďalšej časti 

práce približujem charakteristiku učiteľského povolania a riziká, ktoré sú s týmto povolaním 

spojené. V neposlednom rade popisujem samotnú spoluprácu školských 
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psychologičiek/psychológov s vyučujúcimi –  citlivé miesta v tomto vzájomnom vzťahu 

a konkrétne formy spolupráce. 

 Empirická časť mojej diplomovej práce predstavuje analýzu a výsledky výskumu, ktorý 

som realizovala.  Jedná sa o kvalitatívnu analýzu pološtruktúrovaných rozhovorov, 

uskutočnených so školskými psychologičkami a psychológmi. Výsledky následne porovnávam 

s poznatkami z odbornej literatúry.  
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Teoretické východiská 

 

 

1 Definícia školskej psychológie 

 

Odborná literatúra v súčasnosti predkladá mnoho definícií školskej psychológie. 

Niektorí autori pri snahe vymedziť tento pojem odkazujú na jeho zaradenie v rámci psychológie 

ako vednej disciplíny. Školskú psychológiu chápu ako odvetvie psychológie a definujú ju na 

základe predmetu výskumu. Takéto vymedzenie predkladá napríklad Čáp (2007). Školskú 

psychológiu popisuje ako odvetvie psychológie, ktoré skúma vzdelávacie a výchovné problémy 

žiakov, pomáha jednotlivým pedagógom, celému pedagogickému tímu, vedeniu, triedam, ale 

aj rodičom detí.  Podobnú formuláciu uvádza Průcha (2013), ktorý školskú psychológiu 

považuje za svojbytnú psychologickú disciplínu skúmajúcu podmienky, chod a výsledky 

výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.   

Veľmi trefnú definíciu, ktorá v sebe taktiež zahŕňa objekt výskumu,  vo svojej 

prehľadovej štúdii prinášajú Kavenská, Smékalová a Šmahaj (2011). Školskú psychológiu 

považujú za „mladú, perspektívnu, špecializovanú psychologickú vedu, ktorej zameranie 

vychádza zo spojenia pojmov psychológia a škola. Zameriava sa na psychologické aspekty 

procesov a javov, ktoré sa v škole vyskytujú, a subjektov, ktoré sa na fungovaní školy 

podieľajú. Cieľom školskej psychológie je teda spoznať z psychologického hľadiska fenomén 

školy, jej subjekty, vzťahy medzi nimi, ich fungovanie a premeny, snažiť sa im porozumieť 

a popísať ich také, aké sú. Takto ponímaná školská psychológia hľadá a skúma teoretické 

základy psychologických procesov, vyskytujúcich sa v škole (interakcia a komunikácia, 

procesy učenia, školské a triedne prostredie, evaluácia školy, vzájomné vzťahy jednotlivých 

subjektov školy a ďalšie) a centrom jej záujmu je teda škola (na rozdiel od pedagogickej 

psychológie, ktorej centrom záujmu sú otázky učenia – bez ohľadu na to, kde sa toto 

odohráva).“ (Kavenská, Smékalová a Šmahaj, 2011, s. 59)  

 Spomínané vymedzenie v závere zdôrazňuje odlíšenie školskej psychológie od 

psychológie pedagogickej. Keďže školská psychológia v sebe zahŕňa aj poznatky 

z pedagogiky, predel medzi týmito disciplínami sa nemusí zdať zreteľným. Napríklad Mareš 

(2013) konštatuje, že školská psychológia, ktorú reprezentujú školské poradenské pracoviská, 

sa spolu s poradenskou psychológiou jednoducho vyčlenila z pedagogickej psychológie. 
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Hvozdík (2017) však pripomína, že školská psychológia „presahuje rámec pedagogickej 

psychológie nielen svojím bezprostredným aplikačným zameraním na riešenie konkrétnych 

školských situácií, ale aj na šírku integrovaných psychologických poznatkov, ktoré zahŕňajú 

všetko, čím psychológia môže prispieť k zefektívneniu školskej práce“ (Hvozdík, 2017, s. 63).  

Okrem zdôrazňovania svojbytnosti školskej psychológie v súvislosti s pedagogickou 

psychológiou je pri jej definovaní dôležité myslieť aj na ďalšie charakteristiky. Niektoré 

definície hesla školská psychológia, ako uvádza Štech (2013), zdôrazňujú veľkosť úväzku či 

certifikáciu pre prácu na školách, ale nehovoria o odbornej príprave, role či kompetenciách 

školského psychológa1. V praxi tak občas dochádza k nejasnostiam týkajúcich sa presného 

vymedzenia kompetencií či konkrétnej náplne práce. V roku 1996 Medzinárodná asociácia 

školskej psychológie (ISPA) zostavila dokument, v ktorom sa, popri odporúčaniach 

na definovanie povahy školskej psychológie, spomína aj konkrétna odborná príprava 

a zároveň charakter práce školského psychológa. V úvode dokumentu je uvedené, že 

v jednotlivých krajinách môžu existovať rozdiely v chápaní školskej psychológie, ktoré môžu 

plynúť z odlišného historického vývoja odboru (Oakland, Cunningham, 1997). O tomto vývoji 

– dlhodobom procese, ktorého výsledkom je súčasné postavenie školskej psychológie vo svete 

i v ČR, budem pojednávať v nasledujúcej kapitole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Pojmom školský psychológ označujem školských psychológov aj školské psychologičky 



12 
 

2 História školskej psychológie vo svete 
 

Pojem školská psychológia sa po prvýkrát objavil už na prelome 19. a 20. storočia. 

Inštitucionalizácia psychologických služieb, v tej dobe najmä testovania a poradenstva, 

prebehla v USA o niečo skôr než v Európe. Tam sa však taktiež objavovali rôzne náznaky ešte 

pred oficiálnym konštituovaním školskej psychológie ako samostatného odboru. Napríklad už 

Stern hovorí o školskom psychológovi ako o niekom, kto vykonáva aplikovaný výskum – 

mapuje žiakov, je iniciátorom výskumu, je účastný na fungovaní a organizácii škôl, porovnáva 

triedy, žiakov a školy, nakoľko nie je súčasťou jednej konkrétnej školy. Školská psychológia 

ako samostatný odbor bola uznaná až po druhej svetovej vojne. Jej zdarnému ukotveniu 

v spoločnosti, okrem oficiálnej kodifikácie ako vedného odboru, pomohlo aj organizačné 

ukotvenie školskej psychologickej služby a v neposlednom rade vývoj psychologických 

nástrojov, určených pre prácu so školskou populáciou (Štech, Zapletalová, 2013). 

Organizácia UNESCO v roku 1948 zrealizovala prieskum zaoberajúci sa postavením 

školskej psychológie. V roku 1972 vznikla organizácia s názvom The International School 

Psychology Committee, ktorej cieľom bolo zdieľanie skúseností z oblasti školskej psychológie, 

a ktorá v roku 1975 usporiadala prvé kolokvium školskej psychológie, konajúce sa v Mníchove. 

Následne bola vytvorená International School Psychology Association (ISPA), v súčasnosti 

združujúca školských psychológov z celého sveta. (Zapletalová, 2001) 

Autori štúdie z roku 2009 sa pokúšali zistiť počet školských psychológov v jednotlivých 

krajinách. Školského psychológa vymedzili ako osobu, ktorý sa zaoberá školopovinnými deťmi 

s rôznymi ťažkosťami správania či problémami v kognitívnej, sociálnej či emocionálnej 

oblasti. Využíva intervenčné programy, poskytuje konzultácie učiteľom, rodičom a iným 

odborníkom, angažuje sa vo výskume, supervízii a pod. Štúdia je zameraná na 48 krajín 

z celého sveta, v ktorých sú, okrem spomínaných charakteristík povolania školského 

psychológa, zavedené stanovy pre vykonávanie práce školského psychológa. V krajinách je 

zároveň prítomná odborná spoločnosť/asociácia školskej psychológie a univerzitný program 

zameraný na vzdelanie školských psychológov i následné doktorandské štúdium v tomto 

odbore. Najväčší počet školských psychológov bol v čase výskumu zistený v Turecku. Medzi 

štáty s vyšším počtom patrila tiež napríklad Kanada, Veľká Británia, Španielsko a Japonsko. 

(Jimerson et al., 2009) 
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Z výskumov (Jimerson et. al, 2004; Jimerson et al., 2006), ktoré boli realizované 

v desiatich krajinách sa zistilo, že ako školskí psychológovia najčastejšie pracujú ženy 

v strednom veku s približne desaťročnou praxou.  

Medzi krajinami, v ktorých sa postupne inštitucionalizovala školská psychológia, 

existujú rozdiely nielen v lokalizácii poskytovaných služieb, ale napríklad aj v príprave 

školských psychológov, v náplni práce, výskume či kompetenciách.  Školský psychológ nemusí 

byť len pracovníkom školského poradenského zariadenia so sídlom na škole, ako to poznáme 

v ČR. Štech (2013) uvádza, že v krajinách ako napríklad Francúzsko či Austrália, kde sa 

školský psychológ zaoberá najmä školskými problémami a školským prostredím, je jeho sídlo 

na škole. Avšak napríklad v Anglicku, Belgicku, Dánsku či v Izraeli je koncepcia školskej 

psychológie trochu odlišná. Medzi služby spadajúce pod školskú psychológiu sa tiež radia 

služby mentálneho a sociálneho zdravia a školský psychológ tam sídli napríklad na sociálnom 

úrade, či v zariadení obce.  

Rovnako sa môže líšiť aj pôsobenie školského psychológa v rámci jednotlivých 

školských inštitúcií, odborná príprava a s tým súvisiace kvalifikačné požiadavky. Napríklad 

školskí psychológovia vo Francúzsku pracujú na základných, stredných aj vysokých školách. 

Pre výkon práce na základnej škole musia najskôr absolvovať dvojročnú pedagogickú prípravu 

a trojročnú pedagogickú prax. Aby však mohli získať diplom, musia zároveň ukončiť ročný 

výcvik v rámci školskej psychológie. Školskí psychológovia pracujúci na stredných a vysokých 

školách sú povinní splniť dvojročné štúdium. Osobitnou kategóriou sú francúzske katolícke 

školy, v ktorých školský psychológ môže pracovať len po dvojročnom magisterskom štúdiu 

psychológie.  Pedagogické vzdelanie je ako súčasť práce školského psychológa požadované 

napríklad aj v Anglicku. Ako som vyššie uviedla, školskí psychológovia v tejto krajine nesídlia 

iba priamo na školách. Svoje služby poskytujú nielen žiakom, ale aj učiteľom či rodinám. Môžu 

navštevovať viacero škôl a pomáhajú im okrem iného aj v realizácií rôznych programov, aktivít 

a pod.  Podmienkou pre výkon tohto povolania v Anglicku je okrem ukončeného trojročného 

štúdia psychológie aj dvojročná učiteľská prax a postgraduálna príprava a prax v školskej 

psychológii, trvajúca jeden rok. Učiteľská prax sa od školských psychológov požaduje 

napríklad aj v Austrálii a na Novom Zélande. Vo väčšine krajín však takáto podmienka nie je. 

Odlišné kvalifikačné požiadavky na školských psychológov má Fínsko. Tam neexistuje žiaden 

špecifický program zameriavajúci sa osobitne na školskú psychológiu. Všetci psychológovia 

sú vyškolení ako klinickí psychológovia a požadované štúdium prebieha v dvoch fázach – 

prvou je štúdium psychológie trvajúce 3 až 4 roky. Potom nasleduje magisterské štúdium 
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psychológie trvajúce približne podobnú dobu. Po dvojročnej praxi sa psychológ môže 

špecializovať a po štvorročnej príprave je oprávnený pracovať ako školský psychológ. 

(Jimerson et al., 2007)  

 

3 Školský psychológ v ČR 
 

3.1 História školskej psychológie v ČR 

K rozvoju školskej psychológie v ČR prispel článok Stejskala O úlohách školního 

psychologa z roku 1930 a taktiež Oherova publikácia Funkce školního psychologa, ktorá vyšla 

v roku 1934. Vďaka prácam z vývojovej a pedagogickej psychológie v 50. a 60. rokoch 

psychológia postupne prenikala do škôl. (Gajdošová, 1998)  

V rámci Československa sa školská psychológia rozvíjala najmä na Slovensku, kde sa 

o jej vzostup zaslúžil Hvozdík a Ďurič. Hvozdík riešil problematiku jej koncepčnej a teoretickej 

výstavby a v rokoch 1963 – 1983 bol účastný na výskumoch týkajúcich sa využitia školskej 

psychológie (Zapletalová, 2001). V roku 1986 Hvozdík napísal Základy školskej psychológie, 

ktorá, ako uvádza Štech „je jedinečná práve svojou snahou podať systematický obraz školskej 

psychológie, zaradiť ju do systému psychologických odborov a pritom poukázať na jej 

špecifickosť“ (Štech, Zapletalová, 2013, s. 34).  

Na čele s Furmanom vznikla v roku 1990 Asociácia školskej psychológie ČSFR a po 

tom, čo sa federácia rozdelila, od roku 1993 do roku 1994, fungovala len Asociácia školskej 

psychológie na Slovensku. Spoločná asociácia, fungujúca spolu s ČR, bola založená v roku 

1994 a na jej čele sa vystriedali Furman, Mareš, Gajdošová a Zapletalová. Česká sekcia 

Asociácie začala pracovať od roku 1997. Zároveň sa, pod vedením Mareša, začal vydávať 

časopis Školský psychológ. (Zapletalová, 2001) 

 Zatiaľ čo na Slovensku je inštitút školského psychológa zákonne ustanovený od roku 

1993, v ČR bola jeho činnosť legislatívne ukotvená až od roku 2005, a to konkrétne vyhláškou 

č. 72/2005 Sb. – Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních. Tá bola novelizovaná vyhláškou č. 116/2011 Sb.  

Hoci táto vyhláška upravuje štandardné činnosti školského psychológa, v súčasnosti 

v ČR nefunguje systémové financovanie tejto pozície zo štátneho rozpočtu. Vedenie školy je 
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teda odkázané na iné finančné zdroje – prostriedky školy, obce či kraja. Ďalším možným 

spôsobom financovania sú rozvojové projekty MŠMT podporované Európskym sociálnym 

fondom. Tento spôsob financovania však nie je dostatočný, vedenie preto zvyčajne zamestnáva 

školských psychológov na štvrtinový alebo polovičný úväzok. Školskí psychológovia však 

v tomto obmedzenom čase nemôžu byť všetkým subjektom školy k dispozícii a poskytovať im 

kvalitnú podporu. Zástupcovia školských psychológov upozorňujú na nestabilitu i neistotu, 

ktorá z toho plynie a volajú po zmene. Ako výsledok dlhodobej snahy, bola tiež nedávno 

spísaná petícia za zavedenie systematického financovania školských psychológov, ktorej 

autorom je Asociace školní psychologie2.  

 

3.2 Náplň práce školského psychológa 

Medzi štandardné činnosti psychológa v rámci školského poradenského zariadenia 

vyhláška č. 72/2005 Sb. radí individuálnu a skupinovú diagnostiku, depistáž, poradenskú, 

konzultačnú a intervíznu činnosť pre žiakov,  a v neposlednom rade taktiež metodickú pomoc 

pedagógom, učiteľským tímom či poradenskú službu zákonným zástupcom žiakov. Realita na 

školách však častokrát môže vyzerať inak. Štech (2013) preto uvádza najčastejšie činnosti, 

ktoré psychológ na škole vykonáva a rozdeľuje ich do štyroch kategórii. Prvou sú intervenčné 

činnosti týkajúce sa nedisciplinovanosti žiakov, výchovných ťažkostí či  prípady krízovej 

intervencie. Druhú predstavujú činnosti zamerané na učenie žiakov, teda na prospech, 

vzdelávacie problémy. Tretiu kategóriu tvoria činnosti, pri ktorých psychológ ako 

sprostredkovateľ zasahuje do vzťahov školy. Štvrtou je vzdelávanie učiteľských tímov, či rôzne 

osvetové aktivity.   

Štruktúru práce školského psychológa možno deliť na vertikálnu a horizontálnu. Vertikálna 

štruktúra vychádza z hierarchického usporiadania školy. Vedenie školy, učiteľský tím, 

jednotliví pedagógovia, žiaci a ďalší pracovníci, ktorí na škole pôsobia, predstavujú subjekty, 

s ktorými školský psychológ pracuje. Ďalej sem patria aj poradenskí pracovníci, lekári, 

pracovníci úradu práce a mnohí ďalší. Horizontálnu štruktúru tvoria jednotlivé činnosti, ktoré 

školský psychológ vykonáva. Jeho služby sa môžu deliť na základe niekoľkých kritérií:  

 
2 Odkaz na petíciu: 
https://www.petice.com/petice_za_zajitni_systemoveho_financovani_kolnich_psycholog_a_kolnich_specialnic
h_pedagog?fbclid=IwAR2UB1iuQsL4VEYpecdxcsi8Bajd6mzAdkE5h7_tQMBxY3xnM5uHGtGbXYA 
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a) Na základe obsahu služieb, ktoré na škole poskytuje (prevencia, konzultácia, výskumná 

činnosť, diagnostika, atď.) 

b) Na základe spôsobu, prostredníctvom ktorého svoje služby realizuje (v skupinách či 

individuálne, priamo alebo prostredníctvom učiteľov apod.) 

c) Podľa toho, komu svoju službu poskytuje (učiteľom, jednotlivým žiakom, rodičom detí 

alebo iným pracovníkom školy) 

d) Na základe oblastí, kam svoje služby smeruje (ťažkosti v učení, profesijná orientácia, 

klíma v triede, správanie, atď.) (Gajdošová, 1998) 

Školský psychológ, ako tvrdí Zapletalová (2001), pracuje na škole nepretržite. Aj keď 

sa nenachádza vo svojej pracovni, učitelia na chodbách ho môžu stále informovať 

o jednotlivých žiakoch a ich ťažkostiach.  

Hoci aktuálne a konkrétne dáta o činnostiach jednotlivých školských psychológov v ČR 

nemáme k dispozícii, v priebehu posledných rokov nachádzame snahy aspoň čiastočne tieto 

aktivity zmapovať. Príkladom je Hubertová (2014), ktorá na základe kazuistík zo svojej praxe 

ukazuje, že až cca 65 % činnosti jej práce v pozícii školský psychológ predstavujú intervencie, 

zatiaľ čo diagnostika len 15 % a metodická práca, či skupinová práca s triedami, či učiteľmi 

tvorí iba 10 % činnosti. V tejto súvislosti možno tiež spomenúť článok Smetáčkovej (2019), 

v ktorom autorka spomína dotazník, nadväzujúci na kvalitatívnu štúdiu uskutočnenú 

v školskom roku 2017/2018. Dotazník zahŕňal odpovede od 169 školských psychologičiek 

a psychológov pôsobiacich na základných školách, gymnáziách a stredných školách.  Autori  

okrem iného zistili, že žiakom školskí psychológovia venujú takmer 65 % priamej práce 

a učiteľom v priemere 19 %. Skupinovú prácu s učiteľmi tvorili len 4 %, prevažovala práca 

individuálna.  

Zapletalová (2013) hovorí, že psychológ na škole môže pracovať s jednotlivcami 

a nemusí tak preniknúť do života školy, čo niektorí riaditelia uprednostňujú. Alebo naopak, 

pracuje s celým systémom, rieši vzťahy a komunikuje o potenciálnych problémoch. Na 

niektorých školách riaditeľ napríklad nechce, aby psychológ podobné veci riešil, lebo sa obáva, 

že psychológ získa priveľa informácií. To môže byť vyústiť v nedostatočnú komunikáciu, 

neochotu alebo v snahu vedenia kontrolovať každý psychológov krok a zasahovať do jeho 

kompetencií.   
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3.3 Rola školského psychológa 

Psychológ na škole sa často musí vysporiadať s najrôznejšími požiadavkami, mnohokrát 

sa jeho práca týka záležitostí, pre ktoré, ako uvádza Štech (1998), nemá potrebnú teoretickú, 

intervenčnú, výskumnú či metodologickú výbavu. Stáva sa teda akýmsi „kutilom“, ktorý musí 

byť pripravený reagovať na širokú škálu problémov, aby bol pre svoju školu užitočný. Okrem 

toho musí zvládať pracovať v zložitej spleti vzájomných vzťahov, čo si často vyžaduje 

schopnosti mediátora či vyjednávača. Zároveň neustále monitoruje dianie v škole a funguje tak 

aj v roli bádateľa.  

Hoci pozícia školského psychológa má legislatívne ukotvenie, mnohé výskumy 

poukazujú na pretrvávajúcu nejasnosť jej role. Neznalosť a nepochopenie sa môže objavovať 

na strane pedagógov, vedenia, rodičov, či ďalších pracovníkov, pôsobiacich na škole . „Práca 

psychológov môže byť pre mnohých učiteľov nečitateľná. Niektorí si vybavujú predstavu 

psychológa zavretého v pracovni kde s kľudom „robia niečo záhadné“ a výstupom toho 

všetkého je učiteľom viac či menej zrozumiteľný nález“ (Lazarová, 2003, s. 14).  

Avšak akúsi neurčitosť a nejasnosť môžu vnímať aj samotní psychológovia. Herynková 

(2020), v štúdii zameranej na spokojnosť školských psychológov v záveroch uvádza, že 

psychológovia na školách za jeden zo záporov ich profesie považujú práve nejasnosť role. Štech 

(2013) v tejto súvislosti píše o profesijnom sebaobraze školských psychológov, ktorí svoju rolu 

na školách vnímajú rôzne. Niektorí sa cítia ako akísi mediátori, snažiaci sa interpretovať rôzne 

nejasné či náročné udalosti. Iní majú naopak dojem, že nie sú organickou súčasťou školy, keďže 

ich učitelia vnímajú negatívne, a cítia sa nepotrební. Školský psychológ v prvom rade háji 

záujem žiaka, preto sa učiteľom môže zdať, že stojí voči nim v akejsi opozícii. Povinnosť 

psychológov dodržať mlčanlivosť a chrániť tak žiakov, ako aj svojich klientov, tento dojem 

ešte umocňuje.  

Podobná situácia nastáva vo vzťahu riaditeľa a psychológa. Nastáva tu konflikt rolí – 

pri riešení konkrétnych situácii, napríklad so žiakmi, riaditeľ predstavuje laika a psychológ 

experta. Avšak vo vzťahu k inštitúcii školy je laikom psychológ, zatiaľ čo vedenie a učiteľ sú 

naopak v pozícii experta. Vedenie školy má skúsenosti prevažne s externým pracoviskom 

(napríklad pedagogicko-psychologické poradne). Pri práci so školským psychológom teda 

môže vychádzať z týchto skúseností. Ako problematické sa môže ukázať formulovanie zákazky 

– riaditeľ ju musí vedieť presne špecifikovať, aby psychológovi boli poskytnuté dostatočné 

informácie a aby mal vytvorený vhodný priestor pre riešenie problému. (Zapletalová, 2013) 
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Rodič, ako ďalší dôležitý aktér, niekedy považuje psychológa za nástroj školy, pretože 

školský psychológ je predsa len zamestnancom školy, a je teda podriadený vedeniu. To všetko 

prispieva k nejasnosti role školského psychológa a k ohrozeniu jeho profesijnej identity. Štech 

(2013) uvádza, že školský psychológ, ktorý nastúpi na svoju pozíciu, sa ocitá v spleti 

„kritických“ vzťahov, pretože každý z nich môže jeho postavenie nejakým spôsobom posilniť, 

ale naopak aj ohroziť. 

Školskí psychológovia, čeliaci zložitej úlohe brániť a upevňovať svoju pozíciu,  svojím 

fungovaním vstupujú do pôsobiska pedagógov, teda tých, ktorí majú pri výchovno-

vzdelávacom procese ústrednú funkciu. Aj povolanie pedagógov so sebou prináša mnohé 

riziká. V ďalšej časti svojej práce teda predstavím učiteľské povolanie a priblížim, s akou 

záťažou sa mnohokrát spája.  
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4 Učiteľské povolanie  
 

V modernej spoločnosti má učiteľské povolanie podstatné miesto, keďže rola učiteľa, 

jeho postavenie a prestíž súvisia s procesom socializácie, ktorou prechádza každý človek. 

Rovnako je to aj spoločnosť, ktorá určuje dôležitosť učiteľskej profesie, nakoľko na socializáciu 

kladie rôzne požiadavky a nároky. Výkonu v učiteľstve sa pripisuje pomerne veľká autonómia, 

na druhej strane je však tento výkon podrobovaný sociálnej kontrole. Učitelia ako 

sprostredkovatelia sekundárnej socializácie nadväzujú na výsledky socializácie primárnej, 

odohrávajúcej sa v rodine a ich pozícia je daná postavením nielen v rámci školskej sústavy, ale 

aj postavením v štruktúre spoločnosti.  (Havlík, Koťa, 2002) 

Spoločnosť udáva obsah a cieľ práce v oblasti výchovy a vzdelávania, určuje povinné 

vzdelanie a následné povinnosti učiteľa, vhodné vyučovacie metódy a ďalšie podmienky. 

Učiteľ sa zároveň riadi normami, ktoré stanovuje konkrétna škola. Na jeho pracovnú činnosť 

pôsobí množstvo vplyvov, ktoré Pařížek (1996) delí na vplyvy objektívne a subjektívne. Do 

skupiny objektívnych vplyvov sa radí už spomínaná spoločnosť, teda jej politické, kultúrne 

a ekonomické prostredie. Ďalej je to mesto alebo obec, ktorá má svoje sociálne zloženie, 

tradície a tým vplýva na činnosť učiteľa, ovplyvňuje názory rodičov na školu, postavenie  školy 

a pod. Medzi objektívne vplyvy tiež patrí prostredie rodiny učiteľa, rodinné vzťahy či 

materiálne zabezpečenie. V neposlednom rade sú to podmienky pôsobiace na výkon práce: 

organizácia a hodnotenie práce, štýl vedenia, spôsob práce, vybavenie pracoviska, vonkajšie 

podmienky práce a situačné vplyvy.  

Okrem objektívnych vplyvov pôsobia na výkon práce učiteľa subjektívne determinanty, 

dané osobou učiteľa. Dytrtová a Krhutová (2009) hovoria o štyroch komponentoch, ktoré sú 

pre osobu učiteľa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu významné: 

o psychická odolnosť voči rôznym rušivým vplyvom a pochopenie problémových 

situácií, 

o flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa alebo využiť alternatívne spôsoby riešenia, 

o schopnosť učiť sa, osvojovať nadobúdať nové poznatky, 

o komunikatívnosť a schopnosť empatie.  
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4.1 Záťaž ako súčasť učiteľskej profesie 

Henning a Keller (1996) zdôrazňujú, že učiteľov, rovnako ako iné pomáhajúce profesie, 

trápi stres a silná záťaž, ktorá môže prerásť do rôznych dlhodobých zdravotných ťažkostí.  

Průcha (2009) hovorí o viacerých rovinách, v rámci ktorých dochádza k výraznej 

psychickej záťaži učiteľov. Keďže pri tejto profesii sa vyžaduje neustála pozornosť, je to najmä 

rovina percepčná. Od učiteľov sa tiež očakáva rýchle riešenie problémov a využitie odborných 

znalosti, čo spadá do roviny kognitívnej. Ďalej je to rovina emocionálna, kam možno zaradiť 

vzťahy so žiakmi či ovládanie emócii, sociálna rovina, zahŕňajúca napríklad sociálny tlak alebo 

nároky pri komunikácii, no a v neposlednom rade je to rovina sebaregulačná, nakoľko sa od 

učiteľa požaduje istá sebavýchova, introspekcia a sebahodnotenie.  Súhrn týchto faktorov spolu 

s dynamikou skutočného stavu v školskom prostredí (postoje žiakov, konflikty v učiteľských 

tímoch, náhle zmeny, spôsoby organizácie a pod.) môžu mať na učiteľov zreteľný negatívny 

dopad.    

 Viaceré výskumy, realizované v ČR, svedčia o záťaži učiteľov, ktorá plynie 

z najrôznejších príčin. Židková a Martinková (2003) pomocou dotazníka zisťovali psychickú 

záťaž učiteľov. Výskum, ktorého sa zúčastnilo konkrétne 142 učiteľov základných škôl 

potvrdil, že vonkajšie okolnosti ako napríklad organizačné zmeny, správanie žiakov či 

atmosféra v školstve, sú omnoho viac zaťažujúce než samotná výuka. Medzi najväčšie stresory 

radia nespokojnosť s pozíciou učiteľa a ťažkosti so žiakmi. Kohoutek a Řehulka (2011) sa vo 

svojom výskume zaujímali o stresy učiteľov spôsobené žiakmi. 25 učiteľov a 75 učiteliek, 

pôsobiacich na českých a moravských stredných školách sa zúčastnilo dotazníkového 

prieskumu a následne rozhovoru. Autori výskumu udávajú, že až 65 % z nich počas svojej 

praxe zažilo vážnu stresovú situáciu súvisiacu so žiakmi s poruchami správania alebo inými 

ťažkosťami. Bežnú stresovú situáciu, ktorej príčinou bola najmä verbálna agresivita žiakov, 

zažilo 12 % učiteľov a učiteliek. 9 % uviedlo stres spôsobený úrazom či sebapoškodzovaním 

žiakov, 8 % stres plynúci z rizikového správania žiakov a 6 % učiteľov a učiteliek uvádzalo 

stres z krivých obvinení od žiakov.  

Z hľadiska zdroja záťaže učiteľov Mlčák (2000) popisuje šesť interakčných oblastí:  

a) Interakcia pedagóg – učivo: náročnosť učiva, nedostatok vhodných pomôcok 

alebo učebníc, ťažkosti s didaktizáciou učiva a pod. 

b) Interakcia pedagóg – žiaci: udržanie disciplíny, problémové triedy, trestanie, 

výchovné ťažkosti, nevhodný postoj k práci, agresivita a pod. 
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c) Interakcia pedagóg – pedagogický zbor: nedostatočná opora, porozumenie, 

problémy pri spolupráci a pod.  

d) Interakcia pedagóg – škola: časová záťaž, málo odpočinku, nevhodný prístup 

nadriadených, málo rešpektu, veľa administratívnej práce a pod. 

e) Interakcia pedagóg – rodič: zlá komunikácia, málo uznania, časté kritizovanie. 

f) Interakcia pedagóg – inštitúcia: nezáujem iných inštitúcii spolupracovať a pod. 

Na základe mnohých výskumov, zameraných na tému stresu u učiteľov prinášajú 

autorky Smetáčková, Vondrová, Topková (2017) podobné delenie. Hovoria o troch skupinách 

stresorov. Prvú skupinu tvoria vzťahy s kolegami, deťmi a rodičmi, druhú skupinu predstavujú 

konkrétne pracovné podmienky a napokon je to postavenie učiteľskej profesie v spoločnosti.  

Okrem spomínaných zdrojov záťaže sa učiteľ pri svojom pôsobení môže stretnúť aj 

s ďalšími negatívnymi javmi. Prípady, v ktorom sú učitelia terčom útokov nie sú ojedinelé. 

Túto skutočnosť potvrdzuje napríklad kazuistika od Kubáňkovej (2018) v časopise Školní 

poradenství v praxi. Na linku pro rodinu a školu sa ozvala učiteľka strednej odbornej školy, 

zažívajúca útoky na svoju osobu zo strany žiakov. Škola však nepodnikla potrebné kroky 

a prípadom sa následne zaoberala ČŠI. Autorka článku v tejto súvislosti dodáva, že podobné 

prípady sa okrem reálneho prostredia môžu odohrávať aj v kyberpriestore.  

 O prítomnosti šikany zo strany žiakov svedčí aj výskum z roku 2009, ktorý realizovala 

Asociace pedagogů základního školství. Prieskum ukázal široký výskyt nevhodného správania, 

prejavov vulgárnosti, neúcty voči autorite aj spomínaného šikanovania učiteľov zo strany 

žiakov.  

Časté záťažové situácie a dlhodobé prežívanie stresu môže prepuknúť v syndróm 

vyhorenia, ktorý sa v súčasnej dobe v rámci učiteľského povolania skloňuje pomerne často. 

Tejto problematike sa budem venovať v nasledujúcej časti.  

 

4.2 Syndróm vyhorenia v učiteľskej profesii  

Jedenásta revízia Medzinárodnej klasifikácie chorôb (ICD-11) syndróm vyhorenia  

definuje ako „jav, ktorý sa spája s chronickým stresom na pracovisku a ktorý nebol zvládnutý 

úspešne. Vyznačuje sa troma veličinami: pocitmi úbytku energie a vyčerpania, postupne 

znižujúcou sa angažovanosťou v rámci pracovnej pozície jedinca, negatívnymi či cynickými 

pocitmi týkajúcich sa jeho profesie, a úbytkom pracovnej výkonnosti“ (World Health 
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Organization, 2020).  Vyhorenie nemožno uchopiť alebo jednoducho rozpoznať, nakoľko sa 

môže jednať o proces, ktorý často, v priebehu kariéry pomáhajúceho pracovníka, začína veľmi 

skoro. „Jeho semienka môžu byť dokonca obsiahnuté v hodnotových systémoch mnohých 

pomáhajúcich profesií a v osobnostiach tých, ktorých tieto profesie priťahujú“ (Hawkins, 

Shohet, 2004, s. 33). 

V súvislosti s učiteľským povolaním Průcha (2017) syndróm vyhorenia označuje ako 

jav, pri ktorom sa u učiteľa objavujú prejavy vyčerpania, strata psychických síl či profesijná 

ochabnutosť.  

  Henning a Keller (1996) hovoria o niekoľkých fázach syndrómu vyhorenia. Prvou je 

fáza nadšenia, kedy sa učiteľ v škole aktívne angažuje a má mnohé ideály. V druhej fáze 

dochádza ku stagnácii – učiteľovi sa nedarí napĺňať určené ideály, niektoré zo strany vedenia, 

žiakov alebo rodičov ho obťažujú. Tretia fáza je fáza frustrácie, pri ktorej učitelia pociťujú zo 

školy sklamanie a žiakov vnímajú negatívne. V štvrtej fáze apatie učiteľ robí len to 

najnutnejšie, vyhýba sa akýmkoľvek aktivitám či rozhovorom. Nakoniec nastupuje samotný 

syndróm vyhorenia a vtedy dochádza k úplnému vyčerpaniu.  

Autori publikácie Učitelské vyhoření (Smetáčková a kol., 2020) identifikujú tri scenáre, 

v rámci ktorých prebieha vývoj smerujúci k vyhoreniu:  

o  „od nadšenia k vyhoreniu“ – jedná sa o prípad učiteľov, ktorí začínajú učiť 

s nadšením a silným nasadením, postupne sa im nedarí plniť svoje ideály, 

prichádza frustrácia, apatia a tak môže dôjsť k vyhoreniu, 

o  „únava materiálu“ – označuje  učiteľov, ktorí po dlhom pôsobení na tejto pozícii 

cítia pokles síl a to najmä pri prispôsobovaní sa novým veciam a zmenám, 

o  „trvalý nesúlad“ – predstavuje takú skupinu vyučujúcich, ktorí sa na učiteľské 

povolanie nehodia, chýbajú im vlastnosti potrebné pre výkon učiteľa (odolnosť 

voči záťaži, trpezlivosť pri žiakoch a pod.).   

„Efekt „vyhorenia“ sa stáva naliehavým problémom pedagogiky. „Vyhorený“ učiteľ 

nemôže dobre motivovať žiakov, nenaučí ich veľa, nie je empatický a poskytuje identifikačný 

aj imitačný model znechuteného a unaveného človeka. Nie je ani direktívny, je skôr 

„vypáleným “ subjektom , ktorý dáva najavo, že ho nič nebaví, na ničom mu nezáleží, ale z 

niečoho musí žiť. Takýto model správania prezentuje denne na vyučovaní svojim žiakom a 

generáciám žiakov“ (Zelinová, 1998, s. 165).  
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Čo sa týka zahraničných štúdii, autori Antoniou at al. (2013) napríklad skúmali syndróm 

vyhorenia u učiteľov na základných a stredných školách. Výskum okrem iného ukázal, že 

učitelia na základných školách v Grécku majú viac skúsenosti so syndrómom vyhorenia ako 

učitelia na stredných školách. To autori spájajú s nedostatočnou podporou od štátu 

a pracovnými podmienkami na školách. Výskum taktiež ukázal, že prítomnosť stresu 

v učiteľskom povolaní bola vyššia u žien a u vyučujúcich, ktorí mali za sebou viac rokov praxe. 

Štúdia z Číny (Yong, 2007) za príčinu syndrómu vyhorenia u učiteľov pokladá faktory 

súvisiace so žiakmi, ako napríklad problémy s disciplínou, ďalej pracovné podmienky – nízke  

finančné ohodnotenie, časovú vyťaženosť, nedostatočné vzťahy na pracovisku a pod. Zároveň 

však hovorí aj o silnom nátlaku zo strany rodičov žiakov.  

O efekte vyhorenia medzi učiteľmi v našom prostredí svedčí výskum, ktorého sa 

zúčastnilo 2394 učiteľov základných škôl. Rozvíjajúce sa alebo už rozvinuté vyhorenie 

vykazuje, podľa zistení, až takmer pätina učiteľov, kým u takmer dvoch tretín sú prítomné 

čiastočné príznaky, ktoré môžu v postupné vyhorenie vyústiť. (Smetáčková a kol., 2019)   

Bartoňová a Smetáčková (2020) sa zaoberajú syndrómom vyhorenia u vyučujúcich 

z perspektívy školských psychológov. Uvádzajú, že školskí psychológovia realizujú na školách 

tri druhy aktivít v oblasti prevencie syndrómu vyhorenia. Prvou sú nešpecifické aktivity – 

školskí psychológovia sú pedagógom k dispozícii. Toto vnímanie podpory blízkej osoby, 

vedomie, že je tu niekto, kto môže pomôcť, podľa školských psychológov, prispieva k prevencii 

syndrómu vyhorenia. Druhou je ponuka pomoci – prevažne individuálnych konzultácii pri 

rôznych náročných situáciách. Tieto dva typy aktivít uvádzalo mnoho psychológov. Iba 

niekoľko z nich hovorilo o treťom type aktivity – organizovanie seminárov, supervízii, 

výjazdov a pod. za účelom získania užitočných informácii.  

Školskí psychológovia môžu vyučujúcim pomôcť nielen v oblasti konkrétnych ťažkostí 

žiakov, ale poslúžiť aj ako podpora pri budovaní lepšej odolnosti voči záťaži či pri zvýšení 

psychickej pohody a spokojnosti. Ako uvádza Gajdošová (1998) v publikácii Školský 

psychológ a jeho vstup do humanizácie našich škôl, školský psychológ sa zaujíma aj 

o psychickú záťaž pedagógov a pomáha im hľadať spôsoby jej zvládania. Pre účely pomoci 

učiteľom má školský psychológ k dispozícií rôzne formy spolupráce. V nasledujúcich riadoch 

sa pokúsim priblížiť jej podobu a následne popíšem niekoľko konkrétnych foriem.  
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5 Spolupráca školského psychológa s učiteľmi  
 

„Pedagogický zbor predstavuje pre školského psychológa dôležitý článok v jeho práci 

so školou ako systémom. Keď sa podarí psychológovi rozšifrovať zložitosť vzájomných 

vzťahov v pedagogickom zbore, môže pozitívne ovplyvňovať klímu v pedagogickom zbore 

a zároveň ovplyvňovať riešenie problémov svojich klientov – žiakov školy“ (Zapletalová, 

2001). 

Kvalitnej spolupráci však musí predchádzať prekonanie mnohých prekážok ako je 

napríklad počiatočná nedôvera, obavy či neistota zo strany učiteľov, ktoré sa častokrát objavujú 

a sú príčinou toho, prečo samotní školskí psychológovia považujú vzťahy s učiteľmi za 

náročné. Zo strany psychológa je preto veľmi dôležité snažiť sa o to, aby učitelia rozumeli, 

v čom spočíva jeho práca. Snažiť sa byť k dispozícii a svoju rolu vymedziť takým spôsobom, 

aby u učiteľov nevyvolávala pocit strachu a ohrozenia. (Štech, Zapletalová, 2013) 

Štúdia z USA (Peterson et al., 1998), zameriavajúca sa na vnímanie role školských 

psychológov zo strany učiteľov, predkladá zaujímavé závery. Jej autori sa pokúšajú zistiť, či sa 

učitelia obracajú na školských psychológov za účelom pomoci. Zisťujú o akú pomoc sa jedná, 

ako často, a v akom rozsahu sa táto pomoc od psychológa vyžaduje.  Výsledky štúdie ukazujú, 

že učitelia spolupracujú so školskými psychológmi, avšak v malej miere. K interakcii medzi 

učiteľom a školským psychológom došlo v priebehu školského roka málo, až 72 % 

respondentov uvádza 0-5 profesionálnych interakcií za rok. V rámci diskusie sa autori štúdie 

pýtajú, čo je dôvodom, prečo učitelia nevyhľadávajú pomoc školských psychológov, keď im 

spolupráca s nimi v princípe neprekáža. Odpoveď autori nachádzajú 

v nedostatočnej dostupnosti školských psychológov na školách. Zdá sa, že psychológovia majú 

veľa práce a nie vždy sú učiteľom k plnej dispozícii. Výsledky štúdie ukazujú, že mnoho 

učiteľov v skutočnosti nevie, čo všetko má školský psychológ v náplni práce a na ich prácu 

majú často veľmi zúžený pohľad. Autori štúdie teda zdôrazňujú, že by psychológovia mali 

učiteľov viac informovať o svojich schopnostiach a možnostiach pomoci, ktorú môžu učiteľom 

ponúknuť.  

V našom prostredí o interakcii medzi školskými psychológmi a učiteľmi pojednáva 

výskum, zahŕňajúci odpovede 169 školských psychologičiek a psychológov. Ukazuje, že len 

19 % ich priamej práce predstavuje práca s učiteľmi. Výskum zároveň zisťuje, aký typ aktivity 

školskí psychológovia pre pedagógov realizujú. Najvýraznejšie zastúpenie mala podpora 
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spolupráce triedneho učiteľa a triedy, individuálne zdieľanie či metodická podpora 

vyučujúcich. Väčší podiel priamej práce rovnako tvorili semináre pre učiteľov či krízová 

intervencia. Podpora pri riešení súkromných ťažkostí a skupinové zdieľanie tvorilo naopak 

najmenší podiel práce školských  psychológov. (Smetáčková a kol., 2019)  

Nedostatok interakcií s vyučujúcimi môže byť následkom viacerých faktorov. Je to 

jednak už zmienené financovanie, ktoré často neumožňuje školským psychologičkám 

a psychológom prácu na plný úväzok. Polovičný úväzok častokrát nestačí ani na dostatočnú 

a kvalitnú prácu so žiakmi, tobôž pre pomoc vyučujúcim. Ďalší faktor môže predstavovať 

nedostatočná metodická podpora pre aktivity venované učiteľským tímom. Okrem iného sú to 

často obavy zo strany učiteľov, ktoré, spolu s nedôverou, spolupráci zabraňujú alebo ju výrazne 

komplikujú. O týchto faktoroch pojednávam v nasledujúcej kapitole.   

 

5.1 Citlivé miesta vo vzťahu školského psychológa s učiteľom  

Hoci počet školských psychológov na školách sa v posledných rokoch zvýšil, mnohí 

učitelia vnímajú túto pozíciu ako niečo nové, nepoznané. „Profesijný vzťah učiteľov 

a psychológov býva utváraný minulou skúsenosťou, projekciou vzájomných predstáv 

o profesijných rolách (čo by mal robiť psychológ/učiteľ?) očakávaniami, ale aj osobnými 

sympatiami/antipatiami ku konkrétnym osobnostným typom“ (Lazarová, 2003, s. 14).    

 

5.1.1 Vzťah z pohľadu vyučujúcich  

Pomerne diskutovaným problémom je vzájomná dôvera vo vzťahu školského 

psychológa a učiteľa. Na budovanie takejto dôvery má vplyv mnoho faktorov. Napríklad 

v analýze výskumu v diplomovej práci Talpovej učitelia ako dôvod nedôvery voči školskému 

psychológovi udávajú obavu z porušenia mlčanlivosti. Výskum Suchardovej (2009) 

o vytváraní dôvery medzi školským psychológom a učiteľmi, prináša niekoľko zaujímavých 

zistení. Školský psychológ by mal, podľa slov učiteľov, dodržiavať svoje kompetenčné hranice, 

mal by byť učiteľom k dispozícii – kedykoľvek ich vypočuť, byť nestranný, nepovyšovať sa, 

byť aktívny. Zároveň by mal spĺňať isté osobnostné kvality a problém by mal riešiť do hĺbky.  

Na strane učiteľov možno spomenúť obavy rôzneho typu. Tie vznikajú najmä pri 

nástupe školského psychológa. Štech (2013) hovorí napríklad o obave zo straty v mzdovom 

fonde a obave zo straty súkromia. Finková (2007) v rámci výskumu  hovorí o troch druhoch 
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obáv učiteľov. Prvou je obava z nezrelosti psychológa, ktorá sa netýka len strachu zo slabej 

vedomostnej výbavy či nedostatočnej kompetentnosti, ale aj obavy z osobnostnej nezrelosti, 

kam spadá zodpovednosť, svedomitosť alebo tolerantnosť. Na pozíciu školského psychológa 

totiž nastupujú veľakrát čerství absolventi vysokých škôl, ktorým projektové financovanie 

umožňuje zamestnať sa pomerne rýchlo, po ukončení štúdia. Keď na miesto školského 

psychológa nastúpi niekto mladší, v učiteľoch sa strach z nezrelosti ešte posilní. Strach z reakcií 

verejnosti patrí do druhej skupiny, ktorú Finková (tamtiež) popisuje. Radí sem rôzne negatívne 

reakcie rodičov, pre ktorých môže psychológ predstavovať skôr ohrozenie ako pomoc. Alebo 

reakcie žiakov – výsmech tým žiakom, ktorým psychológ pomáha. Tretím typom je obava 

z ohrozenia učiteľovej profesionality.  

Zapletalová (2001) uvádza, že pri budovaní profesijnej dôvery v psychológa je dôležité, 

aby pedagógom bola jeho činnosť zrozumiteľná a komunikácia medzi oboma aktérmi bola 

pravidelná. Psychológ by mal spočiatku získavať dôveru nepriamo, pomocou metodickej 

pomoci alebo konkrétnych aktivít ako sú bálintovské skupiny, prednášky či tlmočenie rôznych  

odborných správ. Až následne by mal navrhovať priame metódy, ako je napríklad rozbor 

vyučovacích postupov.  

Učiteľ, ktorý sa považuje sa za odborníka vo výchovno-vzdelávacom procese, môže 

vnímať psychológa ako niekoho, kto sa  svojím pôsobením do toho procesu „mieša“. Vyučujúci 

teda jeho pôsobenie odmieta a spolupráci bráni. V takom prípade je v prvom rade nevyhnutné 

komunikovať o svojich cieľoch a očakávaniach, aby tak mohlo dôjsť k ujasneniu pozícii 

každého z aktérov a budovaniu vzájomnej dôvery.   

 

5.1.2 Vzťah z pohľadu školských psychologičiek/psychológov 

Schopnosť vzbudzovať dôveru patrila vo výskume Lednickej (2013) medzi 

charakteristiky, ktoré aj samotní školskí psychológovia považujú pri svojej práci za 

najdôležitejšie. Štech (2013) však k spomínanej téme dodáva, že dôvera v psychológa je skôr 

výsledkom komunikácie a kontaktu – či už pracovného alebo osobného. Podstatné je túto 

dôveru udržať.  

Ohnisko problému vo vzťahu učiteľa so školským psychológom môže taktiež tkvieť 

v odlišných pohľadoch na prácu so žiakmi. Štech (2013) v tomto zmysle hovorí o strete 

profesijných kultúr a Hvozdík (2014) zasa o rozdieloch v sociálnom statuse týchto profesií. 

„Keď sa utvorí problémová situácia, učiteľovou úlohou je rýchlo vyvodiť konkrétne situačne 
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orientované závery, ktoré mu umožnia všetko čo najskôr vyriešiť „ad hoc“, vrátiť do 

normálnych koľají. Školský psychológ sa však koncentruje len na obmedzené množstvo 

problémových situácií, ale poskytuje hlbšiu analýzu konkrétnych situácií v škole, ktoré 

vychádzajú z dlhodobých cieľov“ (Hvozdík, 2014, s. 199). Neraz má učiteľ či vedenie na 

psychológa vysoké nároky, pretože predpokladá, že psychológ dôkladne sleduje dianie na škole 

a všetko vyrieši. Z toho zároveň plynie predstava psychológa, ktorý o všetkom vie a môže to 

prezradiť, žalovať iným. V opačnom prípade je psychológ vnímaný ako ten, ktorý 

o problémoch žiakov mlčí, ba čo viac, tieto veci zámerne zatajuje.  

  

5.2 Formy spolupráce školský psychológ - učiteľ 

Existuje celá rada rôznych činností, v rámci ktorých školskí psychológovia môžu 

pomáhať učiteľom.  Z vyhlášky č. 72/2005 Sb. plynie v oblasti spolupráce školského 

psychológa s učiteľom niekoľko činností. Je to jednak konzultačná a poradenská činnosť 

poskytovaná pedagógom, intervenčná činnosť a v neposlednom rade aj metodická podpora – 

vzdelávanie učiteľských tímov, metodické vedenie, pomoc.  

 V nasledujúcich riadkoch predstavím niekoľko konkrétnych foriem spolupráce. 

Najskôr sa zameriam na priame, individuálne zásahy školských psychológov, kam radím 

konzultácie, intervencie a diagnostiku, a potom priblížim skupinové formy spolupráce 

v podobe vzdelávania učiteľov a intervíznych či supervíznych stretnutí.   

 

5.2.1 Konzultácie, intervencie a diagnostika práce učiteľa 

Azda najrozšírenejšou formou pomoci učiteľom je konzultácia. S konzultáciou sa 

zároveň spája intervenčná činnosť, teda konkrétny zásah do procesov, ktoré na škole 

prebiehajú, so zámerom pozitívne ich ovplyvniť. Školský psychológ je nápomocný jednotlivým 

učiteľom, ale aj celému pedagogickému tímu pri práci so žiakmi, triedami, pomáha pracovať 

s vyučovacím štýlom daného učiteľa, v komunikácii s rodičmi a pod. 

Gajdošová (1998) zdôrazňuje, že školský psychológ by si mal byť pri konzultáciách 

s učiteľmi vedomý niekoľkých dôležitých poznatkov:  

o učitelia, ktorí riešia ťažkosti so žiakmi, často od školského psychológa 

očakávajú, že tieto problémy vyrieši za nich, 
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o aj napriek nasledovaniu odporúčaní psychológa sa môže stať, že ťažkosti 

pretrvávajú a tak môžu učitelia nadobudnúť dojem, že sa im pomoci nedostalo 

a opäť sa musia spoliehať iba na seba,  

o učitelia sa tiež veľmi často stretávajú s kritikou rodičov a môžu pociťovať 

nedostatočné ocenenie,  

o školský psychológ si zároveň musí uvedomovať, že učiteľ je osoba, ktorá má 

vo výchovno-vzdelávacej činnosti hlavnú úlohu.  

Pre pedagógov môže konzultácia so školským psychológom predstavovať formu 

emocionálnej a zároveň inštrumentálnej podpory. Emocionálna podpora zo strany školského 

psychológa je založená na slovách uistenia, vypočutí a akceptácii, inštrumentálna podpora 

v sebe zahŕňa poskytnutie konkrétnych prostriedkov – školský psychológ venuje konzultácii 

s učiteľom svoj čas a prináša rôzne rady a návody, ktoré vyučujúci môže využiť napríklad 

v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Štúdia zo Spojených štátov (Athanasiou et al., 2002), 

ktorej cieľom bolo bližšie nahliadnuť na konzultácie učiteľov so školskými psychológmi, 

okrem iného vyzdvihuje dôležitosť podpory v rámci jednotlivých konzultácií. Spomedzi 

rozličných aspektov vzťahu medzi učiteľom a psychológom ako jeho konzultantom, 

participanti výskumu najväčšmi zdôrazňujú práve podporu. Tá v sebe zahŕňa načúvanie 

učiteľovi, venovaný čas, spätnú väzbu ohľadom procesu výučby, ďalej podporu týkajúcu sa 

intervencie a neposlednom rade podporu v podobe komunikácie či zdieľania myšlienok 

a nápadov so školským psychológom. Autori štúdie poukazujú na zaujímavý fakt, že učitelia 

neočakávajú vyriešenie problému žiaka po tom, čo tento problém konzultujú. Kladú dôraz 

predovšetkým na tímovú prácu a možnosť spolupráce s ďalšími odborníkmi, medzi ktorými sú 

nepochybne aj školskí psychológovia. Učitelia, ktorí by sa v budúcnosti rozhodli pre 

konzultáciu so školským psychológom, by tak urobili najmä preto, že sa im dostane náležitej 

podpory a pomoci.  

V rozhovoroch v rámci výskumu Bartoňovej (2018) školskí psychológovia konštatujú, 

že konzultácie s učiteľmi patria medzi preventívne opatrenia syndrómu vyhorenia.  

Mohlo by sa zdať, že rola školského psychológa je podobná role terapeuta. Učiteľ však 

predstavuje partnera, spolupracovníka, s ktorým spoločne rieši záležitosti týkajúce sa žiaka. 

„Rola konzultanta vyžaduje byť dobrým poslucháčom, poskytovať konzultujúcemu podporu 

a rady pri riešení vzniknutých problémov, a pracovať často v teréne v triedach a nie vo svojom 

izolovanom pracovisku“ (Gajdošová, 2017, s. 26). Kvalitné konzultácie, ako uvádza 
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Zapletalová (2013), môžu nadobudnúť podobu metodickej podpory pri práci so žiakom, so 

skupinou žiakov alebo s celou triedou.  

Predmetom konzultácie je často aj štýl práce učiteľa, jeho metódy výučby, komunikačné 

schopnosti a pod. Školský psychológ teda môže urobiť diagnostiku učiteľovej práce 

a poskytnúť mu tak spätnú väzbu. Učiteľ musí byť v takom prípade ochotný hovoriť 

o konkrétnych stratégiách či metódach, ktoré pri výučbe využíva. Školský psychológ, za 

účelom zhodnotenia učiteľovej práce, môže siahnuť aj po iných metódach ako je napríklad 

hospitácia, zvuková nahrávka alebo videonahrávka vyučovacej hodiny, či dotazníky určené pre 

žiakov, rodičov. (Zapletalová, 2013)  

 

5.2.2 Vzdelávanie učiteľov 

Školský psychológ pomáha pedagógom aj v odbornom raste. Nové psychologické 

poznatky im vie sprostredkovať nielen v rámci spomínaných konzultácii ale aj prostredníctvom 

rôznych odborných seminárov či prednášok. „Školský psychológ môže prirodzene a nenásilne 

organizovať pre učiteľov vzdelávacie semináre s cieľom aplikovať vybrané pedagogicko-

psychologické poznatky do vzdelávacieho procesu.“ (Zapletalová, 2001) 

Podnet k realizácii vzdelávacej aktivity prináša samotný školský psychológ, vedenie, či 

iný pracovník školy ako reakciu na udalosť, ktorá sa aktuálne na škole rieši alebo jednoducho 

z vlastnej iniciatívy, za účelom priniesť nejakú konkrétnu tému či prostredníctvom 

sprostredkovania nových poznatkov jednoducho doplniť pedagogické kompetencie učiteľov. 

Školský psychológ môže na škole zaviesť napríklad kazuistické semináre. Tie môžu byť 

zacielené na rozličné spektrum problémov, ktoré učitelia so žiakmi riešia (Zapletalová, 2001). 

Zapletalová (2013) uvádza, že vzdelávanie učiteľských tímov patrí k špecifickým činnostiam 

a vyžaduje od psychológa, aby sa dobre orientoval na poli odborných tém a dokázal ich 

učiteľom vhodne prezentovať. Túto kompetenciu, podľa jej slov, získa školský psychológ po 

niekoľkoročnej praxi. Práve preto sa stáva, že školský psychológ vzdelávanie iba sprostredkuje 

a je to napríklad metodik prevencie, výchovný poradca alebo špeciálny pedagóg, ktorý je zaň 

zodpovedný.  
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5.2.3 Intervízie a supervízie  

V súčasnej dobe školskí psychológovia organizujú pre učiteľov, vedenie či ďalších 

pracovníkov intervízne alebo supervízne stretnutia, aby tak vytvorili priestor určený pre 

spoločné zdieľanie. Zatiaľ čo pri supervízii školský psychológ figuruje ako odborník, 

profesionál, pri intervízii je s ostatnými účastníkmi na rovnakej úrovni a funguje skôr ako 

moderátor, sprievodca. Supervízie aj intervízie môžu mať podobu skupinového alebo 

individuálneho stretnutia. Môžu sa konať pravidelne alebo sporadicky, v závislosti od potreby, 

požiadaviek vedenia alebo ďalších faktorov.  

Okrem vzájomného zdieľania a odovzdávania informácii týkajúcich sa výchovno-

vzdelávacieho procesu má supervízia a intervízia pre učiteľov mnoho ďalších výhod. Podľa 

slov Úlehlu (1996), mala by pomáhať vo zvládaní pocitov ako je bezmocnosť a vina, jej účelom 

je tiež predchádzať prepracovaniu či syndrómu vyhorenia. Talpová (2018) vo svojej diplomovej 

práci na tému percepcie prežívania stresu v učiteľskej profesii popisuje skúsenosti siedmich 

učiteľov základných škôl. Všetci učitelia vyslovili, že by na škole ocenili nejakú formu 

intervízie alebo supervízie ako nástroj psychohygieny. „Vzájomná podpora a povzbudenie od 

ľudí plniacich rovnaké úlohy a chápajúcich vzájomne svoje ťažkosti môže človeku neobyčajne 

pomôcť vyrovnať sa so stresom“ (Fontana, 2010, s 372). 

Supervízia u nás na školách však nie je veľmi častá. Pre mnohých učiteľov je to 

neznámy a možno odstrašujúci pojem, ktorý sa spája s kontrolou a negatívnymi pocitmi. 

Školskí psychológovia, na druhej strane, nemusia mať na jej realizáciu dostatok času alebo 

skúseností. Pavlas Martanová (2020) prezentuje výsledky výskumu, zameriavajúceho sa na 

supervíziu medzi učiteľmi v ČR. Cieľom výskumu bolo zmapovať špecifiká supervízie, jej 

efektívnosť na školách, prínosy a obmedzenia. Dáta, zozbierané v troch prieskumoch, ukazujú 

nasledovné výsledky: viac ako polovica zo vzorky 2394 vyučujúcich z rôznych základných škôl 

služby supervízie nevyužíva, hoci ju pozná, 27 % učiteľov supervíziu nepozná a iba 19 % z nich 

túto službu reálne využíva. Vyučujúci, ktorí sa supervízie zúčastňujú, vidia jej pozitíva najmä 

vo vzájomnom povzbudení, porozumení alebo vo vytváraní spoločnej vízie školy. Ako 

prekážky supervízie učitelia vnímajú iné povinnosti, nedostatok financií, ale tiež obavy zdieľať 

svoje problémy.  

Pedagógovia ako účastníci supervízneho stretnutia na škole môžu mať medzi sebou 

dobré, ale bohužiaľ aj horšie vzťahy. Táto skutočnosť vplýva na atmosféru a aktivity v priebehu 

stretnutia, a to buď pozitívne – zlepšuje ich, alebo naopak, činí aktivity náročnejšími, 
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spomaľuje prácu. Práve tieto vzťahy a práca na ich skvalitňovaní môžu byť predmetom 

supervízie (Meissner, 2012).  
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Empirická časť  
 

 

   

6 Výskumný problém a výskumné otázky 
 

Psychológ v rámci školského poradenského zariadenia primárne pracuje so žiakmi 

a triedami, no táto činnosť si častokrát vyžaduje aj spoluprácu s pedagógmi. Predmetom môjho 

záujmu je práve táto spolupráca z pohľadu školských psychológov. Ako výskumný problém 

som si stanovila aktivity školských psychológov pre učiteľské tímy. Cieľom práce je obsiahnuť 

fenomény, ktoré súvisia s realizáciou aktivít pre pedagógov.  

Hlavná výskumná otázka znie:  

Aký je prístup školských psychológov (z hľadiska postojov a praktík) k realizácii aktivít pre 

učiteľské tímy?  

S tým súvisia ďalšie výskumné otázky: 

Ako školskí psychológovia vnímajú realizáciu aktivít? 

Čo, podľa  školských psychológov, prispieva k realizácii aktivít? 

Čo, podľa školských psychológov, naopak predstavuje prekážky pri realizácii aktivít? 
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 7 Výskumná stratégia, metóda a priebeh výskumu, výskumný 

súbor  
 

S ohľadom na cieľ práce, ktorý som si stanovila a následné výskumné otázky som sa 

rozhodla zvoliť kvalitatívnu stratégiu. „Ide o to, do hĺbky kontextuálne zakotvene preskúmať 

určitý široko zakotvený jav a priniesť o ňom maximálne množstvo informácií“ (Švaříček, 2007, 

s. 24). Domnievam sa, že kvalitatívna stratégia mi umožní podrobne nahliadnuť na stanovenú 

problematiku, umožní mi spoznať konkrétne kroky školských psychológov vedúce k tvorbe 

aktivít pre pedagógov, procesy súvisiace s aktivitami a aktivity samotné.  

 

 7.1 Metóda výskumu a priebeh výskumu 

Pre účely realizácie výskumu som si zvolila metódu pološtruktúrovaného rozhovoru. 

Hoci si tento typ rozhovoru vyžaduje náročnejšiu technickú prípravu, umožňuje klásť rôzne 

doplňujúce otázky aj pri pevne stanovených podnetoch, čo pomáha dosiahnuť vyššiu presnosť 

než klasická forma štruktúrovaného rozhovoru (Miovský, 2006). 

Prvým krokom bola tvorba základných, rámcových otázok pre rozhovor. Tie som sa 

snažila štruktúrovať tak, aby ich bolo možné meniť – či už rozšíriť alebo prispôsobiť podľa 

potreby rozhovoru. Pri rozhovore bolo niekedy nutné otázky doplniť ďalšími informáciami, aby 

účastníci výskumu správne porozumeli otázke. Zároveň som predpokladala, že respondent 

môže pri niektorej z otázok zodpovedať súčasne aj ďalšie otázky, v tom prípade som sa už k 

zodpovedanej otázke nevracala. Otázky, v záujme lepšieho prehľadu, možno rozdeliť do dvoch 

častí. V prvej časti to boli všeobecné otázky, týkajúce sa pracovnej pozície a vzťahov na 

pracovisku, zatiaľ čo druhá skupina otázok sa už týkala konkrétnych aktivít.  

 Všeobecné informácie 

o Aký máte na škole úväzok?  

o Čo všetko je náplňou Vašej práce? 

o Ako hodnotíte vzťahy v rámci pedagogického zboru?  

o Rešpektujú podľa Vášho názoru učitelia pozíciu školského psychológa? 
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Aktivity 

Spomínali ste, že v rámci svojej práce školského psychológa ste už na škole 

realizovali nejaké aktivity pre učiteľov.  

o Jednalo sa o aktivity skupinové alebo individuálne? 

o Slúžili k dopĺňaniu pedagogických kompetencií alebo sa jednalo o nejaké iné 

aktivity? 

o Boli tieto aktivity pre pedagógov povinné alebo dobrovoľné? 

o Čo bolo cieľom aktivity? 

o Čo Vás viedlo k realizácii danej aktivity? Nastala nejaká situácia, ktorá 

predstavovala podnet pre realizáciu aktivity ? 

o Boli ste iniciátorom aktivity Vy alebo škola/ riaditeľ/pedagógovia?  

o Čo pre Vás predstavuje spätnú väzbu?  

o Akým spôsobom ste pedagógov motivovali k účasti na danej aktivite? 

o Ako realizáciu aktivity vníma riaditeľ školy?  

o Ak niekto nesúhlasil zúčastniť sa aktivity, udal dôvod prečo?  

o Odkiaľ čerpáte inšpiráciu pri vytváraní aktivít?  

o Máte možnosť zdieľania Vašich skúseností s inými školskými psychológmi 

alebo možnosť supervízie? 

o Je niečo, čo by ešte chceli dodať?  

 

V neposlednom rade som sa zaujímala o konkrétnu podobu aktivít, zaujímali ma 

všetky organizačné záležitosti, konkrétny priebeh, časová štruktúra.  

 

  Popri tvorbe otázok som paralelne začala pracovať na vyhľadávaní školských 

psychológov, ktorí by boli ochotní zúčastniť sa výskumu a teda absolvovať rozhovor. 

Prostredníctvom e-mailu som oslovila školských psychológov, ktorých kontakt som našla na 

webových stránkach škôl. Jednalo sa o náhodne vybrané základné a stredné školy na území ČR.  

V dôsledku pandemických opatrení nebolo možné väčšinu rozhovorov realizovať klasickým 

spôsobom, podarilo sa mi osobne stretnúť len s jedným školským psychológom, ďalšie 

rozhovory prebehli prostredníctvom videohovoru.  
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7.2 Výskumný súbor  

Z množstva e-mailov, ktoré som rozposlala školským psychológom, mi odpovedala 

približne polovica z nich. Mnohí však v správach uvádzali, že pre pedagógov žiadne aktivity 

nerealizujú a to z rozličných dôvodov. Desať školských psychológov, pracujúcich na základnej 

škole a traja psychológovia, pôsobiaci na strednej škole boli ochotní zúčastniť sa môjho 

výskumu a poskytnúť rozhovor. V tabuľke č. 1 sú uvedené základné informácie – meno 

psychológa (anonymizovaný údaj), inštitúcia, kde pracuje, veľkosť mesta, podľa počtu 

obyvateľov, v ktorom sa daná škola nachádza, počet rokov praxe a rozsah úväzku. Traja 

psychológovia svoje aktivity pre pedagógov realizovali iba v čase pandémie a mali teda, na 

rozdiel od ostatných, distančnú podobu.  

 

 

 

Tab. 1: základné charakteristiky školských psychológov 

školský 

psychológ 

Inštitúcia mesto (podľa 

počtu obyvateľov) 

počet rokov 

praxe 

Úväzok 

Tomáš stredná škola 1 milión a viac 1 Polovičný 

Alžbeta základná škola 10 000 – 50 000 3 Polovičný 

Anna základná škola 1 milión a viac 5 Polovičný 

Peter stredná škola 10 000 – 50 000 2 Polovičný 

Ľudmila základná škola 10 000 – 50 000 10 a viac Plný 

Jana základná škola 100 000 – 500 000 1 Polovičný 

Lenka základná škola 100 000 – 500 000 10 Polovičný 

Alena stredná škola 100 000 – 500 000 1 Polovičný 

Lucia základná škola 10 000 – 50 000 1 Polovičný 

Katarína základná škola 100 000 – 500 000 10 a viac Plný 

Klára základná škola 1 milión a viac 1 Polovičný 

Andrea základná škola 50 000 – 100 000 4 plný  

Vladimír Základná škola 50 000 – 100 000 10 a viac Polovičný 
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Charakteristika školských psychologičiek a psychológov  

Tomáš  

Tomáš má približne 30 rokov, pracuje ako školský psychológ na strednej škole v Prahe. 

Na škole má polovičný úväzok a na pozícii školského psychológa pôsobí približne jeden rok. 

Popri tejto práci je taktiež zamestnaný na polovičný úväzok na inej základnej škole. Okrem 

práce so žiakmi sa venuje aj učiteľským tímom. Vyučujúcim poskytuje konzultácie a organizuje 

pre nich supervízie. Škola má s pozíciou školského psychológa skúsenosti už približne 8 rokov. 

Kontakt na Tomáša som našla na webových stránkach strednej školy, kde pracuje. Bol jediný 

z účastníkov výskumu, s ktorým som mala možnosť viesť rozhovor osobne. Pôsobil na mňa 

veľmi pokojným dojmom, bol priateľský, pri rozhovore veľmi otvorený.  

 

Alžbeta 

Alžbeta má približne 30 rokov, pracuje ako školská psychologička už tri roky. Pôsobí 

na základnej škole v meste s počtom obyvateľov v rozmedzí 10 000 – 50 000. Podobne ako 

Tomáš, je zamestnaná na polovičný úväzok. Druhú polovicu úväzku má na inej základnej škole. 

Na tejto škole nie je prvou školskou psychologičkou – avšak nevie povedať, ako dlho má škola 

s touto pozíciou skúsenosť. V náplni svojej práce uvádza krízovú intervenciu, individuálnu 

prácu s deťmi a jednotlivými triedami, prácu so skupinami, konzultácie s rodičmi a učiteľmi. 

V rámci podpory učiteľov poskytuje individuálne konzultácie, ale aj skupinové stretnutia 

s cieľom riešiť aktuálne prípady v triedach. Za účelom rozhovoru som Alžbetu kontaktovala 

cez e-mail, ktorý bol zverejnený na webových stránkach školy. Rozprávali sme sa cez 

videohovor a pôsobila na mňa príjemným dojmom, hoci odpovede na moje otázky boli z jej 

strany pomerne stručné.  

 

Anna 

Anna má približne 30 rokov a v pozícii školskej psychologičky už približne päťročnú 

prax. Je zamestnaná na polovičný úväzok na základnej škole, podobne ako Tomáš, v hlavnom 

meste ČR. Druhú polovicu úväzku neuvádza. Nevie povedať, akú dlhú skúsenosť má škola 

s pozíciou školského psychológa. Okrem práce so žiakmi a s triednymi kolektívmi sa venuje aj 

učiteľom, ktorých počet na škole sa každým rokom mení. Pravidelne pre nich organizuje 
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skupinové stretnutia a teambuilding. Annu som skontaktovala prostredníctvom e-mailu, ktorý 

bol na webových stránkach školy verejne dostupný. Komunikovali sme cez videohovor. Bola 

veľmi otvorená a snažila sa odpovedať na každú otázku čo najobšírnejšie.   

 

Peter  

Peter má približne 35 rokov, pracuje ako školský psychológ dva roky – na strednej škole, 

ktorá sa nachádza s meste s počtom obyvateľov v rozmedzí 10 000 – 50 000. Na škole je 

v poradí už druhým psychológom a momentálne pracuje na polovičný úväzok. Druhý úväzok 

má v pedagogicko- psychologickej poradni. V rámci náplne práce sa venuje žiakom a triedam. 

S učiteľmi spolupracuje najmä pri riešení konkrétnych problémov so žiakmi, no organizoval 

pre nich tiež stretnutie za účelom posilnenia pedagogických kompetencií. Petra som oslovila 

prostredníctvom e-mailu, ktorý som našla na webových stránkach školy. Spôsob komunikácie 

cez videohovor mu veľmi nevyhovoval, čo priznal už pri e-mailovej komunikácii. To bolo 

možno dôvodom, prečo na mňa pôsobil skôr stroho a na niektoré otázky odpovedal pomerne 

jednoducho.  

 

Ľudmila  

Ľudmila má približne 50 rokov, je zamestnaná na plný úväzok na základnej škole. 

Mesto, kde je škola situovaná, má počet obyvateľov v rozmedzí 10 000 – 50 000. Na škole 

pôsobí ako školská psychologička už viac ako 10 rokov a je zároveň jedinou psychologičkou, 

s ktorou má škola skúsenosť. Okrem individuálnych konzultácii sa snaží sledovať všetky 

interakcie, ktoré na škole prebiehajú a rieši najmä osobnostné záležitosti u žiakov. S učiteľmi 

robí individuálne konzultácie ale aj skupinové stretnutia. Ľudmilu som oslovila 

prostredníctvom e-mailu, ktorý bol uvedený na stránkach školy, pri videohovore bola veľmi 

priateľská a otvorená. Od začiatku našej komunikácie prejavovala veľkú ochotu pomôcť 

a sprostredkovať mi svoje skúsenosti.  

 

Jana  

Jana má približne 28 rokov, je zamestnaná na polovičný úväzok na základnej škole, 

ktorá sa nachádza v meste s počtom obyvateľov v rozmedzí 100 000 – 500 000. Druhý úväzok 

neuvádza. Jej prax v pozícii školskej psychologičky činí takmer jeden rok. Na škole je zároveň 
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prvou školskou psychologičkou, Ako náplň práce uvádza individuálne konzultácie so žiakmi, 

rodičmi, učiteľmi, avšak zatiaľ len v dištančnej podobe. Pre učiteľov vytvára online stretnutia 

za účelom podpory v dobe pandémie. Janu som kontaktovala prostredníctvom e-mailu, 

dostupného na webových stránkach školy, spočiatku váhala, či je pre môj výskum vhodným 

adeptom, neskôr však súhlasila. Rozhovor sme viedli cez videohovor, pôsobila pokojným, 

vyrovnaným dojmom.  

 

Lenka  

Lenka má približne 50 rokov, pracuje na pozícii školskej psychologičky viac než desať 

rokov, je zamestnaná na polovičný úväzok, škola kde pôsobí momentálne, predtým nemala 

školského psychológa. Druhý úväzok neuvádza. Základná škola je situovaná vo veľkom meste 

s počtom obyvateľov v rozmedzí 100 000 – 500 000. Okrem konzultácii so žiakmi, učiteľmi 

a rodičmi pracuje so skupinami – s triedami, ale aj učiteľským tímom. Pre učiteľov robí 

supervízie, s ktorými má dlhoročné skúsenosti. Kontaktovala som ju cez e-mail dostupný na 

webových stránkach školy. Pri rozhovore na mňa pôsobila veľmi sčítane a zároveň priateľsky.   

 

Alena 

Alena má približne 28 rokov, pracuje na strednej škole, má polovičný úväzok. Na školu 

nastúpila ako absolvent a pôsobí tam takmer jeden rok. Škola sa nachádza v meste s počtom 

obyvateľov v rozmedzí 100 000 – 500 000. Pozícia školského psychológa na škole, kde Alena 

pracuje, je zavedená už niekoľko rokov. Alena pracuje najmä so žiakmi, robí individuálne 

konzultácie, spolupracuje s poradňou a je k dispozícii aj učiteľom. Hoci je na škole takmer rok, 

prevažnú časť práce robí online pre súčasnú pandémiu. Medzi aktivity pre učiteľov radí 

rozposielanie podporných e-mailov v čase uzavretia škôl. Alenu som oslovila prostredníctvom 

e-mailu. Jej odpovede boli pomerne stručné. Bola však veľmi milá a ochotná pomôcť.  

 

Lucia 

Lucia má približne 26 rokov, je zamestnaná ako školská psychologička na základnej 

škole na polovičný úväzok. Druhý úväzok pri rozhovore nekonkretizuje, avšak v e-mailoch 

uvádza, že pracuje aj mimo odbor psychológie. Na pozíciu, ktorá je na danej škole zavedená už 

niekoľko rokov, nastúpila hneď po ukončení štúdia. Základná škola sa nachádza v meste 



39 
 

s počtom obyvateľov v rozmedzí 10 000 – 50 000. Posledný rok však prebiehala prevažne 

distančná výuka, preto práca so žiakmi bola prevažne online. Aktivity pre učiteľské tímy Lucia 

vytvárala v podobe podporných e-mailov a stretnutí online. Kontaktovala som ju cez e-mail, 

ktorý bol na webových stránkach školy. Lucia súhlasila s videohovorom, na ktorý však, z 

dôvodu dištančnej výuky, nemala veľmi veľa času. Bola ústretová a pôsobila milým dojmom. 

 

Katarína 

Katarína má približne 60 rokov, pracuje ako školská psychologička už viac než 10 rokov 

a momentálne je zamestnaná na plný úväzok na základnej škole. Je prvou školskou 

psychologičkou na danej škole. Základná škola, kde Katarína pracuje, je situovaná v meste 

s počtom obyvateľov v rozmedzí 100 000 – 500 000. Pracuje predovšetkým individuálne 

s deťmi, ale v rámci náplne práce tiež uvádza prácu s triedami, s rodičmi a spoluprácu s ďalšími 

odborníkmi. Pre učiteľov organizuje stretnutia zamerané na relaxáciu a psychohygienu. 

Katarínu som oslovila prostredníctvom e-mailu. Pri rozhovore, ktorý prebiehal online, sa 

snažila podrobne odpovedať na každú moju otázku, podľa jej slov usudzujem, že je na škole 

veľmi spokojná.  

 

Klára 

Klára má približne 30 rokov. Je zamestnaná na základnej škole s polovičným úväzkom, 

zároveň ponúka terapeutické služby v rámci súkromnej praxe. Základná škola, kde pracuje, sa 

nachádza v hlavnom meste ČR. Ako školská psychologička pracuje vyše roka, avšak prevažnú 

časť tohto obdobia tvorila dištančná výuka. Pred pandémiou sa venovala najmä preventívnym 

programom v triedach a individuálnym konzultáciám so žiakmi a učiteľmi. Pre učiteľov 

vytvárala informačné letáky o psychohygiene a následne, v čase dištančnej výuky, posielala 

podporné e-maily. Kláru som kontaktovala prostredníctvom e-mailu. Už pri e-mailovej 

komunikácii naznačila odmietavý prístup učiteľov na škole. Pri videohovore bola veľmi 

priama, snažila sa popísať situáciu na škole a nevyhla sa ani kritike.  
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Andrea 

Andrea má približne 40 rokov, pracuje ako školská psychologička už štyri roky. Pracuje 

na plný úväzok na základnej škole, ktorá sa nachádza v meste s počtom obyvateľov v rozmedzí 

50 000 – 100 000. Pozícia psychológa na škole je zavedená už niekoľko rokov. Andrea v rámci 

náplne práce udáva ako najčastejšie konzultácie s deťmi, s rodičmi, ale aj vyučujúcimi. Robí 

tiež depistáže, skupinovú prácu a veľmi okrajovo diagnostiku. Pre učiteľov organizovala 

niekoľko skupinových stretnutí, ktoré mali podobu supervízie. Oslovila som ju prostredníctvom 

e-mailu, ktorý bol dostupný na webovej stránke školy. Pri rozhovore na mňa pôsobila veľmi 

priateľsky, a mala som dojem, že je so svojou prácou školskej psychologičky spokojná.  

 

Vladimír 

Vladimír má približne 55 rokov. Je zamestnaný ako školský psychológ na základnej 

škole v meste s počtom obyvateľov v rozmedzí 10 000 – 50 000. Má polovičný úväzok a popri 

tejto práci má svoju vlastnú súkromnú, psychoterapeutickú prax. Na škole sa venuje najmä 

podpore detí, riešeniu krízových situácií, ale aj podpore pedagogického zboru. Pre učiteľov na 

škole vedie vzdelávacie workshopy. Kontaktovala som ho cez e-mail, od začiatku bol veľmi 

ústretový a ochotný pomôcť. Z rozhovoru s ním som mala dojem, že ako psychológ má mnoho 

skúseností a je veľmi sčítaný.  
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8 Etické otázky 
 

Je potrebné uviesť, že každý školský psychológ, s ktorým som viedla rozhovor, poskytol 

súhlas s výskumom, s nahrávaním rozhovoru, a bol zároveň oboznámený o tom, že všetky 

osobné údaje budú v práci anonymizované. Každému školskému psychológovi som priradila 

náhodné krstné meno, aby som tak zachovala jeho anonymitu. V práci rovnako neuvádzam 

žiadne informácie, na základe ktorých by mohli byť účastníci výskumu identifikovaní.  

V súvislosti s výberom témy, týkajúcej sa práce školských psychológov, tu vyvstáva 

dôležitá otázka, súvisiaca s mojím osobným prístupom. Keďže študujem psychológiu 

a o školskú psychológiu sa zaujímam, k tejto problematike mám blízko. Je teda pravdepodobné, 

že k mnohým otázkam, ktoré účastníkom pri výskume kladiem, mám vlastné stanovisko. Po 

celý čas rozhovoru som sa snažila byť voči účastníkom výskumu empatická a prejavovala som 

záujem, avšak aj napriek tomu, som sa pokúšala udržať si čo najviac nezaujatý postoj.  
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9 Analytické postupy  
 

Predtým, než som sa pustila do samotnej analýzy dát, bolo potrebné dôkladne prepísať 

rozhovory, ktoré som so súhlasom účastníkov výskumu nahrávala. Už pri samotnom 

prepisovaní rozhovorov a neskôr pri ich opakovanom čítaní som sa postupne oboznámila 

s dátami. Pri každom prečítaní som si robila sprievodné poznámky. S ohľadom na cieľ práce 

a výskumné otázky, ktoré som si stanovila, som sa rozhodla zvoliť tematickú analýzu. Jednou 

z jej výhod, ako uvádzajú autori Braun a Clarke (2006) je, že sa neviaže na žiaden existujúci 

teoretický rámec. Môže nám sprostredkovať množstvo rozličných významov či skúseností ľudí 

ako účastníkov výskumu a zároveň skúma, akým spôsobom sú tieto významy ovplyvnené 

širokou škálou diskurzov fungujúcich v spoločnosti. Po prvej fáze, ktorú predstavuje 

oboznámenie sa s dátami a dôverné zoznámenie s ich obsahom (Hendl, 2016), som označila 

všetky významové jednotky a tak začala generovať počiatočné kódy. Stovky kódov, ktoré 

z opakovaného čítania a prechádzania dát vzišli, som, podľa odporúčania v odbornej literatúre 

(Braun, Clarke, 2006) ručne vypísala na osobitné kúsky papiera, aby som  ich mohla rozlične 

zoskupovať a triediť. Na základe tohto zoskupovania som si vytvorila niekoľko potenciálnych 

zastrešujúcich tém a sledovala vzťahy medzi nimi. Niektoré kódy nebolo vhodné zaradiť 

priamo do pôvodne určených tém, sformovala som preto subtémy. V ďalšom kroku som 

potencionálne témy vzájomne porovnávala a preskupovala. Následne som sa ich snažila 

definovať a pôvodné pracovné pomenovania tém a subtém som nahradila finálnymi.  

Na základe kódov, ktoré som vygenerovala z dát, získaných prostredníctvom 

rozhovorov  som identifikovala niekoľko tém a subtém, ktoré uvádzam v nasledujúcej tabuľke: 

 

TÉMY SUBTÉMY 

 

PODNETY PRE AKTIVITY 

Opakované témy 

Nedostatočná komunikácia 

 

 

PRÍPRAVA AKTIVITY 

Dohoda s vedením 

Dôležitosť informovať pedagógov vopred 

Propagácia 

Podpora od vedenia/kolegov 
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SPÔSOB VEDENIA AKTIVITY 

Moderovať 

Nerobiť chytráka 

Nenalievať informácie 

 

 

AKTIVITA AKO BEZPEČNÝ PRIESTOR 

Príjemná atmosféra 

Počet účastníkov 

Povinnosť vs dobrovoľnosť 

Časové vymedzenie 

Vedenie ako účastník aktivity 

 

 

BUDOVANIE REŠPEKTU A DÔVERY 

Upevnená pozícia 

Skúsenosti 

Povedomie o náročnosti profesie 

Očakávanie vs realita 

 

SPÄTNÁ VÄZBA 

Verbálne zhodnotenie 

Písomná spätná väzba 

Kombinácia viacerých podôb spätnej väzby 

 

ZDIEĽANIE VLASTNÝCH SKÚSENOSTÍ 

Neformálne zdieľanie 

Supervízie a intervízie 
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10 Výsledky 
 

V tejto kapitole prinášam výsledky svojho výskumu. Najskôr priblížim konkrétne typy 

aktivít, ktoré školské psychologičky/psychológovia na školách realizujú. Následne sa zameriam 

na témy a subtémy, ktoré som pri analýze rozhovorov identifikovala.  

 

10.1 Typy aktivít 

Keďže v ďalšej časti práce sa zameriavam na prístup školských 

psychologičiek/psychológov pri realizácií aktivít, najskôr je potrebné predstaviť, aké typy 

aktivít školské psychologičky a psychológovia na školách realizovali. Všetky aktivity popíšem, 

uvediem, ktorá psychologička/psychológ ju pri rozhovore spomenul, a priblížim, čo bolo jej 

cieľom.  

Skupinové stretnutia za účelom spoločného zdieľania 

Tento druh aktivity popisuje päť školských psychologičiek a jeden psychológ (Anna, 

Lenka, Alžbeta, Andrea, Ľudmila, Tomáš). Slúžili ako priestor pre spoločné zdieľanie 

skúseností, vymieňanie užitočných rád a návodov, týkajúcich sa výuky, konkrétnych žiakov, 

ale aj spôsobov ako zvládať stres či pracovné preťaženie. Tri školské psychologičky tento typ 

aktivity nazývali jednoducho skupinové stretnutia alebo skupiny. Iná školská psychologička 

a psychológ používajú názov supervízia. Konali sa buď pravidelne alebo podľa dohody 

s pedagógmi a vedením.  

Vzdelávacie workshopy  

Dvaja školskí psychológovia (Peter, Vladimír) na škole realizujú aktivity určené 

učiteľským tímom s cieľom vzdelávania na nejakú konkrétnu tému. Jeden tento typ aktivity 

nazýva workshopom a druhý psychológ používa výraz stretnutie pre učiteľov. V oboch 

prípadoch istú časť aktivity tvorí akési prednášanie na danú tému zo strany psychológa a potom 

nasleduje diskusia, priestor pre pedagógov a interakciu.  

Podporné e-maily  

Tri školské psychologičky (Klára, Alena, Lucia) realizovali aktivitu v podobe 

podporných e-mailov, ktoré vyučujúcim posielali. Dve z nich posielali podporné e-maily iba 

v čase distančnej výuky. Lucia posielala e-maily, ktoré obsahovali odkazy na webové stránky 
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s relaxačnými technikami alebo odkazy na rôzne webináre, dostupné na internete. Klára 

prostredníctvom e-mailu posielala pedagógom infografiku, ktorá zahŕňala informácie 

o supervízii, intervízii, odkaz na poradňu, kde tieto služby môžu využiť, tipy v oblasti 

psychohygieny a odkazy na relaxačné videá. Alena do e-mailov priamo vkladala nápady na 

aktivity z pozitívnej psychológie a konkrétny popis relaxačných techník.  

Podporné stretnutia online  

Dve psychologičky (Lucia, Jana) v priebehu distančného vzdelávania organizovali pre 

pedagógov online stretnutie, ktorého cieľom bola najmä vzájomná podpora a zdieľanie dojmov 

v čase pandémie. V obidvoch prípadoch sa jednalo o neformálne stretnutie cez platformu 

ZOOM.  

Nácvik relaxácie  

 Tento typ aktivity sa pri rozhovoroch objavil u jednej školskej psychologičky 

(Katarína). Jednalo sa o skupinové stretnutie vyučujúcich, ktorého cieľom bola relaxácia, jej 

nácvik a sprostredkovanie ďalších informácií týkajúcich sa psychohygieny.  Stretnutie 

prebiehalo mimo školy a bolo ukončené neformálnym posedením v reštaurácii.  

 

 

10.2 Podnety pre realizáciu aktivít  

Aby som hlbšie nahliadla na prístup školských psychologičiek a psychológov pri 

realizácii aktivít, pri rozhovore som sa pýtala na to, čo ich k aktivitám viedlo. Dôležitou témou, 

ktorú som teda identifikovala pri analýze rozhovorov so školskými psychologičkami 

a psychológmi sú podnety, na základe ktorých sa školské psychologičky a psychológovia 

rozhodli uskutočniť danú aktivitu. V nasledujúcej časti teda pojednám o tom, čo sa pri 

rozhovoroch ukázalo ako námet pre realizáciu aktivity.    

 

10.2.1  Opakované témy 

Domnievam sa, že školské psychologičky a psychológovia sa pre realizáciu aktivity 

môžu rozhodnúť napríklad z dôvodu, že všetci pedagógovia riešia porovnateľné záležitosti. 

Uviedli to pri rozhovore konkrétne štyria z nich. 
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 Od psychologičky alebo psychológa žiadajú konzultáciu, týkajúcu sa často podobných 

vecí. Či už sú to žiaci a ich ťažkosti alebo zahltenie prácou a časová vyťaženosť. To pri 

rozhovore uviedla Klára, ktorá v priebehu dištančného vzdelávania posielala podporné e-maily: 

No a potom som im napísala niečo o stop technike – práca domov nepatrí. To som tam dala na 

základe skúseností, že tí učitelia sa neustále sťažovali, že to riešia stále, tie témy, spojené s ich 

prácou. Tam som im tam napísala, že keď sú doma, nech neriešia prácu, prácu nech riešia iba 

v práci. 

 Anna aj Vladimír taktiež uvádzajú ako podnet k realizácii aktivity skutočnosť, že mnohí 

pedagógovia prichádzali individuálne, avšak, ako som vyššie uviedla, veľmi často s rovnakými 

témami. Anna to popisuje takto: Na začiatku som ponúkala individuálne konzultácie pre 

učiteľov, oni chodili za mnou, keď chceli riešiť žiakov, triedy, ale aj nejaké svoje postupy, ktoré 

používajú, riešili so mnou tiež komunikáciu so žiakmi, ale aj konzultáciu s rodičmi, často si ma 

pozvú ako nejakého mediátora alebo moderátora tej schôdzky s rodičom. Od toho sa vlastne 

vyvinulo aj to, že som začala ponúkať skupinové aktivity, pretože tie témy sa často opakovali. 

Často riešia podobné záležitosti. Tak mi napadlo, že by som mohla vytvoriť skupiny, kde by 

mohli tieto témy riešiť spoločne. Veľmi podobne sa v tejto súvislosti vyjadruje Vladimír: ... a 

ten impulz neprišiel s tým, že idem vás učiť, ale plynul z toho: „prestaňte ma otravovať každý 

jednotlivo, ja vám to ponúknem celkovo“. Takže som vyberal témy, ktoré sa veľmi často 

objavovali z tých individuálnych kontaktov... 

Peter, ktorý síce zrealizoval vzdelávanie učiteľského tímu, ale urobil tak na podnet 

vedenia, sa pri výbere témy taktiež rozhodol pre niečo, s čím sa všetci učitelia stretávajú, čo ich 

spája. Hovorí toto:  Vedenie teda dalo termín, čas, a ja, ako som už hovoril, som vybral tému. 

Pre tú tému som sa rozhodol preto lebo je to niečo spoločné, niečo s čím sa stretávajú všetci 

učitelia. Môj zámer bol teda vybrať tému, pri ktorej by sa každý mohol do diskusie zapojiť. Peter 

pri rozhovore udáva, že vedenie chcelo vytvoriť priestor, kde by sa preberala nejaká konkrétna, 

pre pedagógov aktuálna téma.  

Školské psychologičky a psychológovia môžu vytvoriť skupinové stretnutie alebo 

nejakú formu vzdelávania, kde sa budú riešiť práve tieto často opakované témy. Individuálne 

konzultácie s vyučujúcimi síce možno budú ďalej prebiehať, avšak stretávanie v skupinách, 

napríklad vo forme supervízie, umožní vytvoriť spoločný priestor pre zdieľanie problémov 

a skúseností.  
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V rozhovoroch so školskými psychologičkami a psychológmi niekoľkokrát odznelo, 

aké podstatné je toto spoločné zdieľanie. Medzi témy, ktoré sa podľa slov školských 

psychologičiek a psychológov často opakujú, patrí komunikácia so žiakmi a rodičmi, zvládanie 

záťaže, riešenie konfliktných situácií na škole a konkrétne prípady, súvisiace s jednotlivými 

žiakmi alebo triedami. Pri riešení konkrétnych prípadov a konfliktných situácií školské 

psychologičky a psychológovia volia aktivitu pre pedagógov v podobe skupinových stretnutí 

ako sú supervízie či intervízie. Rozvoj komunikačných schopností je zvyčajne témou, ktorá sa 

preberá pri vzdelávacích aktivitách vo forme workshopov a prednášok. Zvládanie záťaže sa ako 

téma vyskytuje v oboch formách aktivít.  

V tejto súvislosti je dôležité spomenúť, že šesť psychologičiek a dvaja psychológovia 

uviedli, že témy, ktoré odznievali pri realizovanej aktivite, či už pri vzdelávacích workshopoch 

alebo skupinových stretnutiach za účelom vzájomného zdieľania, sa týkali prevažne školy 

a súkromné veci boli preberané buď veľmi málo alebo vôbec. Školské psychologičky, ktoré 

uskutočňovali aktivity v priebehu dištančného vzdelávania, sa zameriavali na tému odpočinku, 

relaxácie, podpory a povzbudenia v čase pandémie. Vladimír ako jediný psychológ spomína, 

že pri organizácií workshopu pre pedagógov mali preberať témy týkajúce sa školy, ale 

s presahom do súkromných záležitostí, čo však inicioval zástupca školy. Tomáš i Lenka 

uvádzajú, že súkromné témy boli predmetom individuálnych konzultácií, pri ktorých 

pedagógovia sami stretnutie iniciovali.  

Zdá sa, že pri aktivitách, ako sú skupinové stretnutia za účelom vzájomného zdieľania, 

vyučujúci prinášajú prevažne témy zo školy, a riešenie súkromných záležitosti sa v priebehu 

stretnutí takmer vôbec neobjavuje. Rozdiel nenastáva ani pri menšom počte účastníkov 

skupiny, ani pri neúčasti vedenia. Rovnako sa tak nedeje ani pri väčšej snahe dosiahnuť dojem 

neformálnosti pomocou pohostenia či skôr „pasívneho“ spôsobu vedenia aktivity zo strany 

školskej psychologičky/psychológa. Osobné témy sa riešia pri individuálnych konzultáciách 

bez prítomnosti iných vyučujúcich. Aby pedagógovia so psychologičkou/psychológom zdieľali 

súkromné záležitosti, podmienkou okrem iného musí byť vybudovaná dôvera, dobré vzťahy, 

dlhoročné skúsenosti alebo upevnená pozícia školskej psychologičky/psychológa na škole.   

 

10.2.2  Nedostatočná komunikácia  

Podnetom pre vytvorenie aktivity pre učiteľské tímy môže byť tiež nedostatočná 

komunikácia medzi pedagógmi. Až šesť školských psychologičiek a jeden psychológ na túto 
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problematiku v rámci svojho rozprávania narazili. V rozhovoroch bolo uvádzané, že školské 

psychologičky a psychológovia si napríklad všímajú rozdelenie na prvý a druhý stupeň – 

z čoho, podľa ich slov, plynú nedostatky v komunikácii alebo vo vzťahoch. To popisuje 

napríklad Alžbeta: K realizácii skupinového stretnutia určite prispel aj fakt, že na druhom 

stupni sa učitelia striedajú a nie vždy spolu efektívne o danej triede komunikujú. Podobne sa 

vyjadruje aj školský psychológ Tomáš, ktorý tiež vytvoril skupinové stretnutie. Zároveň ale 

vníma, že najlepšie návody si medzi sebou môžu vymeniť iba osoby, pracujúcej na rovnakej 

pozícii, teda vyučujúci navzájom. Nedostatočná komunikácia v rámci kolektívu vyučujúcich, 

slúžila ako podnet aktivity, ktorú chcela uskutočniť Klára. Hovorí toto: A už neviem kde som 

vzala to, že by to bolo fajn aj tu, v tom kolektíve učiteľov. Už keď som tam bola tie prvé mesiace, 

tak som videla, že je hrozná škoda, že spolu nič nezdieľajú a mala som pocit, že sa v tom tak 

trochu topia. Ešte tam bola jedna učiteľka, ktorá si vôbec nevedela rady s tými žiakmi a tak som 

mala pocit, že tá intervízia bolo niečo, čo by jej mohlo pomôcť a že by bolo fajn, keby to mohla 

zdieľať s tými kolegami, čo sú skúsenejší. Preto som to aj navrhla pani riaditeľke. V jej prípade 

však ku skupinovému stretnutiu nedošlo v dôsledku váhavého postoja vedenia a nezáujmu zo 

strany pedagógov.   

V rozhovoroch sa ako problém ukazuje rozdelenie na prvý a druhý stupeň, ktoré môže 

spôsobiť nedostatočnú komunikáciu alebo menej rozvinuté vzťahy medzi niektorými 

vyučujúcimi. Okrem toho vznik nedostatočnej komunikácie v niektorých školách môžu 

spôsobiť časté odchody a príchody pedagógov. Anna to popisuje ako premenlivé prostredie 

a vníma, že mnohí vyučujúci nemajú ani dostatočný priestor lepšie sa medzi sebou spoznať. 

Preto trvá na vytváraní aktivít v podobe zoznamovacích stretnutí a teambuildingu.  

 Druhou rovinou sú konflikty v učiteľských tímoch. Pri otázke, týkajúcej sa vzťahov 

v rámci pedagogického zboru, školské psychologičky a psychológovia často popisujú problémy 

v komunikácii, ktoré plynú zo skutočnosti, že učiteľský tím je sociálna skupina ako každá iná 

a konflikty môžu byť, samozrejme, prítomné. Vladimír hovorí o problematickej komunikácii 

v ženskom kolektíve, podľa jeho názoru sa tam neventilujú potreby dostatočne a veci nie sú 

zdieľané otvorene, ale „za chrbtom“. Na inom mieste, pri otázke, ako hodnotí vzťahy na škole 

zároveň dodáva: Je to tak, ako v každej malej sociálnej skupine s celým spektrom rôznych 

pozícií, statusov, vzťahov a samozrejme ešte so špecifikom, či je to ženský kolektív, mužský 

alebo zmiešaný. Alžbeta rovnako ako Vladimír upozorňuje na ťažkosti plynúce z prevažne 

ženského kolektívu.  
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Na základe uvedených príkladov súčasne usudzujem, že niektoré školské psychologičky 

a psychológovia si pre zlepšenie komunikácie v učiteľskom tíme a riešenie podobných ťažkostí 

vyberajú skupinové stretnutia v podobe supervízií či intervízií. Ich cieľom je hlavne spoločné 

zdieľanie skúsenosti, no okrem toho tento druh aktivity prináša pedagógom akýsi pocit 

spolupatričnosti – ukazuje sa, že pedagógovia pri takomto type aktivity často zistia, že ich 

kolegovia riešia podobné záležitosti. Táto skutočnosť môže upevňovať vzťahy, budovať 

dôveru, zmierňovať konflikty a prispieva k zlepšeniu komunikácie  

.  

10.3 Príprava aktivity  

V rozhovoroch som sa nezaujímala len o podnety, ktoré vedú k uskutočneniu aktivity, 

ale aj o všetky organizačné záležitosti, ktoré mu predchádzajú, pretože to vnímam ako dôležitý 

prvok realizácie aktivít. V nasledujúcich riadkoch pojednám o tom, čo školské psychologičky 

a psychológovia, ktorých som v rámci svojej práce oslovila, považujú za dôležitú súčasť 

prípravy. V rozhovoroch zazneli nasledujúce prvky prípravy: dohoda s vedením, potreba 

informovať pedagógov, propagácia aktivity. V neposlednom rade školské psychologičky 

a psychológovia pri príprave uvádzajú dôležitosť podpory zo strany kolegov a vedenia. 

  

  10.3.1  Dohoda s vedením  

Prvým krokom k uskutočneniu aktivity je, podľa školských psychologičiek 

a psychológov, vždy dohoda s vedením. Ak sú iniciátorom aktivity oni sami, je potrebné 

vedeniu aktivitu najskôr predstaviť. Následne vedenie zaujme k realizácii svoj postoj. To bol 

prípad Anny, Alžbety, Kláry, Ľudmily, Tomáša i Vladimíra. Iba v jednom prípade, u školskej 

psychologičky Kláry, vedenie s aktivitou nesúhlasilo a malo skôr odmietavý postoj, čo 

argumentovalo tým, že si nie je isté, či je forma skupinovej aktivity pre učiteľov vhodným 

typom aktivity. V ostatných prípadoch snahu o realizáciu aktivity vedenie privítalo a povolilo.  

Ak je iniciátorom vedenie, navrhne školskej psychologičke/psychológovi možnosť 

realizácie aktivity alebo priamo pre jej uskutočnenie zadá pokyny.  To uvádza napríklad Lenka 

a Peter, ktorí dostali podnet od vedenia, aby zorganizovali skupinové stretnutie s cieľom riešiť  

konkrétnu tému. Výber témy nechalo vedenie na nich. Katarína takisto dostala podnet na 

uskutočnenie aktivity od vedenia, hoci v jej prípade sa malo jednať o nácvik relaxácie. Hovorí 

toto: Tá požiadavka prišla od vedenia. Máme tretí rok novú pani riaditeľku, ktorá kladie dôraz 
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na rôzne „psychochvíľky“ v triedach, na nejaké uvoľnenie v priebehu hodiny. Preto aj chcela, 

aby som učiteľom ukázala nejakú relaxáciu, uvoľnenie, to bol asi taký ten prvý podnet, prvý 

moment tej aktivity. Ostatné školské psychologičky a psychológovia neuvádzajú konkrétne 

dôvody, prečo sa vedenie pre aktivitu rozhodlo a realizáciou poverilo práve ich. Niektorí však 

spomínajú, že je na pedagógov kladený veľký tlak zo strany vedenia, či už čo sa týka rozvíjania 

pedagogických kompetencií alebo ďalšieho vzdelávania.  

Súhlas vedenia pri aktivitách, ktoré prinášajú školské psychologičky/psychológovia, ale 

aj iniciatíva samotnej riaditeľky/riaditeľa pre ich realizáciu, je ovplyvnená viacerými faktormi. 

Patria sem napríklad osobné skúsenosti riaditeľky/riaditeľa s aktivitou, záujem o dané témy, 

snaha organizovať nové veci, zapájať sa do projektov pre školy a pod. Ďalším dôležitým 

faktorom je finančné zabezpečenie prostriedkov pre aktivity, vybudovaná dôvera medzi 

školskou psychologičkou/psychológom a vedením alebo napríklad i to, ako vedenie vníma 

prijatie aktivít zo strany pedagógov, ich angažovanosť, záujem o podobné záležitosti a pod.  

  

10.3.2  Dôležitosť informovať  

Nedostatočné oboznámenie pedagógov o pripravovanej aktivite môže prispieť 

k neúspešnej realizácii aktivity. S takýmto scenárom sa stretla len školská psychologička 

Lenka: Nebolo to dobre odkomunikované v rámci kolektívu. Nevedeli, čo sa vlastne bude diať 

a to bolo príčinou, prečo sa niektorí dostali do takej opozície voči tomu celému. Tiež sa ukázalo, 

ako je veľmi dôležité dobre to odkomunikovať, skôr, než sa začne niečo také robiť. V Lenkinom 

prípade sa jednalo o skupinové stretnutia, uskutočnené na podnet vedenia, spojené s povinnou 

účasťou. Vedenie si preto vzalo na starosť všetky organizačné záležitosti, hoci aktivitu samotnú 

viedla Lenka. Nedostatočná príprava v tomto prípade vyústila v odmietavý postoj pedagógov.  

Čo sa týka školských psychologičiek a psychológov, o uskutočnení aktivít a o 

organizačných záležitostiach informovali pedagógov niekoľkými spôsobmi. Ľudmila zvolila 

informovanie prostredníctvom rozoslaných e-mailov. Alžbeta formu e-mailov, ale aj osobné 

oznámenie v priebehu neformálnych rozhovorov. Tomáš vyučujúcich podobne informoval cez 

e-mail, ale zároveň vytvoril aj leták, ktorý vyvesil v priestoroch školy.  

Klára, ktorá návrh o uskutočnení supervízie najskôr odprezentovala vedeniu, dostala od 

riaditeľky školy pokyn, aby s týmto nápadom oboznámila vyučujúcich ústnou formou 

v priebehu pedagogickej porady. Pri rozhovore uvádza: To som si povedala, že keď to 
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odprezentujem na porade, tak si tým úplne zarežem tu svoju pozíciu na tej škole, pretože 

učiteľom sa to asi páčiť nebude. Možno bude lepšie najskôr si ich trochu získať a podať to takou 

formou, ktorá nebude tak ako nátlaková, proste mala som pocit, že na tej porade to nebude 

dobré, že to nebude mať dobrý ohlas. Preto som vymyslela tú variantu s tou psychohygienou 

a s tým, že som im to poslala v e-mailoch. Klára mala dojem, že takáto forma oboznámenia 

bude pre pedagógov predstavovať nátlak, preto zvolila metódu vytvorenia informačného 

plagátu, ktorý rozosielala prostredníctvom e-mailu.  

Z rozhovorov sa ukazuje, že žiadna zo spomínaných foriem informovania pedagógov 

nemala väčšinové zastúpenie. Písomné oboznámenie v podobe letáku alebo rozoslaných e-

mailov môže obsiahnuť väčšiu časť pedagógov ako v prípade, že by psychologička/psychológ 

informoval o aktivite iba prostredníctvom neformálnych rozhovorov, na chodbe či v zborovni. 

Táto druhá podoba však poskytuje možnosť prejav prispôsobiť, pohovoriť o aktivite viac ako 

by bolo v písomnej podobe možné. Na niektorých pedagógov môže zároveň pôsobiť 

osobnejšie, presvedčivejšie. Hromadné oznámenie v priebehu porady môže byť vnímané 

naopak veľmi negatívne, čoho príkladom je Klára.  

 

 

10.3.3  Propagácia  

S oboznámením o organizačných veciach a informovaní o pripravovanej aktivite súvisí 

propagácia. Pri tejto subtéme mám na mysli snahu psychologičiek a psychológov urobiť 

aktivite dobrú reklamu, aby pedagógov jej obsah zaujal a oni mali následne záujem zúčastniť 

sa. Katarína a Tomáš túto propagáciu pri rozhovore detailnejšie popísali.  

Školská psychologička Katarína zvolila vytvorenie informačného plagátu s ilustráciou. 

V rozhovore konkrétne uvádza: My sme vytvorili taký plagát s takým pútavým obrázkom. 

Zaujalo ich pravdepodobne, čo sa bude diať, že to bude relaxačné, oddýchnu si. K tomu sme 

dali vlastne papier, kde boli tie dva dni, tam sa mohli učitelia zapisovať.  

Školský psychológ Tomáš ako propagáciu taktiež použil informačný leták, na ktorom 

však, okrem organizačných údajov, pridal vysvetlenie pojmu supervízia a informácie 

o syndróme vyhorenia. V rozhovore konkrétne uvádza toto: Ďalším krokom bolo, že som 

vytvoril leták, kde bolo stručne a jasne vysvetlené čo supervízia je, čo nie je, a ako to bude 

prebiehať. Plus som k tomu dal taký background ohľadom syndrómu vyhorenia, že sa často 
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deje, prečo sa to deje. Že byť učiteľom je náročné, prečo je náročné a tá supervízia do toho 

napasovala, v zmysle, že supervízia je niečo, čo môže učiteľom pomôcť. Rovnako neskôr 

v rozhovore spomína, že vyučujúcich plagát zaujal, pretože na sebe pozorovali znaky únavy 

a vyčerpania, ktoré boli na plagátiku popísané.  

Supervízia môže byť pre učiteľov úplne neznámy pojem, alebo v nich môže vyvolať 

dojem, že pri aktivite budú kontrolovaní či poučovaní. Syndróm vyhorenia sa v odbornej 

i laickej verejnosti v súčasnosti síce skloňuje často, no neustále zdôrazňovanie jeho spojenia 

s učiteľským povolaním môžu niektoré psychologičky/psychológovia vnímať ako dôležitý krok 

v jeho prevencii. Školský psychológ Vladimír a psychologička Lenka naopak tvrdia, že o týchto 

pojmoch a ďalších negatívach práce vyučujúci nechcú počuť. Obaja však realizovali na škole 

aktivity na podnet vedenia a ich propagáciu neuvádzajú.  

Psychologičky/psychológovia, ktorí v rámci prípravy propagujú aktivitu, siahajú po 

tom, čo by pedagógov oslovilo – vyberajú témy, s ktorými sa stretávajú a predstavujú prínosy, 

ktoré aktivita bude mať. Podstatnou súčasťou celého prevedenia je ukázať, že ako 

psychologičky/psychológovia majú záujem o pedagógov a vedia, aká náročná môže byť 

učiteľská profesia.   

 

10.3.4  Podpora vedenia a kolegov 

 S prípravou súvisí subtéma podpory. Školské psychologičky a psychológovia 

v rozhovoroch vyzdvihujú, že pri organizácii aktivít je tiež dôležitá podpora zo strany kolegov 

– či  už riaditeľky alebo riaditeľa, metodika prevencie, špeciálnych pedagógov alebo ostatných 

vyučujúcich. O tejto subtéme sa priamo alebo v náznakoch vyjadrilo šesť psychologičiek 

a jeden psychológ. Keď cítia dostatočnú podporu, sú povzbudení pustiť sa do realizácie aktivít. 

Školská psychologička Anna uvádza: S nápadom vytvoriť skupiny som prišla sama. Keď som 

to prezentovala vedeniu, uvítali to, dokonca v čase, keď som to zavádzala, na skupiny chodil aj 

riaditeľ, prichádzal so svojou témou. Vnímala som to veľmi pozitívne a mala som z toho pocit, 

že to naozaj podporuje. V prípade psychológa Tomáša malo vedenie neutrálny postoj, no 

podpora mu bola poskytnutá od metodičky prevencie: No tak ja som dostal nápad urobiť 

supervíziu, skonzultoval som to s metodičkou, s vedením, vedeniu to bolo viac menej jedno, boli 

tomu otvorení, metodička bola nadšená, podľa nej to bol skvelý nápad. Bol som teda 

povzbudený. 
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Naopak tam, kde akákoľvek podpora chýba, považujú školské psychologičky 

a psychológovia organizáciu aktivít za náročnú a komplikovanú. Príkladom je Klára, ktorá 

chcela na škole zaviesť supervízne skupiny, no nedarilo sa jej a podporu necítila. Na moju 

otázku, týkajúcu sa postoja zo strany vedenia odpovedala: Šla som s tým najprv za pani 

riaditeľkou a ona mi povedala, že si nie je úplne istá, či to je vhodné pre tých učiteľov...V závere 

rozhovoru v tejto súvislosti dodáva: Ja by som bola strašne rada, keby sa mi to podarilo, alebo 

niekomu po mne, keby sa to tam začalo praktikovať, ale strašne dôležitý článok v tom je to 

vedenie, riaditeľ. A keď on alebo ona pre to veľmi nie je a nevidí v tom význam, a hlavne keď 

ona v tom nie je aspoň trošičku proaktívna, je to veľmi zložité. 

Školská psychologička Ľudmila, pri rozprávaní o úväzku na škole, uvádza: Preto si 

myslím, že tých osem hodín je čo robiť. Je toho dosť, aj potom cítim, že som užitočná. Ale vždy 

sú v hre peniaze, koľko vám ta škola chcela dať. Keby som mala prísť dvakrát do týždňa, 

nestihla by som urobiť všetky potrebné veci, preto sa veľmi prikláňam k tomu plnému úväzku. 

Škola musí cítiť, že má zo psychológa úžitok. Škola, ktorá zamestná školského psychológa na 

plný úväzok, mu tak poskytuje dostatočný priestor pre uskutočnenie práce, či už týkajúcej sa 

žiakov alebo pedagógov. Okrem finančnej stránky tu zohráva dôležitú rolu osoba 

riaditeľky/riaditeľa – jej  očakávania, predstavy, záujem a pod. To je príklad Kataríny, ktorá 

pre vyučujúcich organizovala nácvik relaxácie. Riaditeľka sa o podobné záležitosti sama 

zaujímala. Katarína cítila podporu vedenia nielen pred vznikom aktivity, ale aj po jej skončení 

– v podobe pozitívnej spätnej väzby. Vyjadrenie podpory pri realizovaní aktivity môže byť dané 

tým, že vedenie alebo ostatní kolegovia už majú s aktivitou skúsenosti, napríklad od 

psychologičky/psychológa, ktorý na škole predtým pracoval. V neposlednom rade sú to vzťahy 

s vedením a ostatnými kolegami, ktoré podporu podmieňujú.    

Školské psychologičky/psychológovia, ktorí sa sami mimo školy zúčastňujú supervízie, 

intervízie alebo iných skupinových aktivít s odborníkmi na poli školskej psychológie, môžu 

pociťovať podporu aj z tejto strany. Ak sú súčasne v kontakte s inými školskými 

psychologičkami/psychológmi a hoci len neformálne zdieľajú vlastné skúsenosti, takisto cítia 

istú formu podpory.   

 

10.4 Spôsob vedenia aktivít  

 Táto téma sa týka vystupovania školských psychologičiek a psychológov – ich vedenia  

v rámci konkrétnych aktivít, určených vyučujúcim. V rozhovoroch som sa pýtala na priebeh 
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aktivít. Každý druh aktivity sa vyznačoval špecifickým spôsobom vedenia zo strany 

psychologičiek/psychológov. Napríklad pri skupinových aktivitách, ktorých cieľom bolo 

vzájomné zdieľanie, sa školské psychologičky a psychológovia snažia o akúsi vedomú, účelnú 

pasivitu. Cieľom takéhoto správania pri aktivitách je snažiť sa čo najviac ustúpiť ako aktér 

aktivity do pozadia a zdôrazniť vyučujúcich ako hlavný subjekt aktivity, teda niekoho, komu je 

aktivita určená a komu má potenciálne priniesť úžitok.  Pri vzdelávacích aktivitách, 

workshopoch a nácviku relaxácie majú pedagógovia menej ústrednú rolu. Vyžaduje sa od nich 

interakcia, avšak len do istej miery. V nasledujúcich riadkoch uvediem niektoré konkrétne 

spôsoby, ktoré školské psychologičky a psychológovia pri vedení aktivity využívajú.  

 

10.4.1  Moderovať  

Často uvádzanou bola snaha aktivitu neriadiť, byť len prítomný, figurovať maximálne 

v roli akéhosi moderátora a dať čo najviac priestoru vyučujúcim. Tento spôsob popisujú tri 

psychologičky a jeden psychológ.  

Napríklad školská psychologička Andrea svoje jednanie pri aktivite popisuje takto: 

Hlavne sme využili dopytovanie, ako to vníma ten človek a za druhé, zdieľanie svojich 

skúseností. Takú to malo formu. Všetci sa vystriedali a ja som tam bola skôr ako moderátor, 

i keď, samozrejme, tiež som tam pridávala svoje námety. 

O tomto spôsobe jednania tiež hovorí školský psychológ Tomáš: Veľmi ľahko som to 

moderoval. Nemyslím si, že by bolo dobré, keby som do toho nejak veľmi kecal. Dával som 

svoje tipy, ale snažil som sa menej zasahovať.  

Školská psychologička Anna uvádza: Ja to beriem tak, že učiteľ popíše problém a ja 

vyzývam ostatných. Teraz už aj dosť fungujú sami, sami sa pýtajú, ako to majú tí druhí. Takto 

začne prebiehať akási interakcia, ktorú ja zhrňujem alebo moderujem. Alebo, ak sa nič nedeje, 

tak ich oslovím, spýtam sa. 

Ako som vyššie uviedla, všetky uvedené výroky sa týkajú skupinových stretnutí, 

ktorých cieľom je zdieľanie a výmena užitočných rád a návodov. Školské psychologičky 

a psychológovia chcú zdôrazniť úlohu vyučujúcich, ktorí majú vo výchovno-vzdelávacom 

procese primárnu úlohu. Podobne, ako som konštatovala v rámci témy Podnety pre realizáciu, 

aj tu sa potvrdzuje, že zdieľať skúsenosti medzi sebou, v rámci učiteľského tímu, je pre obe 

strany efektívnejšie. Školská psychologička či psychológ vytvára priestor pre toto zdieľanie 
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prostredníctvom realizovaných aktivít, a zároveň aktivitu nenúteným spôsobom moderuje a 

usmerňuje.   

 

10.4.2  Nerobiť chytráka 

Z rozhovorov vyplynulo, že pri realizácii skupinových stretnutí s cieľom zdieľania, sa 

školské psychologičky a psychológovia snažia vyhnúť akémukoľvek poučovaniu 

a mudrovaniu pri jednaní. Tento spôsob vedenia uvádza Tomáš aj Ľudmila.  

Tomáš v tomto zmysle hovorí: Skôr som vytvoril podmienky, aby si to riešili sami. Čo 

myslím že je fajn pre tú kolegialitu, a zároveň je dobré nerobiť tam zo seba chytráka. Tento 

spôsob jednania Tomáš vidí ako výhodný, pretože jednak podporuje súdržnosť medzi kolegami, 

no zároveň u nich tento prístup nevytvára pocit, že školská psychologička alebo psychológ iba 

mudruje a poučuje.  

Na základe odpovedí v rozhovoroch sa domnievam , že akékoľvek poučovanie by mohli 

vyučujúci chápať ako ohrozenie profesionality. Svedčia o tom aj slová školskej psychologičky 

Ľudmily:  Myslím si, že učiteľ, ktorý je niekoľko rokov učiteľom, nie je rád poučovaný, preto to 

nerobím, nesnažím sa poučovať, skôr sa pýtam alebo vyzývam ostatných. V otázke sa mu totiž 

predkladajú kompetencie. Táto metóda sa mi pri učiteľoch veľmi osvedčila.  

 Subtémy Nerobiť chytráka a Moderovať ilustrovali príklad snahy školských 

psychologičiek a psychológov nepôsobiť ako expert, ale naopak – ako  rovnocenný kolega. 

Nikto zo školských psychologičiek/psychológov neuvádza, či tento spôsob vedenia rovnako 

využíva pri individuálnych konzultáciách. Viacerí z nich však pri rozhovore spomenuli, že za 

nimi vyučujúci chodia v rámci individuálnych konzultácií a žiadajú o radu, pomoc. Zdá sa teda, 

že spôsob „nerobiť chytráka“ využívajú len pri skupinových aktivitách, kde poskytujú priestor 

ostatným kolegom – vyučujúcim, vyjadriť sa k danej veci. Pri individuálnych konzultáciách, 

ako sa z rozhovorov ukazuje, vystupujú vo vzťahu k pedagógom v pozícii experta.  

 

  10.4.3  Nenalievať 

 Pri aktivitách s cieľom vzdelávania sa o tomto konkrétnom spôsobe vedenia aktivity 

vyjadrujú dvaja školskí psychológovia – Peter a Vladimír. Obaja sa pri popise aktivity dotknú 

slova „prednášať“. Peter uvádza: Stretnutie prebiehalo v učebni, trvalo hodinu. Najprv som 

pohovoril niečo ja, dá sa povedať, že to bola taká mini prednáška, ale naozaj krátka. V druhej 
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časti stretnutia sme viedli diskusiu. Mohol sa zapojiť každý, plynulo to tak prirodzene, niektorí 

sa ozývali viac, niektorí menej. Vladimír to vyjadruje nasledovne: Takže povedzme že 80% bola 

moja aktivita a 20% rôzne individuálne aktivity, sebapoznávacie škály s diskusiou. Samozrejme 

kedykoľvek mohol ktokoľvek položiť otázku. Keď niekto položil otázku, hneď sa naň reaguje, 

aby som si to postrážil. Tá štruktúra je taká, že blok má maximálne hodinu a pol a je to vo veľmi 

veľkej interakcii, nie je to nalievanie. Ja prednášam veci z teórie a skúsenosti z praxe a vždy 

tam pridávam brainstorming, čo nie je diskusia, ale je to niečo, čo s tým, môžeme urobiť ďalej. 

Teda, mojím cieľom nie je dať im iba teóriu, ale hľadať s nimi riešenia, ponúknuť im niečo 

nové, keď chcú. 

 V oboch prípadoch sa psychológovia snažia zdôrazniť, že pri aktivitách nešlo len 

o prednášanie na strane psychológa a počúvanie na strane vyučujúcich. Priestor na diskusiu či 

zdieľanie bol k dispozícii, hoci nie celý čas. Miesto psychológa – experta má v tomto type 

aktivity, podobne ako pri individuálnych konzultáciách, svoje zastúpenie.  

Pri aktivitách, iniciovaných školskými psychologičkami a psychológmi, výber 

vhodného spôsobu vedenia aktivity závisí na rôznych činiteľoch. Niektorí sa rozhodujú pre 

konkrétnu aktivitu práve kvôli spôsobu vystupovania, ktorý daná aktivita ponúka (ak chcú 

napríklad docieliť vzájomnú výmenu rád a zdieľanie riešení medzi kolegami navzájom, 

vytvoria aktivitu, pri ktorej ustupujú ako expert do úzadia a tým spomínané zdieľanie posilnia). 

Iní volia aktivitu podľa toho, ktorý spôsob vedenia im je blízky (akčnejší či odhodlanejší sa 

môžu rozhodnúť pre aktivitu, pri ktorej budú centrom pozornosti – prednášky, workshopy; 

naopak menej iniciatívni alebo menej komunikatívni môžu zvoliť aktivitu, pri ktorej dajú väčší 

priestor ostatným – skupinové stretnutia napr. v podobe intervízie). Z rozhovorov sa tiež 

ukazuje, že tri psychologičky sa rozhodli pre taký spôsob vedenia, ktorí im bol známy z vlastnej 

skúsenosti, teda z aktivít, na ktorých boli samé účastníčkami.   

 

10.5 Aktivita ako bezpečný priestor  

Zdá sa, že školské psychologičky a psychológovia si uvedomujú, ktoré kroky pri 

vytváraní a realizácii pomáhajú vyučujúcim cítiť sa pri aktivite príjemnejšie a ktoré sú naopak 

dôvodom ich nezáujmu, odmietavých postojov alebo dokonca neúčasti. Z hľadiska prístupu 

školských psychologičiek a psychológov k realizácii aktivity, vnímam ako veľmi podstatné 

nasledujúce praktiky: vytvorenie príjemnej atmosféry, menší počet účastníkov, dobrovoľnosť, 
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vhodné časové vymedzenie a neúčasť riaditeľa/riaditeľky.   

 

10.5.1  Príjemná atmosféra 

Štyri psychologičky a jeden psychológ pri rozhovore spomenuli, že sa pri realizácií 

aktivít snažia o navodenie príjemnej atmosféry. To sa pokúšajú dosiahnuť rôznymi 

prostriedkami. Uvádzaným prostriedkom bolo napríklad pohostenie ako súčasť aktivity – káva, 

čaj, alebo nejaký druh sladkosti.  

Školská psychologička Katarína aktivitu započala a taktiež ukončila pohostením: ... no 

a v spodnej časti bolo sedenie do komunitného kruhu. Tam sme mali tiež už vopred nachystané 

konvice s čajom, čaj dostávali do polystyrénových kelímkov, aby to držalo teplo. Na úvod bol  

pre vyučujúcich pripravený čaj a na záver, po skončení aktivity, návšteva reštaurácie: Takže to 

skončilo v takom príjemnom duchu. Zároveň učitelia vedeli, že v neďalekej reštaurácii je 

zarezervovaný stôl. Tam sme šli a tam to potom ešte doznievalo celé. Niekto si dal večeru, niekto 

len kávu, čaj. 

Školský psychológ Tomáš v rozhovoroch uvádza: V úvode sme sa len tak porozprávali, 

dali sme si kávu, niečo dobré. Ja som sa snažil vytvoriť príjemnú atmosféru. Čokoláda je fajn, 

ale možno lepšie je niečo skúsiť upiecť a priniesť. Je to taký základ, aby na tie supervízie chodili 

radi.  

Spojenie aktivity s konzumáciou niečoho dobrého pomáha posilniť dojem 

neformálnosti. Tento dojem pri skupinových stretnutiach, ako je napríklad supervízia, súčasne 

uľahčuje zdieľanie, a pri vzdelávacích aktivitách, workshopoch, či prednáškach posilňuje 

interakciu zúčastnených. Vytvorenie pohodovej atmosféry s pohostením má za teda za cieľ 

vytvoriť neformálnu atmosféru a zdôrazniť, že všetci zúčastnení sú pri aktivite rovnocennými 

kolegami.  

   

10.5.2  Počet účastníkov 

S príjemnou atmosférou úzko súvisí subtéma počtu účastníkov na aktivitách. Pri 

rozhovoroch sa táto subtéma objavila šesťkrát. Ako vyplýva z rozhovorov, menší počet 

účastníkov aktivity je efektívnejší z niekoľkých dôvodov.  
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Školský psychológ Tomáš sa v tejto súvislosti vyjadruje nasledovne: Potom som nad 

tým premýšľal, že vlastne ten nízky počet bol aj fajn. Ak by nás bolo viac, asi by som musel byť 

direktívnejší a neviem ako by to fungovalo. Zdá sa teda, že menší počet účastníkov umožňuje 

školským psychologičkám a psychológom nechať priebeh aktivity plynúť voľnejšie, čo im 

zároveň poskytuje možnosť zastávať rolu moderátora, o ktorej som hovorila v téme Spôsob 

vedenia aktivity. 

Okrem toho menší počet, podľa slov školskej psychologičky Kataríny, pomáha 

pedagógom uvoľniť sa, upokojiť: ...preto vnímam, že čím menej je na tú relaxáciu ľudí, tým 

lepšie. Ale je to aj tá moja skúsenosť z jogy, kde nás je málo. Keď je veľa ľudí, na tú psychiku, 

na to ukľudnenie to nepôsobí tak, ako ten menší počet.  

Menší počet účastníkov rovnako prispieva k lepšej komunikácii. Takto to vysvetľuje 

školská psychologička Jana, hoci aktivitu realizovala iba prostredníctvom videohovoru. 

Podobne Anna a Andrea v rozhovoroch uvádzajú, že im skôr vyhovuje menší počet, no 

o konkrétnom dôvode sa v rozhovoroch nezmieňujú.   

Počet účastníkov pri aktivitách zohráva dôležitú rolu, a rovnako ako vytvorenie 

príjemnej atmosféry predstavuje nástroj, s pomocou ktorého môžu školské psychologičky 

a psychológovia z aktivity vytvárať bezpečný priestor pre pedagógov. Pri rozhovoroch sa 

ukazuje, že s menším počtom ľudí vedia školské psychologičky/psychológovia lepšie pracovať, 

udržať aspoň približný časový rámec a poskytnúť priestor každému členovi skupiny. Vladimír, 

ktorý organizoval vzdelávaciu aktivitu, hovorí, že veľký počet účastníkov pri aktivite nie je 

výhodný ani z etického hľadiska, ani z pedagogického – má pocit, že pri interakcii na konci 

stretnutia sa tak nemusia otvoriť dôležité témy. Od menšieho počtu ľudí sa očakáva väčšia 

aktivita, naopak pri veľkom počte sa niektorí pasívnejší členovia skupiny môžu „skryť“ za tých 

aktívnejších. Súčasne väčší počet môže psychologičkám/psychológom priniesť istú formu 

spätnej väzby – viac ľudí na aktivite znamená väčší záujem.    

 

10.5.3  Povinnosť vs dobrovoľnosť  

Školské psychologičky a psychológovia mi v rámci rozhovoru odpovedali aj na otázku, 

či sú aktivity dobrovoľné, alebo si vedenie účasť pedagógov vyžaduje. Až sedem z nich v tejto 

súvislosti hovorilo o tom, aké dôležité je na pedagógov netlačiť a aktivity budovať na 

dobrovoľnej účasti.  
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Školská psychologička Katarína povinnú účasť dáva do súvislosti so stratou 

motivácie:... S tým, že to bolo dobrovoľné, samozrejme. Ja vnímam, že je veľmi dôležité, aby 

také niečo bolo dobrovoľné. V momente, keď ten človek musí niekam, tak tá motivácia sa 

vytráca a nemá to taký efekt.   

Vedúcu rolu má pri tomto rozhodovaní riaditeľka alebo riaditeľ školy. Z rozhovorov 

vyplýva, že povinnú účasť, nariadenú vedením, školské psychologičky a psychológovia 

vnímajú negatívne. Príkladom sú Petrove slová: Podnet prišiel od vedenia a stretnutie bolo 

povinné. Učitelia si to museli odsedieť, aj keď to niektorých možno nezaujímalo. 

Naopak, na niektorých školách je dobrovoľnosť aktivity základnou podmienkou zo 

strany vedenia. Takýto prípad popisuje Vladimír:  Zo strany vedenia k tomu bolo trochu skepsy 

v zmysle, áno, urobte to, potrebujeme to, ale nebudeme nikoho nútiť, necháme to na 

dobrovoľníctve. 

Dobrovoľná účasť môže byť ďalším činiteľom, ktorý prispieva k vytvoreniu aktivít ako 

bezpečného priestoru pre pedagógov. Zároveň ale môže predstavovať riziko veľmi nízkej účasti 

alebo úplného nezáujmu zo strany pedagógov. V takom prípade školské 

psychologičky/psychológovia kladú dôraz na kvalitnú prípravu – najmä propagáciu aktivity, 

aby v pedagógoch vyvolali zvedavosť a záujem. Dobrovoľná účasť so sebou tiež prináša riziko, 

že aktivity sa zúčastnia „tí akčnejší“ vyučujúci a niektorí vyučujúci jednoducho nikdy neprídu. 

To v rozhovoroch spomínajú až tri psychologičky a jeden psychológ. Dôležitý faktor, ktorý 

vystupuje ako podstatný, najmä v súvislosti s dobrovoľnou účasťou, je časové vymedzenie, 

ktoré som zaradila do osobitnej subtémy.    

 

10.5.4  Časové vymedzenie 

 Všetky školské psychologičky a psychológovia, s ktorými som viedla rozhovor, 

spomenuli čas ako významný faktor súvisiaci s realizáciou aktivít. V rámci témy Aktivita ako 

bezpečný priestor, som sa rozhodla predstaviť aj subtému času. Podľa slov školských 

psychologičiek a psychológov, pedagógovia aktivitu vnímajú pozitívne, ak im nezaberá voľný 

čas, ktorý by inak strávili mimo školy. O tom hovorí napríklad Alžbeta: Okrem toho máme 

v stredy popoludní vyhradený čas na takéto aktivity, učitelia by mali byť v tomto čase ešte 

v škole a k dispozícii aj napriek tomu, že už neučia. Inak by tu popoludní neostávali. Podobne 

to funguje na škole, kde pôsobí Anna: Vždy máme fixne daný čas aj deň. V pondelky nie je 

vyučovanie popoludní, všetci vyučujú maximálne do pol druhej. Je to čas, ktorý sa necháva, 
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keby bolo treba zvolať nejakú poradu. Učitelia majú byť na škole alebo majú byť k dispozícii, 

mali by byť schopní dôjsť, ale už sa neučí. Ja to teda vždy vyhlasujem na to pondelok, ak nie je 

vopred daná na tento čas porada. V týchto prípadoch školské psychologičky neudávali žiaden 

odmietavý postoj pedagógov ani sťažnosti na to, kedy bola aktivita realizovaná.  

 Akonáhle ale pedagógovia aktivitu vnímali ako zásah do svojho voľného času, 

nespolupracovali, respektíve spolupracovali, avšak nie úplne podľa predstáv 

psychológa/psychologičky. To popisuje Lenka: Niektorí spolupracovali pekne, ale tá atmosféra 

bola taká, no, bolo vidno, že niektorí tam boli preto, že museli, ešte k tomu po ich pracovnom 

čase. Snažili sa niektoré aktivity zľahčovať alebo neboli ochotní v niektorých veciach ísť do 

hĺbky, alebo negovali. V podstate by sa dalo povedať, že sa to začalo rozbiehať, až keď sme 

pomaly končili. Aktivitu v takom prípade nevnímajú ako bezpečný priestor – naopak, je to 

niečo, čo im zaberá čas, a takáto spolupráca im nevyhovuje. Podobne o tom hovorí Vladimír: 

Samozrejme, ten čas, ktorý im ja ako psychológ môžem navrhnúť, nie je v dobe vyučovania. To 

znamená, že musia siahnuť do svojho času alebo do prázdnin, ktoré sú potom ohromne 

„populárne“, pretože im samozrejme beriete čas. Podobnú skúsenosť má tiež školská 

psychologička Klára.  

 Časové vymedzenie aktivít je opäť niečo, na čo školská psychologička alebo psychológ 

nemusia mať dosah. Ak o čase rozhodne vedenie, školské psychologičky a psychológovia 

siahajú k iným nástrojom, ktoré prispievajú k zlepšeniu aktivity ako bezpečného priestoru pre 

pedagógov. Môže to byť napríklad spomínané vytvorenie atmosféry prostredníctvom 

pohostenia, za účelom prehĺbenia pocitu neformálnosti a zvýšenia interakcie zo strany 

pedagógov. Či už je iniciátorom škola alebo školská psychologička/psychológ, pedagógovia to 

nesmú vnímať ako zásah do svojho voľného času. Ak sa tak deje, vyjadrujú nespokojnosť, 

odmietajú účasť alebo o aktivitu jednoducho nemajú záujem. Pre túto skutočnosť je zároveň 

dôležité, už v o fáze prípravy aktivity, o časovom vymedzení a ďalších organizačných 

záležitostiach dostatočne informovať.   

 

10.5.5  Vedenie ako účastník aktivity 

Z rozhovorov usudzujem, že ďalšou dôležitou subtémou je prítomnosť vedenia pri 

realizovaných aktivitách. Pri popise priebehu aktivity sa štyri školské psychologičky (Katarína, 

Lucia, Lenka a Anna) dotkli práve tohto problému. Všetky uvádzajú, že vedenie by svojou 

prítomnosťou mohlo narušiť aktivitu v niekoľkých smeroch.  
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Školská psychologička Lucia hovorí toto: Pán riaditeľ všetky e-maily dostával, rovnako 

ako učitelia, sám sa chcel dokonca zúčastniť online stretnutia, ale časovo mu to nakoniec 

nevyšlo, čo teda vnímam pozitívne, učitelia sa mohli viac akoby vyžalovať. Neviem, či by to bolo 

pri tom riaditeľovi úplne možné. Podľa jej slov prítomnosť vedenia mohla brániť zdieľaniu. 

Katarína, v rámci popisu organizačných záležitostí ohľadom aktivity spomenula: Niektorí 

samozrejme, keď videli, že je pani riaditeľka napísaná na stredu, tak zvažovali, či pôjdu ten 

alebo ten ďalší deň. Na tomto mieste síce nepoznám príčinu váhania pedagógov, avšak súvis 

s prítomnosťou riaditeľky nemožno prehliadnuť.  

Prítomnosť vedenia vyvolávala v pedagógoch ďalšie nepríjemné pocity. Školská 

psychologička Lenka uvádza: Škola na tých učiteľov troška aj tlačila a hlavne, čo sa týka tých 

skupinových stretnutí, niektorí učitelia boli v takom odpore, to bolo vidno. Zvlášť keď tam 

sedela riaditeľka alebo niekto iný z vedenia školy. Podobne sa vyjadrila Anna: Keď som to 

prezentovala vedeniu, uvítali to, dokonca v čase, keď som to zavádzala, na skupiny chodil aj 

riaditeľ, prichádzal so svojou témou. Vnímala som to veľmi pozitívne a mala som z toho pocit, 

že to naozaj podporuje. Zároveň to občas spôsobilo zvláštnu situáciu, keď učitelia videli, že tam 

sedí aj riaditeľ. Niektorí mali strach. „Pred ním mám povedať, keď mám nejaký problém? Veď 

je to ten, ktorý rozhoduje o mojom plate.“ 

Hoci sa školská psychologička Anna prítomnosti vedenia potešila, pretože ju videla ako 

istú formu podpory, Lucia aj Lenka to vnímali skôr negatívne. Ukazuje sa, že niektorí 

pedagógovia môžu prítomnosť vedenia chápať ako kontrolu či prípadné narušenie zdieľania 

medzi kolegami. Riaditeľka/riaditeľ školy, zúčastňujúci sa na aktivite, môže rušiť snahu 

o vytvorenie neformálnosti a znižovať interakciu zo strany vyučujúcich. Všetko sa však odvíja 

od vzťahov, ktoré sú na škole vybudované. Na školách, kde sú vzťahy pedagógov s vedením 

dobré a skôr priateľské než striktne formálne, je riaditeľka/riaditeľ  pri aktivite vnímaný len ako 

ďalší účastník, kolega.  

 

10.6 Budovanie rešpektu a dôvery  

Ako som uviedla už v teoretickej časti práce, vytvorenie dôvery a rešpektu patrí medzi 

citlivé miesta v rámci spolupráce pedagógov a školských psychologičiek a psychológov. Na ich 

budovanie v učiteľských tímoch má vplyv viacero faktorov. Pri rozhovoroch som sa zaujímala 

o vzťahy medzi pedagógmi na škole a rešpektovanie pozície školských psychologičiek 

a psychológov zo strany vyučujúcich. Ukazuje sa, že všetko sú to faktory vplývajúce na proces 
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realizácie aktivity. Z odpovedí na otázky, týkajúce sa tohto problému, som identifikovala tému 

Budovanie rešpektu a dôvery a niekoľko subtém, ktoré sa ukázali ako dôležité: Upevnená 

pozícia, Skúsenosti, Povedomie o náročnosti učiteľskej profesie a Očakávania vs realita.  

 

10.6.1  Upevnená pozícia  

To, čo bezpochyby vplýva na budovanie dôvery a rešpektu je dĺžka, respektíve trvanie 

pozície školských psychologičiek a psychológov na škole. Z rozhovorov vyplýva, že dobre 

nastavená pozícia, t. j taká, ktorá má na škole niekoľkoročnú tradíciu, zohráva vo vzťahu 

školských psychologičiek a psychológov s vyučujúcimi dôležitú rolu. Problematika upevnenej 

pozície sa objavovala u troch psychologičiek a dvoch psychológov.  

Školská psychologička Ľudmila to popisuje takto: My máme veľmi dobré vzťahy 

s učiteľmi. Mám dojem že až príliš dobré, učitelia so mnou riešia často aj súkromné veci 

(smiech). Ja sa vždy ráno v zborovni pýtam, ako sa majú, takže sa mi aj zdôverujú, 

porozprávame sa skôr kamarátsky a popri tom, samozrejme, riešime čo je treba urobiť. Na 

škole som dlho, takže to je aj tým, že sa už poznáme, že si navzájom dôverujeme. Ľudmila na 

škole začala organizovať skupinové stretnutia, ktoré boli vyučujúcim spočiatku neznáme, no 

postupne, spoločne s upevňujúcou pozíciou, sa začali realizovať pravidelne, takmer každý 

mesiac.  

 Školský psychológ Tomáš hovorí: Už po relatívne krátkej dobe ma niekoľko učiteľov 

vyhľadalo s prosbou o pomoc, aj keď ma ešte dobre nepoznali. Jednalo sa o súkromné 

záležitosti. Prekvapilo ma, že už mali tú dôveru, možno to vybudoval psychológ predo mnou. Aj 

napriek tomu, že som bol mladý a nový, nebol to pre učiteľov problém, vyhľadať moju pomoc. 

Tomáš, ktorý na škole realizuje skupinové stretnutia v podobe supervízie, pri rozhovore 

neuvádzal, že by niekto pred ním niečo podobné realizoval. Aj napriek tomu vyučujúci jeho 

pomoc vyhľadávali a na skupinové stretnutie sa hlásili, hoci nie vo veľkom počte. Tento druh 

aktivity bol pre nich neznámy, avšak pozícia psychológa a následná spolupráca nebola 

novinkou. 

Ďalšie dve školské psychologičky v rozhovore spomenuli upevnenú pozíciu ako 

pozitívny faktor. Alena spomína: Zatiaľ som v škole spokojná. Pozícia školského psychológa je 

na škole už niekoľko rokov a zo strany učiteľov je prijímaná dobre. Niekedy mám pocit, že sú 

aj radi, že sa na mňa môžu obrátiť. Alena v rozhovore uvádza, že predchádzajúca 

psychologička na škole posielala podobné podporné e-maily ako Alena, pre učiteľov to teda 
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nebola novinka. Lucia uvádza, že jej pri mnohých veciach pomáhala školská psychologička, 

ktorá bola pred ňou. Keď mala nejaký problém, mohla sa na ňu obrátiť.  

Vladimír spomína na svoje začiatky, keď pozícia psychológa na škole bola pre 

vyučujúcich nóvum. Uvádza, že sa stretol s odmietaním, neprijatím a obavami, a keď chcel 

nadviazať spoluprácu, musel sa im vnucovať.  

Upevnená pozícia teda okrem dôvery posilňuje rešpekt a úctu zo strany pedagógov, a 

zároveň prispieva k lepším vzťahom medzi oboma aktérmi. Dobré vzťahy pri aktivitách 

posilňujú príjemnú atmosféru, interakciu, vzájomné zdieľanie účastníkov. Zároveň sa pri 

realizácii aktivít  školské psychologičky/psychológovia nestretávajú s tak častým odmietaním 

a obavami.   

 

10.6.2  Skúsenosti  

Počet rokov praxe a s tým spojené skúsenosti som identifikovala ako ďalšiu subtému 

v rámci témy Budovanie dôvery a rešpektu. Objavila sa u dvoch psychologičiek. Školská 

psychologička Alžbeta hovorí: ...pamätám si, že na škole, kde som niekedy pracovala, mi 

riaditeľka povedala, že predo mnou bola psychologička, ktorú mala rada, avšak učitelia ju 

veľmi nebrali. Určite to súvisí aj s vekom psychológa, verím, že pre absolventa môže byť 

náročnejšie, aby ho pedagógovia akceptovali a dôverovali mu.  

Andrea taktiež vníma, že vek a skúsenosti sú vo vzťahu s pedagógmi významné. Pri 

odpovedi na moju otázku ohľadom vzťahov v učiteľskom tíme odpovedá: Samozrejme, 

s niektorými kolegami mám lepšie vzťahy, rešpektujú moje názory. Ale sú tu aj ľudia, ktorí tú 

moju pomoc nechcú, sú aj takí, ktorí moju pomoc odmietajú lebo si myslia: „prečo by sme mali 

počúvať nejakú mladú psychologičku?“. Tí ľudia to ponímajú naozaj rôzne, niektorí o to naozaj 

nestoja.  Andrea vníma, že ju niektorí vyučujúci považujú za nedostatočne skúsenú, čo môže 

byť dôvodom odmietania účasti na aktivitách. Neskôr v rozhovore ale dodáva, že vždy sa nájdu 

aj takí, ktorí o aktivitu záujem majú.   

Viac rokov praxe a nadobudnutých skúseností uľahčuje nadviazanie kontaktov 

a posilňuje sebadôveru školských psychologičiek/ psychológov pri snahe zavádzať na školách 

nové aktivity. Súčasne u pedagógov vyvolávajú dojem väčšej odbornosti a znižujú obavy 

z nezrelosti, ktoré sa objavujú najmä pri nových, mladých kolegyniach/kolegoch, ktoré sa na 
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pozícii školského psychológa ocitnú.    

 

10.6.3  Povedomie o náročnosti profesie 

Naprieč rozhovormi som identifikovala myšlienku, ktorá sa často, hoci v rôznych 

podobách, opakovala. Bolo to konkrétne u troch školských psychologičiek a dvoch 

psychológov. Jedná sa o akési vyjadrenie školských psychologičiek a psychológov o tom, že sú 

si vedomí záťaže, ktorá je spojená s učiteľskou profesiou. Toto povedomie o náročnosti 

učiteľskej profesie môže taktiež vplývať na budovanie rešpektu a dôvery.  

Školská psychologička Klára, ktorá vyučujúcim zasielala plagátik o psychohygiene ako 

súčasť podporných e-mailov, to popisuje nasledovne: Na plagátiku bol najskôr taký úvod, prečo 

vlastne je tá psychohygiena dôležitá. Že ta pedagogika je proste náročné povolanie a preto je 

dôležitá nejaká starostlivosť o seba, starostlivosť o svoje duševné zdravie. Tak som sa ich 

snažila namotivovať a dať im najavo, že vnímam, ako je tá profesia náročná a že som tam pre 

nich a že to nie je tak, že by som tým opovrhovala. Lebo oni sa ku mne stavajú tak, akoby som 

to dostatočne nedocenila. Preto som im chcela dať najavo, že to dostatočne doceňujem. 

Vladimír to vyjadruje takto: Ja mám skúsenosť s ľuďmi vďaka svojej súkromnej praxi. Aj by 

som povedal, že ten záber mám pomerne široký. Byť pedagógom je náročná pozícia, učiť nie je 

vôbec jednoduché, čo môžem teraz povedať. Viem ako to chodí na pracovisku, čo sa týka záťaže, 

zároveň tie vzťahy na pracovisku, viete že ženský kolektív, vy ste žena, nič proti, ale tie ženské 

kolektívy, v nich sa veľmi neventilujú svoje potreby otvorene, sú tam rôzne náznaky, tie veci sa 

dejú skôr za chrbtom, nie je tam jasné priame riešenie a môžu sa tam vytvárať také tie 

pseudovzťahy a niekedy aj napätie. To bola oblasť, ktorej som sa chcel venovať.  

Tomáš v tejto  súvislosti vidí ako výhodnú supervíziu. Učitelia sa stretávajú cez 

prestávky na chodbách alebo v kabinete, máme tu aj externých, učitelia sú veľmi vyťažení, 

nemajú čas. Keď už majú čas, idú domov, čo sa im nečudujem. Doma často dorábajú resty, 

ktoré ešte majú, takže pokec pri obede je fajn, ale supervízia je cielenejšia na ten problém, 

riešenie, je lepšia. Preto som to tu zaviedol a budem s tým ďalej pracovať. Mne to príde pre 

učiteľov ako veľmi kľúčové. Ja si uvedomujem, že to povolanie učiteľa je stresujúce, je to 

náročné, syndróm vyhorenia je stále aktuálna téma. A tým, že sa s učiteľmi bavím a viem, že 

toho majú veľa. Tomáš v rozhovore uvádza, že sa toto povedomie o náročnosti profesie snaží 

vyučujúcim ukázať už pri príprave aktivity. V rámci propagácie predkladá leták, v ktorom 

vysvetľuje princípy supervízie a popisuje syndróm vyhorenia.  
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Školské psychologičky a psychológovia sa teda snažia ukázať, že v škole nie sú 

k dispozícií len žiakom, ale aj učiteľom. Uvedomujú si riziká učiteľského povolania a túto 

skutočnosť chcú učiteľom zdôrazniť. Robia tak buď priamo v priebehu aktivity – napríklad pri 

skupinových stretnutiach s cieľom zdieľania, kde vyučujúci môžu riešiť rôzne negatíva pozície 

– oni  vyjadrujú súhlas, zaujímajú sa, sú empatickí. Alebo v podporných e-mailoch prinášajú 

informácie o jednotlivých rizikách učiteľského povolania, ako uvádza Klára.  Rovnako toto 

povedomie môžu využiť ako súčasť propagácie aktivity, keď tieto informácie zahrnú do 

informačných plagátov či letákov. V učiteľoch vyvolajú pocit, že sa o nich skutočne zaujímajú 

a vedia o tom, aká náročná profesia to môže byť.  

   

10.6.4  Očakávanie vs realita 

V tejto subtéme, identifikovanej na základe rozhovorov, pracujem s dvomi 

premennými. Prvou premennou sú rozličným spôsobom nadobudnuté domnienky školských 

psychologičiek a psychológov, ktoré sa týkajú pedagógov. Konkrétne sa zameriavam na 

domnienky smerujúce k postojom pedagógov vo vzťahu k školským psychologičkám 

a psychológom, na ich dôveru, rešpekt a ďalšie faktory súvisiace s vnímaním školských 

psychologičiek/psychológov. Druhú premennú predstavujú reálne podložené postoje 

pedagógov – skúsenosti školských psychologičiek a psychológov v rámci spolupráce 

s pedagógmi. Keďže z dát som nevyčítala žiadnu pozitívne ladenú predstavu, v subtémach 

figurujú iba domnienky negatívne.  

negatívne domnienky – pozitívna skúsenosť 

Školské psychologičky a psychológovia sa už v priebehu svojho štúdia môžu stretnúť 

s rôznymi odbornými článkami alebo publikáciami, pojednávajúcimi o tom, aké náročné môže 

byť vytváranie vzájomnej dôvery vo vzťahoch s pedagógmi. Mnohé výskumy prinášajú 

informácie o nedostatočnom rešpekte, smerujúcom k osobe školských psychologičiek 

a psychológov, strachu alebo odmietavom prístupe zo strany pedagógov. Je teda 

pravdepodobné, že pri nástupe na pozíciu si školské psychologičky a psychológovia so sebou 

nosia množstvo domnienok, týkajúcich sa postojov vyučujúcich. To však neznamená, že realita 

bude plná negatívnych a odmietavých postojov, môže to byť pravý opak. Spomínané 

domnienky, predstavy som identifikovala pri troch školských psychologičkách a jednom 

psychológovi. Všetky podčiarknuté výrazy odkazujú na domnienku, predpoklad.  
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Niektoré domnienky si školské psychologičky a psychológovia vytvorili na základe 

počutia. To je príklad Jany, ktorá hovorí: Taktiež u všetkých kolegov mám našťastie pocit, že 

prácu školského psychológa rešpektujú, aj keď viem, že to tak nie je na všetkých školách. Počula 

som o tom, že niekde psychológa vôbec neberú. Nevnímajú ho ako súčasť kolektívu, možno sa 

cítia ohrození, neviem povedať. Zdá sa, že Jana uvažuje tak, akoby rešpekt zo strany 

vyučujúcich bolo niečo zriedkavé. Tomáš popisuje: Už po relatívne krátkej dobe ma niekoľko 

učiteľov vyhľadalo s prosbou o pomoc, aj keď ma ešte dobre nepoznali. Jednalo sa o súkromné 

záležitosti. Prekvapilo ma, že už mali tú dôveru, možno to vybudoval psychológ predo mnou. 

Tu možno veľmi zreteľne sledovať, že Tomáš dôveru zo strany pedagógov pôvodne 

neočakával. Podobne sa v tejto súvislosti vyjadruje Alena: Pozícia školského psychológa je na 

škole už niekoľko rokov a zo strany učiteľov je prijímaná dobre. Niekedy sú naozaj radi, že sa 

na mňa môžu obrátiť. Od svojich spolužiakov z vysokej školy viem, že to tak nie je na všetkých 

školách a o to viac si svoju školu vážim. Aj Lenka mala podobnú skúsenosť: Až pri poslednej 

téme, ktorú si sami vyžiadali, to bolo o syndróme vyhorenia, na čo učitelia reagujú skôr tak, že 

neradi o tom počúvajú, sa to zmenilo. Ja sa stretávam s tým, že na to učitelia reagujú negatívne. 

Vždy som mala pocit, že bolo treba pri tej téme začať opatrne, aby nemali učitelia pocit, že sú 

obviňovaní. Ale tu konkrétne, na tejto škole ich to veľmi zaujalo. Všetky uvedené výpovede sú 

príkladom, že realita sa od pôvodných očakávaní líšila a pedagógovia pozitívne prekvapili.  

 negatívne domnienky – negatívna skúsenosť   

  Bohužiaľ, školské psychologičky a psychológovia, prichádzajúci do škôl 

s negatívnymi predstavami, môžu byť súčasne vystavení rovnako negatívnej skúsenosti. To sa 

stalo v prípade Kláry a Vladimíra.  

Klára uvádza: Teraz mám úplne čerstvú skúsenosť z minulého týždňa, že som vymyslela, 

že by som chcela robiť skupinu osobnostného rozvoja pre žiakov, ktorá by bola online 

a predniesla som to na porade. Tušila som, že to nebude mať úspech. Niektorí učitelia akože 

fajn, ale od niektorých hneď bežala spätná väzba typu: „A to mám robiť akože vo svojom 

voľnom čase?“ A iba na ten nápad, ktorý je pre deti a nie je pre nich nijak obmedzujúci, nijak 

sa ich nedotýka, tak aj na to mali také poznámky. Takže je dosť ťažké prísť tam s niečím novým, 

oni skôr nechcú meniť to, ako to je zabehnuté. Vladimír to zasa popisuje nasledovne: Stretol 

som sa aj s odmietaním, s neprijatím, s obavou, čo je úplne bežné, čo sa týka našej profesie. 

Keď študujete psychológiu, viete, že je s tým spojená taká stigma – psychológ je ten, ktorý o mne 

všetko vie, všetko je vidno a ja to nepotrebujem. Tak to tam samozrejme hralo rolu, niektoré 

kolegyne pedagogičky tvrdili, že majú štátnicu zo psychológie a teda psychológa nepotrebujú. 



67 
 

 Príčinou negatívnych skúseností školských psychologičiek a psychológov môže byť 

fakt, že táto pozícia je na mnohých školách stále pomerne nová a pre pedagógov neznáma. 

 Negatívne skúsenosti i domnienky môžu komplikovať realizáciu aktivity z niekoľkých 

dôvodov. Školská psychologička alebo psychológ, ktorý nastupuje do pozície s množstvom 

negatívnych predstáv, sa môže obávať aktivitu uskutočniť a chýba mu dostatok sebadôvery. 

Môže sa báť nedôvery, nezáujmu či odmietavých postojov. Negatívne skúsenosti zasa môžu 

viesť k neochote, nevôli alebo strate záujmu opäť sa do realizácie aktivity púšťať.   

 

10.7 Spätná väzba  

 Pri rozhovore som sa okrem iného zaujímala aj o to, či školské 

psychologičky/psychológovia dostali od vyučujúcich spätnú väzbu na aktivity, a ak áno, v akej 

podobe. Dvanásť z nich uvádzalo nejakú formu spätnej väzby, jediný školský psychológ Peter 

pri otázke uviedol, že pri realizácii aktivity na spätnú väzbu nebol čas. Školské psychologičky 

a psychológ hovorili o niekoľkých druhoch spätnej väzby: jedným typom bola písomná spätná 

väzba po skončení aktivity, ďalšiu predstavovalo verbálne zhodnotenie v rámci neformálneho 

rozhovoru a objavila sa aj kombinácia viacerých typov spätnej väzby.  

 10.7.1  Písomná spätná väzba  

  Dve školské psychologičky pri rozhovoroch spomenuli, že od vyučujúcich dostali  

písomnú spätnú väzbu.  

 Lucia, ktorá organizovala podporné online stretnutia v priebehu dištančnej výuky 

uvádza: Po skončení ZOOMu mi všetci traja učitelia písali, že ďakujú za tú možnosť, takto sa 

porozprávať, zdieľať starosti. Podobne to bolo v prípade Kláry.  

 Písomná spätná väzba vyučujúcich v prípade Lucie spočívala v pozitívnom zhodnotení 

– vyjadrení vďaky za realizovanú aktivitu. Písomná spätná väzba pri klasickom priebehu 

stretnutia (mimo online priestoru) môže poskytovať účastníkom istú formu anonymity 

a psychológovi zasa informácie o tom, čo môže zmeniť, vylepšiť.   

 

 10.7.2  Verbálne zhodnotenie 

 Verbálnu podobu spätnej väzby uviedli štyri školské psychologičky a jeden psychológ. 

Dve z nich popisujú, že verbálne zhodnotenie v rámci neformálneho rozhovoru, napríklad 
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v zborovni alebo na chodbe, bolo pre nich postačujúcou spätnou väzbou. Jana, ktorá pre 

pedagógov vytvárala online stretnutie, uvádza: Pani riaditeľka mi písala, že je rada, že sa niečo 

také organizuje, že si zároveň myslí, že je to pre učiteľov v tejto dobe dobrá podpora. Učitelia 

len na konci stretnutia hovorili, že ďakujú a sú radi, že sa mohli pripojiť a porozprávať sa. V jej 

prípade prišla spätná väzba aj od vedenia. To isté popisuje Katarína, ktorá realizovala nácvik 

relaxácie.  

 Lenka a Andrea taktiež popisujú spätnú väzbu v ústnej podobe. Na rozdiel od Jany 

a Kataríny si spätnú väzbu samé na konci stretnutia vyžiadali. To im zaručilo okamžité 

zhodnotenie bez nutnosti čakať na neformálny rozhovor alebo písomnú spätnú väzbu. Prečo sa 

pre tento typ väzby rozhodli, z rozhovorov nie je známe. Ústna spätná väzba, na druhej strane, 

môže priniesť riziko, že niektorí účastníci nezhodnotia aktivitu podľa skutočných pocitov, 

pretože nechcú verejne predniesť kritiku alebo majú obavu z reakcií ostatných. To zároveň 

môže u pasívnejších pedagógov vyvolať pocit nátlaku a odmietanie vyjadriť sa.   

 

  10.7.3  Viacero podôb spätnej väzby  

 Tomáš, Ľudmila aj Vladimír v rozhovore uvádzajú, že si zhodnotenie zo strany 

pedagógov vyžiadali už v priebehu aktivity, avšak konkrétne správanie jednotlivých účastníkov 

aktivity pre nich bolo tiež spätnou väzbou. Tomáš, ktorý organizoval skupinové stretnutia 

v podobe supervízie, uvádza napríklad uvádza toto: Ja som sa ich pýtal, samozrejme, aké to 

bolo. Ale aj z toho priebehu mi bolo dosť jasné, že sú nadšení, diskutovali živo, boli spokojní, 

že to majú s kým zdieľať. Zistili, že aj iní riešia podobné problémy. Keď som sa neskôr s tými 

učiteľmi stretol, vraveli, že to bolo fajn. Inú formu spätnej väzby som od nich ani nevyžadoval. 

Ľudmila to vnímala veľmi podobne: Áno, to bola vlastne posledná časť stretnutia, keď som sa 

ich spýtala na to, ako stretnutie vnímali, čo im to dalo. Väčšinou sa našiel niekto, kto to ocenil, 

poďakoval, ostatní sa tvárili, že súhlasia, aj keď sa neozvali. Občas sa ma nejaký učiteľ na 

chodbe opýtal, kedy sa bude konať ďalšie stretnutie. Aj to pre mňa predstavovalo spätnú väzbu, 

že má niekto záujem o stretnutie. Aj Vladimír pri tejto otázke spätnú väzbu vníma ako 

kombináciu vecí: Každopádne, ja si na každom takom workshope, kurze žiadam hneď spätnú 

väzbu. Ja som vo veľkej interakcii s frekventantmi, takže spätná väzba bola to, že napríklad, 

keď to poviem hlúpo, nikto neodišiel. Alebo že tam boli ľudia, ktorí mali dovolenku, ktorí tam 

vôbec nemali byť a aj napriek tomu prišli. Spätná väzba pozitívna je tiež, že to riaditeľ otvorí 

na porade a hodnotí to pozitívne. Alebo aj v tom, že prišli požiadavky aj z iných škôl, aby som 
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to robil inde a inak. Alebo samozrejme aj individuálna, že ich niečo oslovilo. Zároveň pre mňa 

spätná väzba, že sa zlepšila komunikácia. Takže je aj skupinová aj individuálna. Samozrejme, 

sú aj ľudia, ktorým to nesadlo.   

 Zdá sa, že niektoré školské psychologičky a psychológovia si všímajú konkrétne 

správanie účastníkov aktivity a považujú ho za plnohodnotnú súčasť spätnej väzby. Tento 

spôsob spätnej väzby síce nemusí byť pravdivý (to, že účastníci v priebehu odišli, nemusí nutne 

znamenať, že ich aktivita nezaujímala), avšak v kombinácii s inou formou, písomnou či ústnou, 

môže psychologičke/psychológovi poskytnúť viac relevantné informácie o tom, ako je vlastne 

ich aktivita vnímaná, hodnotená.  

 Vladimír, jediný zo psychológov a psychologičiek, pri opise spätnej väzby spomína 

negatívne zhodnotenie, túto výpoveď však ďalej nerozvádza. Čo sa týka obsahu spätnej väzby 

zo strany vyučujúcich, všetky ostatné školské psychologičky/psychológovia sa vyjadrujú buď 

o pozitívnom zhodnotení alebo o konkrétnom obsahu vôbec nehovoria. Spätnú väzbu môžu 

využívať ako objektívne posúdenie aktivity, alebo povzbudenie k jej opakovanej realizácii.  

 Spätnú väzbu poskytujú vyučujúci alebo vedenie, ak je pri aktivite prítomné. Dobrá 

spätná väzba od vedenia môže byť pre školskú psychologičku/psychológa chápaná ako súčasť 

podpory a dodanie povzbudenia v realizácií aktivít pokračovať.   

 

 10.8 Zdieľanie vlastných skúseností  

Súčasťou rozhovoru bola tiež otázka na zdieľanie vlastných skúseností školských 

psychologičiek/psychológov s inými odborníkmi. Každý z nich spomenul, že má k dispozícií 

nejakú formu zdieľania. Identifikovala som dva typy: zdieľanie s inými odborníkmi vo forme 

neformálneho rozhovoru a absolvovanie supervízie či intervízie.   

 

 10.8.1  Neformálne zdieľanie s inými odborníkmi 

Tento spôsob zdieľania popisuje päť psychologičiek a dvaja psychológovia. Jedná sa 

o zdieľanie s inými psychologičkami/psychológmi alebo ďalšími kolegami, ako je napríklad 

výchovný poradca, metodik prevencie alebo špeciálny pedagóg.  

Školský psychológ Peter hovorí toto: Najčastejšie zdieľam veci s výchovnou 

poradkyňou, ktorú na škole máme. Ale mám známu psychologičku. Ak mám nejaký problém, 
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neváham sa na ňu obrátiť. Taktiež si raz za dva týždne organizujeme stretnutia, kde robíme 

sumár toho, čo som robil, spoločne to preberáme. Vždy je ochotná pomôcť mi. Ja si myslím, že 

každý školský psychológ by mal niekoho takého mať, na koho sa môže obrátiť. Podobne to 

popisuje Tomáš – konzultuje odborné veci s manželkou – školskou psychologičkou, no pri 

realizácií aktivít konzultuje záležitosti s metodičkou prevencie. Ostatné školské psychologičky 

uvádzajú kontakt s inými školskými psychologičkami/psychológmi, či už v rámci jednotlivých 

skupín školských psychológov alebo medzi známymi či spolužiakmi z vysokej školy.  

 Školské psychologičky/psychológovia sa na škole vo svojej pozícii môžu cítiť trochu 

„osamotene“, ako to uvádza napríklad psychologička Andrea. Odborné záležitosti síce môžu 

zdieľať s inými kolegami, ale väčšina, ako sa zdá, uprednostňuje radu odborníkov na poli 

psychológie. Vzájomné poskytovanie rád a vymieňanie skúseností môže predstavovať istú 

formu podpory a povzbudenia aj pri snahe uskutočniť pre pedagógov nejaký druh aktivity. Ak 

školská psychologička nemá dostatok skúseností alebo sa na škole ešte dostatočne neorientuje, 

toto zdieľanie môže pomôcť pri riešení konkrétnych situácií na škole, rovnako však pri 

zvyšovaní sebadôvery. To je príklad Lucie, ktorej konzultácia s predchádzajúcou 

psychologičkou pri začiatkoch na škole veľmi pomohla.   

 

 10.8.2  Supervízie a intervízie 

Druhá časť školských psychologičiek/psychológov pri rozhovore uviedla, že sa okrem 

iného aktuálne zúčastňuje alebo sa už niekedy predtým zúčastnila supervízie či intervízie. 

Vladimír pri mojej otázke ohľadom zdieľania vlastných skúseností hovorí: ...je tu skupina 

psychológov, máme na seba navzájom kontakty. Tiež som bol zapojený v takom projekte 

školských psychológov, kde sme si dávali takú nie supervíziu, ale intervíziu, takže tam sme sa 

vždy posúvali po školách, obehal som viacero škôl, tam sme sa pozreli, ako tie veci bežia, 

nebežia, čo sa robí, čo nie, čerpali sme inšpiráciu. Podobne o tom hovorí Katarína: My sa 

stretávame s kolegami, ktorí sú tu v okolitých školách v rámci takej intervízie, buď to v úplne 

iných priestoroch alebo na nejakej z našich škôl. Takže funguje to fajn, tie intervízie. My si tak 

hovoríme, čo sa darí, čo sa nedarí, s čím treba pomôcť, kde je nejaký seminár. Naviac 

s kolegyňou s vedľajšej školy sme v podstate spolužiačky z univerzity, takže sa poznáme už dlho 

a to je fajn. Inak pre nás začala robiť tu v meste pedagogicko-psychologická poradňa takú 

podpornú skupinu pre školských psychológov.  
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 Na tomto mieste je dôležité spomenúť, že okrem Kláry majú všetky uvedené 

psychologičky a psychológ, ktorí boli účastní pri supervíziách či intervíziách, prax na pozícii 

tri a viac rokov. Ukazuje sa, že s pribúdajúcimi rokmi praxe sa tiež zväčšuje akási sieť 

kontaktov v odbore, prostredníctvom ktorej možno získať prístup k rôznym formám 

podporných skupín ako sú supervízie či intervízie. Tri psychologičky zároveň uvádzajú, že typ 

aktivity, ktorú na škole realizujú, zvolili práve na základe toho, že si danú aktivitu na sebe samé 

skúsili. Najlepšie to vystihuje Anna: Sama tiež chodím na supervízie a rôzne semináre. Dosť 

ťažím z toho, čo zažijem na sebe. Ak na supervízii použijeme nejakú techniku, napríklad na 

sebareflexiu, potom to skúšam použiť aj pri učiteľoch. Oni sú na to aj zvyknutí, niektorí dokonca 

hovoria, že sa tešia na to, kedy budeme niečo opäť hrať a podobne. Vlastnú skúsenosť 

s nácvikom relaxácie má aj Katarína, ktorá sa rovnako rozhodla pre túto aktivitu. 

 Zdá sa, že vlastná skúsenosť uľahčuje školským psychologičkám realizáciu aktivít, 

pretože je to niečo, čo sami poznajú, majú osobnú skúsenosť. To im pomáha lepšie pochopiť 

pozíciu pedagógov ako účastníkov a organizáciu aktivity prispôsobiť tak, aby mohla byť 

vnímaná pozitívne a aby o ňu bol záujem.  
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11 Zhrnutie  
 

Na základe rozhovorov s desiatimi školskými psychologičkami a troma školskými 

psychológmi som identifikovala niekoľko tém a subtém, týkajúcich sa realizácie aktivít na 

školách. V prvom rade som sa sústredila na to, akú majú tieto aktivity podobu. Ukázalo sa, že 

školské psychologičky a psychológovia popisujú päť konkrétnych typov aktivít. Šesť z nich 

(Lenka, Anna, Ľudmila, Alžbeta, Andrea, Tomáš) na škole realizuje skupinové stretnutia 

ktorých cieľom je spoločné zdieľanie, vzájomná výmena skúseností či riešenie konkrétnych 

situácií zo školy. Tieto stretnutia nazývali jednoducho skupinami alebo supervíziou. Dvaja 

psychológovia (Peter a Vladimír) popisujú typ aktivity zameraný na vzdelávanie, akýsi 

workshop, pri ktorom sa riešia vybrané témy. Tri psychologičky (Klára, Alena, Lucia) 

uvádzajú, že v dôsledku dištančného vzdelávania nerealizujú žiadne klasické aktivity, iba 

posielajú pedagógom podporné e-maily s odkazmi na nácvik relaxácie, psychohygienu a rôzne 

tipy na webináre. V priebehu dištančnej výuky boli súčasne vytvárané online stretnutia za 

účelom podpory a povzbudenia (Jana a Lucia). Poslednou realizovanou aktivitou, ktorá sa pri 

rozhovoroch ukázala, je nácvik relaxácie – popisovaný jednou školskou psychologičkou 

(Katarínou).  

Pri rozhovore som sa zaujímala o to, čo je dôvodom pre realizáciu aktivity. V tejto 

súvislosti som z rozhovorov identifikovala dva podnety pre realizáciu. Jedným z podnetov, 

ktorý uviedli dve školské psychologičky a dvaja psychológovia (Klára, Anna, Vladimír, Peter), 

boli opakujúce sa témy. Spomínané témy sa týkali školy (riešenie konkrétnych prípadov, 

zahltenie prácou, časová vyťaženosť, komunikácia s rodičmi, žiakmi, zvládanie záťaže a pod.) 

a zdá sa, že školské psychologičky/psychológovia, sa pre ich výber rozhodli z dôvodu, že s nimi 

vyučujúci tieto záležitosti často riešili individuálne. Témy sa tak stali podnetom na aktivity pre 

učiteľské tímy. Pri riešení konkrétnych prípadov volia školské psychologičky/psychológovia 

aktivitu v podobe skupinových stretnutí za účelom spoločného zdieľania, téma komunikácie 

a rozvoj komunikačných schopností sú predmetom workshopov a prednášok. Zvládanie záťaže 

či zahltenie prácou sa, ako témy, objavujú v obidvoch typoch aktivity. Témy zo súkromia 

pedagógov sa pri aktivitách, ktoré realizujú školské psychologičky/psychológovia, takmer 

vôbec neobjavujú, a ak sa niekde riešia, je to len pri individuálnych konzultáciách.  

Nedostatočná komunikácia v učiteľskom tíme je ďalším podnetom pre realizáciu aktivity. 

Uvádza to až šesť psychologičiek a jeden psychológ (Anna, Lenka, Andrea, Alžbeta, Katarína 

Klára, Vladimír). Medzery v komunikácii môžu byť spôsobené rozdelením na prvý a druhý 
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stupeň alebo premenlivým prostredím školy – príchodmi a odchodmi vyučujúcich. Druhou 

rovinou sú konflikty, ktoré k nedostatočnej komunikácií môžu viesť. Alžbeta i Vladimír 

problém pozorujú najmä u ženských kolektívov. Pri nedostatočnej komunikácii volia školské 

psychologičky/psychológovia aktivitu v podobe skupinových stretnutí, podobným supervíziám 

a intervíziám, nakoľko tento druh aktivity podporuje komunikáciu, upevňuje kolegiálne vzťahy 

a pedagógom prináša pocit akejsi spolupatričnosti.  

Ďalšiu podstatnú tému, ktorú som pri rozhovoroch identifikovala, predstavuje proces 

prípravy aktivity. Keďže som sa v otázkach školských psychologičiek/psychológov pýtala na 

všetky organizačné záležitosti, ukázalo sa, čo pri príprave aktivity vnímajú ako dôležité. 

V prvom rade je to dohoda s vedením, ktorej sa dotkli všetky školské psychologičky 

a psychológovia. V tomto prípade možno hovoriť o dvoch možnostiach. Buď sa jednalo 

o iniciatívu zo strany školských psychologičiek/psychológov a vedenie k aktivite malo zaujať 

postoj – povoliť ju alebo zamietnuť, alebo bolo iniciátorom aktivity vedenie, ktoré školskú 

psychologičku/psychológa poverilo realizáciou. Obe tieto možnosti sú ovplyvnené viacerými 

faktormi. To, či sa vedenie rozhodne realizovať aktivitu alebo či na jej uskutočnenie dá súhlas, 

závisí napríklad od osoby riaditeľka/riaditeľa, jej skúseností, záujmu, angažovanosti v rôznych 

projektoch, ale aj od finančných prostriedkov školy, vybudovanej dôvere medzi vedením 

a školskými psychologičkami/psychológmi a od mnohého ďalšieho. Dôležitosť informovať 

pedagógov vopred sa ukazuje ako podobne kľúčový moment pri príprave aktivity. Štyri 

školské psychologičky a jeden psychológ (Lenka, Alžbeta, Ľudmila, Klára, Tomáš) sa tejto 

problematiky pri rozhovore dotkli. Oboznámenie pedagógov s aktivitou malo rôznu podobu – 

či už informovanie v ústnej podobe, v kombinácii s rozosielaním e-mailov, ako to učinila 

Alžbeta, vytvorenie letákov a oznámenie prostredníctvom e-mailov (Tomáš) alebo výlučne 

písomné informovanie pedagógov (Ľudmila).  Vo všetkých spomínaných prípadoch sa jednalo 

o aktivitu iniciovanú psychologičkou/psychológom. Problémovú situáciu popisuje Klára, ktorá 

odmietala informovať pedagógov prostredníctvom porady, ako jej to navrhlo vedenie. Ústna 

forma v podobe individuálneho, neformálneho oboznámenia pedagógov môže pôsobiť 

dôvernejšie, osobnejšie, naopak hromadné a formálne oznámenie môže byť vnímané ako 

nátlak. Písomné oboznámenie vyučujúcich zasa môže zacieliť na väčšie množstvo ľudí. 

Nedostatočné informovanie vedie k odmietavým postojom a nezáujmu pedagógov. 

S oboznámením je úzko spätá propagácia aktivity, o ktorej sa v rozhovoroch vyjadrili dvaja – 

Katarína a Tomáš. Súčasťou propagácie je napríklad snaha ukázať, že školské 

psychologičky/psychológovia vedia o náročnosti učiteľskej profesie a snažia sa im ponúknuť 
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spôsoby riešenia problémov, priestor pre zdieľanie ťažkostí a pod. Dobrá propagácia prispieva 

k účasti a záujmu vyučujúcich. Pri realizácii akejkoľvek aktivity je potrebná podpora vedenia 

a kolegov. Hovorilo o nej šesť psychologičiek a jeden psychológ (Anna, Klára, Ľudmila, 

Katarína, Andrea, Tomáš). Školské psychologičky/psychológ pri realizácii aktivity vnímali 

podporu nielen zo strany vedenia, ale aj od iných kolegov ako je metodička prevencie, špeciálna 

pedagogička či výchovný poradca. Kvalitná podpora uľahčuje organizačnú stránku realizácie, 

ale zároveň zvyšuje sebadôveru psychologičky/psychológa v realizácii aktivity zotrvať. 

Nedostatočná podpora naopak činí uskutočnenie aktivity komplikovanejšie. Podporu môžu 

školské psychologičky/psychológovia vnímať aj mimo školy prostredníctvom vlastných 

supervíznych, intervíznych stretnutí alebo zdieľaním skúseností s inými odborníkmi na poli 

školskej psychológie.  

V priebehu realizácie aktivity sa ako významný ukazuje spôsob vedenia. Školské 

psychologičky/psychológovia inak vedú aktivitu, ktorej cieľom je zdieľanie skúseností medzi 

pedagógmi, inak zasa vedú napríklad workshopy alebo aktivitu cielenú na vzdelávanie. Pasivita 

pri vedení, ustúpenie do úzadia a akési moderovanie, uprednostňujú pri skupinových aktivitách 

podobných supervízii tri psychologičky a jeden psychológ (Andrea, Anna, Ľudmila a Tomáš). 

Pri tomto type aktivity podobne vyzdvihujú snahu nerobiť chytráka (Ľudmila, Tomáš), 

pretože tento spôsob znižuje dojem, že psychologička/psychológ je pri aktivite expertom – 

a cielia na presný opak, pôsobiť ako rovnocenný kolega.  Peter a Vladimír, ktorí na podnet 

vedenia na školách realizujú aktivity zamerané na vzdelávanie a uvádzajú, že pri aktivite majú 

ústrednú rolu, sú v pozícii experta, avšak nechávajú priestor pre prípadnú diskusiu, aby 

pedagógovia nemali pocit, že ide iba o akési „nalievanie“ teórie.  

Každá aktivita, ktorú školská psychologička/psychológ uskutoční, by mala byť, ako sa 

z rozhovorov ukazuje, pre pedagógov bezpečným priestorom. Tomu dopomáha vytvorenie 

príjemnej atmosféry, napríklad prostredníctvom pohostenia. Spomínajú to štyri 

psychologičky a jeden psychológ (Katarína, Anna, Ľudmila a Tomáš) – všetci realizujú 

skupinové stretnutie s cieľom vzájomného zdieľania.  Pohostením sa pokúšajú docieliť dojem 

neformálnosti, uľahčiť spomínané zdieľanie, posilniť interakciu. Menší počet účastníkov 

rovnako tento dojem posilňuje, súčasne sa lepšie pracuje s menšou skupinou. Menší počet má 

mnoho ďalších výhod a o jeho benefitoch sa vyjadruje až šesť ľudí – štyri  psychologičky 

a dvaja psychológovia (Katarína, Jana, Andrea, Anna, Vladimír, Tomáš). Z rozhovorov tiež 

vyplýva, že dobrovoľná účasť síce môže priniesť riziko nízkeho záujmu, aktivita pri nej ale 

nepôsobí na pedagógov nátlakovo. Na dôležitosť dobrovoľnosti pri rozhovore narazilo až 
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sedem školských psychologičiek/psychológov (Andrea, Anna, Katarína, Lenka Klára, 

Vladimír, Peter). S tým je úzko späté časové vymedzenie pre aktivity, o ktorých hovorilo 

všetkých trinásť školských psychologičiek/psychológov. Ak sú to oni alebo vedenie, ktoré 

aktivitu iniciuje, v každom prípade je žiadúce aktivitu časovo rozvrhnúť tak, aby  pedagógom 

neuberala z voľného času. Ak by predsa mali tento dojem, úžitok z účasti na aktivite by ho mal 

zmierniť. Poslednou subtémou, ktorú som v rámci témy Aktivita ako bezpečný priestor 

identifikovala, je prítomnosť riaditeľky/riaditeľa v priebehu aktivity. Štyri školské 

psychologičky (Lenka, Anna, Lucia, Katarína) uvádzajú, že ak je vedenie účastníkom 

aktivity, narušuje jej chod v niekoľkých smeroch – pedagógovia môžu mať napríklad pocit 

kontroly. Školské psychologičky hovoria v tomto zmysle aj o alebo narušení zdieľania medzi 

vyučujúcimi či znížení žiadanej interakcie.  

V rámci mojich otázok som sa zaujímala aj o vzťahy v pedagogických tímoch. Súčasne 

som zisťovala, či pedagógovia dôverujú školským psychologičkám/psychológom a či ich 

postavenie rešpektujú. Budovanie dôvery a rešpektu som identifikovala ako ďalšiu kľúčovú 

tému. Ukazuje sa, že faktor, ktorý má na toto budovanie výrazný vplyv, je napríklad upevnená 

pozícia, ktorú popisujú tri psychologičky a dvaja psychológovia (Ľudmila, Alena, Lucia, 

Vladimír, Tomáš). Ak je na škole pozícia školskej psychologičky/psychológa zavedená dlhšie, 

má dlhšiu tradíciu, pedagógovia k tejto pozícií a človeku prechovávajú väčšiu dôveru, rešpekt, 

úctu. Väčšie skúsenosti školských psychológov a teda dlhšia doba praxe podobne vplývajú na 

budovanie dôvery a rešpektu zo strany pedagógov. V rozhovore to popisujú dve školské 

psychologičky (Andrea, Alžbeta). Až tri školské psychologičky a dvaja psychológovia (Klára, 

Lucia, Lenka, Tomáš a Vladimír) sa pri rozhovoroch dotkli toho, aké dôležité je, aby 

psychologička/psychológ mal povedomie o náročnosti učiteľskej profesie. Aj vďaka nemu 

sa môžu snažiť realizovať pre vyučujúcich rôzne aktivity s cieľom pomoci a podpory. Ak 

ukážu, že im chcú pomôcť a vedia, čo všetko učiteľské povolanie zahŕňa, vyučujúci môžu mať 

o realizované aktivity zároveň väčší záujem. Na budovanie dôvery a rešpektu majú vplyv 

i negatívne domnienky školských psychologičiek a psychológov, ktoré so sebou nesú už pri 

nástupe na pozíciu . Tri školské psychologičky a jeden psychológ (Jana, Alena, Lenka a Tomáš) 

uvádzajú, že pôvodne mali o pedagógoch negatívne predstavy, avšak pozitívne skúsenosti ich 

presvedčili o opaku. Klára a Vladimír na druhej strane mali negatívnu skúsenosť, ktorá ich už 

existujúce negatívne domnienky len potvrdila.  Ukazuje sa, že to všetko môže mať vplyv nielen 

na budovanie rešpektu a dôvery z oboch strán, ale aj na realizáciu aktivity. Negatívne 

domnienky môžu vplývať na nedostatok sebadôvery školskej psychologičky/psychológa, 
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negatívne skúsenosti môžu podobne viesť k neochote alebo strate záujmu pre vyučujúcich niečo 

ďalšie realizovať.  

Spätná väzba, jej formu a konkrétny obsah som identifikovala ako predposlednú tému. 

Čo sa týka formy, dve školské psychologičky (Lucia, Klára) uvádzajú písomnú podobu, ďalšie 

dve (Jana a Katarína) hovoria, že pre nich bolo spätnou väzbou verbálne zhodnotenie 

v priebehu neformálnych rozhovorov, Lenka a Andrea popisujú podobne verbálnu spätnú 

väzbu, avšak takú, ktorú si samé vyžiadali. Napokon Ľudmila a dvaja psychológovia (Tomáš 

a Vladimír) uvádzajú kombináciu viacerých podôb – okrem ústneho zhodnotenia od 

pedagógov spätnú väzbu predstavovali aj konkrétne činy vyučujúcich (spokojnosť pri aktivite, 

účasť, atď.). Negatívny obsah spätnej väzby ako jediný popisuje Vladimír. Ostatní hovoria buď 

o pozitívnom zhodnotení zo strany pedagógov a vedenia, alebo sa k obsahu vôbec nevyjadrujú.  

Napokon je tu zdieľanie vlastných skúseností, ktoré sa ukazuje ako dôležitá téma. 

Okrem podpory im toto zdieľanie poskytuje povzbudenie a pocit, že nie sú na problémy 

a riešenie ťažkostí sami. Päť školských psychologičiek a dvaja psychológovia (Ľudmila, Jana, 

Lucia, Alena, Tomáš, Peter) pri rozhovore uvádzajú, že svoje skúsenosti zdieľajú s inými 

odborníkmi alebo kolegami, ako je metodik prevencie či špeciálny pedagóg. Alebo sa môže 

jednať o známych na poli psychológie, s ktorými skôr neformálne hovoria o svojich 

skúsenostiach. Päť školských psychologičiek a jeden psychológ (Alžbeta, Lenka, Katarína, 

Anna, Klára a Vladimír) sami dochádzajú na supervízie alebo intervízie. Všetci okrem Kláry 

však majú už viac ako tri roky praxe za sebou, viac kontaktov a teda aj viac možností pre účasť 

na podobných aktivitách.   
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12 Diskusia  
  

V tejto časti práce by som chcela zodpovedať na výskumné otázky, ktoré som si pred 

samotnou realizáciou výskumu stanovila. Mojím zámerom je teda priblížiť výsledky práce, 

porovnať s teoretickými východiskami, zhodnotiť a pohovoriť i o možných limitoch.  

 Ústredným motívom práce bolo zistiť, aký je prístup školských 

psychologičiek/psychológov (z hľadiska postojov a praktík) k realizácii aktivít pre učiteľské 

tímy. Túto hlavnú výskumnú otázku som zvolila za účelom hlbšie nahliadnuť na celý proces 

realizácie aktivity z pohľadu školských psychologičiek/psychológov a obsiahnuť fenomény, 

ktoré s realizáciou súvisia. Zároveň som si položila tri súvisiace otázky, na ktoré v tejto časti 

odpoviem: ako školskí psychológovia vnímajú realizáciu aktivít pre učiteľov, čo podľa  

školských psychológov prispieva k realizácii aktivít a čo naopak predstavuje prekážky pri 

realizácii aktivít pre pedagógov. Konkrétne praktiky a postoje školských 

psychologičiek/psychológov, na ktoré sa pýtam v hlavnej výskumnej otázke, prenikajú naprieč 

všetkými odpoveďami.   

 Školské psychologičky/psychológovia v rámci spolupráce s pedagógmi môžu okrem 

konzultácií a ďalších individuálnych činností s vyučujúcimi vytvárať aktivity aj pre celé 

učiteľské tímy. Na školách v ČR to však nie je pravidlom. O tejto skutočnosti som sa 

presvedčila už v príprave svojho výskumu – väčšina oslovených školských psychologičiek 

a psychológov uvádzala, že aktivity pre učiteľské tímy nerealizuje najmä z nedostatku časových 

možností. Nízky podiel práce psychologičiek/psychológov s učiteľským tímom ukazuje aj 

výskum, uskutočnený autormi Smetáčková a kol. (2019), pri ktorom školské 

psychologičky/psychológovia uvádzali, že skupinová práca s vyučujúcimi tvorí len približne 

štyri percentá ich priamej práce.  

Školské psychologičky/psychológovia, ktorí podobné aktivity realizujú a stali sa  

súčasťou môjho výskumu, pri realizácii využívajú rozličné praktiky. Deväť 

psychologičiek/psychológov realizovalo aktivity z vlastnej iniciatívy a štyria na podnet 

vedenia. Čo sa týka konkrétnych foriem, jednalo sa napríklad o skupinové stretnutia za účelom 

spoločného zdieľania skúseností či pocitov. Tie boli spomínané najčastejšie, uviedlo ich až šesť 

psychologičiek/psychológov, pričom iba jedno z nich vzniklo na podnet vedenia, ostatné 

z iniciatívy psychologičiek/psychológov. Vzdelávacie semináre s cieľom pojednať 

o rozličných témach, popisujú dvaja psychológovia – jeden z nich realizuje seminár na podnet 
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vedenia, druhý naopak z vlastnej iniciatívy. Ďalej sú to neformálne online stretnutia, ktoré 

organizovali zo svojej iniciatívy dve psychologičky v priebehu distančnej výuky. Podporné e-

maily zamerané na psychohygienu popisovali tri psychologičky – iba jedna z nich e-maily 

posielala na podnet vedenia.  

Konkrétne formy aktivít pre pedagógov, uskutočňované školskými 

psychologičkami/psychológmi, sa v zahraničnej literatúre skloňujú menej často.  Hovorí sa 

prevažne o konzultáciách s vyučujúcimi (napr. Jimerson et al., 2004, 2006).  Štúdia od autorov 

Farrel et al. (2005), skúmajúca pohľad vyučujúcich na prácu školských 

psychologičiek/psychológov z ôsmich krajín ukazuje, že školské psychologičky/psychológovia 

spolupracujú s vyučujúcimi najmä za účelom konzultácie problémového správania žiakov. 

Ďalšia práca s pedagógmi, školenia či pomoc ohľadom iných záležitostí, ako je napríklad 

tréning komunikácie s rodičmi,  nie je častá, hoci by ju vyučujúci ocenili. Smetáčková a kol. 

(2019) v rámci svojho výskumu uvádza, že školské psychologičky/psychológovia v ČR sa v 

rámci skupinových aktivít venujú prevažne vytváraniu seminárov, a spoločné stretnutia za 

účelom zdieľania uskutočňujú skôr zriedka. Na základe dotazníkového šetrenia autori približujú 

možné prekážky v realizácii skupinových aktivít pre pedagógov. Školské 

psychologičky/psychológovia uvádzajú nedostatok času a nezáujem vyučujúcich, nedostatočnú 

externá podpora pre psychologičky/psychológov alebo chýbajúcu supervíziu ako najväčšie 

prekážky, menšou prekážkou je nedôvera na strane vyučujúcich, nedostatok času v rámci 

úväzku psychologičiek/psychológov a ich nedostatok skúseností. Náročnosť problémov, 

s ktorými vyučujúci prichádzajú, a nedostatočná podpora od vedenia boli považované za 

najmenšie prekážky.  

Školské psychologičky a psychológovia v mojom výskume hovorili o prekážkach 

v realizácii aktivít veľmi podobne ako v spomínanom šetrení, avšak prekážka, týkajúca sa 

nedostatku času v rámci úväzku, bola vo všetkých prípadoch vnímaná ako najmenší problém, 

respektíve nikto ju pri svojom rozprávaní nespomenul.   

Za veľmi ojedinelú formu aktivity v našom prostredí považujem skupinový nácvik 

relaxácie – ten totiž pri  rozhovore predstavila jedna zo školských psychologičiek. Nácvik 

relaxácie vnímam ako o čosi intenzívnejšiu formu pomoci vyučujúcim, nakoľko v sebe spája 

kolektívnu skúsenosť i princípy psychohygieny. Na rozdiel od podporných e-mailov či 

poskytovania rád, ako bojovať so záťažou a stresom, je toto priama forma – učitelia sa 

relaxačným metódam učia priamo od psychologičky.  O tomto type aktivity sa v našom 

prostredí veľmi nehovorí. Zapletalová (2013) síce píše o niekoľkých formách aktivít, ktoré 



79 
 

psychologičky/psychológovia pre pedagógov realizujú, ale v žiadnej z nich nie je popisovaný 

nácvik relaxácie, či iná, podobná forma aktivity zameranej na psychohygienu.   

Pri otázke, ako vnímajú školské psychologičky/psychológovia realizáciu aktivít, 

považujem za podstatné sledovať dva činitele – záujem o pedagógov, no zároveň vlastný 

prospech psychologičiek/psychológov. Čo sa týka prvého spomínaného činiteľa, pri 

skupinových aktivitách, s cieľom spoločného zdieľania, vnímam ako kľúčovú snahu 

vyučujúcim utvoriť  priestor pre znovuobjavenie akejsi spolupatričnosti a kolegiality, ktorá, 

podľa slov viacerých psychologičiek a psychológov, na školách nemá výrazné zastúpenie, 

avšak môže výrazne pomôcť pri zvládaní záťaže spojenej s učiteľským povolaním. Kolegialita, 

súdržnosť, tímová práca – to všetko vyučujúcim poskytuje možnosť vzájomnej pomoci, ale 

zároveň prináša pocit opory, spokojnosti.  

Jednou z možností ako vytvoriť priestor pre posilnenie kolegiality sú skupinové aktivity 

s cieľom zdieľania ako sú supervízie či intervízie. Podľa výskumu Pavlas Martanovej (2020) 

vyučujúci vidia výhodu v supervíziách práve vo vzájomnom povzbudení, porozumení či vo 

vytváraní spoločnej vízie školy. Aj výskum Talpovej (2018), ukazuje, že samotní učitelia si 

želajú, aby na škole fungovala nejaká forma intervízie alebo supervízie ako nástroj 

psychohygieny. Zapletalová (2013) popisuje intervíziu ako výmenu skúsenosti medzi 

kolegami, ktorí sú, na rozdiel od supervízie, hierarchicky na jednej úrovni. Tento typ 

skupinového stretnutia popisovalo všetkých šesť školských psychologičiek/psychológov 

v mojom výskume, hoci dvaja z nich používali pojem supervízia. Základným princípom bolo 

vytvoriť priestor, kde sú všetci zúčastnení rovnocennými kolegami, teda typ aktivity na spôsob 

intervízie.  

 Na školách, kde tímová práca v učiteľských tímoch nemá veľké zastúpenie, alebo 

učitelia fungujú skôr samostatne a pre rôzne dôvody sú izolovaní od kolektívu (napr. vyučujúci 

na druhom stupni, ktorí trávia čas prevažne vo svojich kabinetoch), môže vzájomná 

komunikácia viaznuť. Vzťahy medzi vyučujúcimi sú v takých prípadoch skôr formálne, 

neosobné. Psychologičky a psychológovia teda prostredníctvom realizácie niektorých foriem 

aktivít môžu utvoriť priestor pre vytvorenie zdieľania, kolegiality a družnosti. Tento spôsob 

spolupráce vnímajú okrem iného aj ako prevenciu pred vznikom syndrómu vyhorenia. Autori 

Szabo a Jagodics (2019) vo svojom výskume skúmajú syndróm vyhorenia u maďarských 

učiteľov, vo vzťahu k organizačným a sociálnym faktorom. Uvádzajú, že vyučujúci 

v Maďarsku sú zvyknutí pracovať prevažne samostatne a nezdieľať svoje skúsenosti 

s kolegami. Nedostatok sociálnej opory od kolegov vnímajú ako faktor, ktorý môže viesť 
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k vzniku syndrómu vyhorenia.  Smetáčková (2019), podobne konštatuje, že takáto forma 

pomoci môže byť v boji proti učiteľskému stresu veľmi účinná. Zároveň vníma jej slabé 

zastúpenie v ČR a pripomína, aké dôležité je dať väčší priestor školskej psychológii, aby 

podobnými prostriedkami mohla pomáhať nielen žiakom, ale aj vyučujúcim. Štúdia Bartoňovej 

a Smetáčkovej (2020) skúmala úlohu, akú zastávajú školské psychologičky/psychológovia 

v oblasti učiteľského vyhorenia – jeho riešenia a prevencie. Čo sa týka prevencie, autorky 

uvádzajú tri typy aktivít, ktoré psychologičky/psychológovia na školách realizujú. Prvú 

predstavujú nešpecifické činnosti – vedomie, že vyučujúci majú na škole k dispozícii osobu, 

ktorá môže v prípade nutnosti poskytnúť pomoc. Druhou aktivitou boli individuálne 

konzultácie a treťou organizovanie rôznych seminárov či supervízií. Autorky štúdie súčasne 

uvádzajú, že prvé dva typy aktivít popisovali všetci informanti výskumu, tretiu naopak iba 

niektorí z nich. Schoeps et al. (2019) zisťovali, aký vplyv bude mať na vyučujúcich účasť na 

skupinových stretnutiach, ktoré boli zamerané na redukciu stresu a rozvíjanie emocionálnych 

zručností ako prevenciu syndrómu vyhorenia. Vyučujúci, ktorí sa zúčastnili skupín, popisovali 

väčšiu spokojnosť, vyššiu sebaúctu a menší stres než vyučujúci, ktorí neboli súčasťou skupín 

a dostali iba informačné materiály. Kyriacou (2001) podobne vyzdvihuje dôležitosť zdieľania 

a kolegiálnej podpory v boji proti stresu v učiteľskom povolaní.   

Realizácia aktivít – posielanie podporných e-mailov, skupinové stretnutia, relaxácia 

alebo vzdelávacie semináre, sú zároveň jednou z možností, ako pedagógom dokázať, že 

psychologičky/psychológovia skutočne vedia o ich potrebách. Snaha 

psychologičiek/psychológov ukázať vyučujúcim, že sú si vedomí náročnosti učiteľskej 

profesie, prestupovala takmer všetkými rozhovormi. Skutočne sa za touto snahou školských 

psychologičiek/psychológov skrýva iba záujem o duševné, prípadne fyzické zdravie 

pedagógov? Bezpochyby, ako som vyššie uviedla, pedagógom chcú takto poskytnúť priestor 

pre zdieľanie, pocit spolupatričnosti a odbremenenie. Zároveň však realizáciu aktivít 

považujem za akýsi prostriedok pri budovaní svojej pozície na škole. Realizovať aktivitu pre 

pedagógov za školské psychologičky/psychológov jasne hovorí: „máme o vás záujem, snažíme 

sa, nie ste nám ukradnutí, počúvame, čo vás trápi a vieme vás pochopiť.“ Tento prístup 

školských psychologičiek a psychológov v sebe spája prvky odborného porozumenia spoločne 

s empatiou, emočným naladením a záujmom, starostlivosťou.  

Nazdávam sa, že tento prístup môže byť súčasne účinným spôsobom vzbudzovania 

dôvery. O tom píše už Zapletalová (2001), ktorá navrhuje, že školský psychológ, by mal, okrem 

iného, získavať  dôveru najskôr nepriamo, nepozorovane – pomocou aktivít ako sú prednášky, 
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skupinové stretnutia a pod. Školské psychologičky/psychológovia teda zaiste majú záujem 

o spokojnosť vyučujúcich, avšak získanie ich dôvery a posilnenie vzájomného vzťahu je 

podstatnou základňou upevnenia pozície a kompetencií.  Napokon, z mnohých výskumov 

a z odbornej literatúry sa dozvedáme o tom, aké náročné môže byť pre 

psychologičku/psychológa svoje miesto obhájiť a upevniť. Úsilie vyjednať si svoju pozíciu 

popisuje Štech (2013), ktorý uvádza, že školské psychologičky/psychológovia sa musia 

neustále snažiť svoje miesto vybojovávať. Podľa jeho slov ho totiž môže ohrozovať akýkoľvek 

zo vzťahov, ktoré na škole fungujú. Nedostatočné prijatie zo strany pedagógov prispieva 

k výraznej neistote.  

Na otázku, ako vnímajú školské psychologičky/psychológovia realizáciu aktivity sa mi 

teda núka nasledujúca odpoveď: školské psychologičky/psychológovia túžia prostredníctvom 

aktivít pedagógom sprostredkovať pocit spolupatričnosti, súdržnosti, ktorý okrem iného 

pomáha vyrovnávať sa s nástrahami učiteľského povolania. Súčasne však realizáciu pre 

pedagógov vnímajú ako pomocný nástroj v upevňovaní svojej pozície. Prostredníctvom 

aktivity ukazujú svoje povedomie o náročnosti učiteľského povolania, vzbudzujú dôveru 

u pedagógov a tá následne posilňuje spoluprácu a vedie k tomu, že vyučujúci pozíciu školskej 

psychologičky/psychológa na škole lepšie akceptujú, rešpektujú jeho postavenie, kompetencie, 

autonómiu.    

Čo podľa psychologičiek a psychológov prispieva k úspešnej realizácii aktivity? 

Podpora v akejkoľvek podobe figuruje ako veľmi podstatný faktor. Podpora vedenia, ostatných 

kolegov na škole, i podpora zvonka, či už v podobe osobnej účasti na supervíziách, intervíziách 

alebo jednoducho zdieľanie skúsenosti s inými ľuďmi, dodáva sebadôveru a povzbudzuje. 

Oboznámiť pedagógov o tom, čo presne sa v priebehu aktivity bude diať, je ďalší zásadný krok. 

Pri aktivite, ktorá nebola vyučujúcim dostatočne prezentovaná, vyučujúci prejavujú nezáujem, 

odmietavý prístup. Aj Zapletalová (2001) zdôrazňuje, aká je pre vyučujúcich zrozumiteľnosť 

práce školských psychologičiek a psychológov potrebná. S tým súvisí dobrá propagácia – aby  

aktivita nebola prezentovaná ako niečo, čo v pedagógoch vyvolá dojem kontroly (napr. 

nepoužívať, prípadne vysvetliť v rámci propagácie slovo supervízia, ktoré môže pedagógov 

znepokojiť).  

Príjemná atmosféra posilňuje dojem neformálnosti – vyučujúci sa môžu uvoľniť, viac 

rozhovoriť, cítiť sa príjemne. Až päť školských psychologičiek/psychológov popisovalo 

dôležitosť pohostenia, jedla, kávy.  Menší počet účastníkov podobne prispieva k neformálnemu 

dojmu, psychologičkám/psychológom sa tiež pracuje s menším počtom jednoduchšie – pri  
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vzdelávacích seminároch, ale aj pri ostatných skupinových aktivitách. Menší počet účastníkov 

zaručuje súčasne väčší časový priestor pre jednotlivých členov, pre interakciu. 

Psychologičky/psychológovia zároveň dokážu pri menších skupinách lepšie dodržať časové 

vymedzenie. Niekoľko školských psychologičiek popisovalo ako prekážku pri úspešnej 

realizácii prítomnosť vedenia. Riaditeľka alebo riaditeľ, podľa ich slov, mohol narušiť 

zdieľanie a celkový neformálny dojem, ktorý pri aktivitách psychologičky a psychológovia 

chceli dosiahnuť. Riaditeľka či riaditeľ je teda v očiach vyučujúcich  považujú za niekoho, kto 

má najväčšiu moc a chce mať všetko pod palcom. To súhlasí s výskumom Vychopňovej (2018), 

pri ktorom bolo zistené, že vyučujúci u riaditeľa vnímajú najväčšmi donucovaciu moc a chápu 

ho ako silného lídra, ktorý môže v prípade nutnosti potrestať.   

Pri všetkých krokoch, ktoré v rámci realizácie psychologičky/psychológovia podnikajú, 

sa snažia dávať pedagógom najavo, že nie sú v hierarchii školy na vyššom stupni než oni – nie 

sú nadradení, ani v žiadnom tajnom spojenectve s riaditeľkou či riaditeľom, nechcú kontrolovať 

ani riadiť. Tieto snahy korešpondujú so zisteniami z výskumov Suchardovej (2009) a Finkovej 

(2007), v ktorých vyučujúci vyjadrujú svoje obavy v súvislosti s osobou a prácou školských 

psychologičiek/psychológov. Sú to najmä obavy z ohrozenia učiteľovej profesionality, strachu, 

že školské psychologičky/psychológovia nedodržia svoje kompetenčné hranice a budú sa nad 

nich povyšovať. Autorky výskumu hovoria aj o obave zo straty v mzdovom fonde, ktorá však, 

pri mojich rozhovoroch so školskými psychologičkami a psychológmi vôbec nezaznela.  

Zo slov psychologičiek a psychológov usudzujem, že mnohí vyučujúci majú dojem, že 

psychologička/psychológ je voči nim v nadradenej pozícii, pretože s týmto scenárom sa 

stretávajú oddávna. Tam, kde príde vyučujúci do kontaktu s druhou osobou, ide väčšinou 

o postavenie nadriadeného s podriadeným – inšpekcia, hospitácia, ba dokonca i kontroly zo 

strany rodičov. Súčasne na tomto mieste vnímam ako dôležité zo strany 

psychologičiek/psychológov ukázať odlišný prístup, než ten, na aký môžu byť vyučujúci 

zvyknutí pri iných odborníkoch (psychologičky/psychológovia z pedagogicko-

psychologických poradní, klinickí psychológovia a pod.) Skupinové aktivity s cieľom 

zdieľania skôr moderujú, vytvárajú priestor, aby si vyučujúci radili navzájom, kladú dôraz na 

vlastné zdroje pedagógov, na ich techniky, ako zvládať stres či krízové situácie. Nechávajú im 

priestor na vyjadrenie vlastných potrieb a súčasne hľadanie vlastných spôsobov riešenia, za 

jemnej pomoci psychologičky/psychológa.  Pri aktivitách, kde školská 

psychologička/psychológ ostáva v pozícii prednášajúceho (prednášky, workshopy), nemusia 

zotrvať v expertnej pozícii, môžu siahnuť po nenásilnom spôsobe vedenia aktivity – 
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nevynechať diskusiu, vytvoriť priestor pre dostatočnú interakciu, podobne prejaviť záujem, 

ukázať empatický prístup.   

 Pri výskume som sa zaujímala súčasne o to, čo podľa psychologičiek a psychológov 

predstavuje prekážky pri realizácii aktivít pre pedagógov. Školské 

psychologičky/psychológovia kladú skutočne veľký dôraz na to, aby časové vymedzenie 

aktivity nebolo pre vyučujúcich obmedzujúce. Aktivita s povinnou účasťou sa mnohým 

psychologičkám a psychológom zdá rovnako negatívnym činiteľom ako uberanie z voľného 

času. V prípade povinnej účasti, danej vedením, by aktivita mala pedagógom priniesť aspoň 

dostatočný úžitok. Ďalšími prekážkami môže byť nedostatočná podpora či nevhodné 

informovanie pedagógov, ktoré môže vyústiť vo vytvorenie mylných predstáv o tom, ako 

aktivita bude prebiehať, a spôsobiť následný nezáujem. S tým súvisí už spomínaná domnelá 

predstava o nadradenosti psychologičky/psychológa, ktorá podobne vyvoláva obavy, neochotu, 

odmietanie a môže predstavovať jednu z prekážok. Tam, kde na škole pozícia 

psychologičky/psychológa mala svoje miesto už niekoľko rokov, vyučujúci nemali výrazné 

obavy, nebáli sa ani nových, neznámych aktivít. Novo zavedená pozícia, prípadne nástup 

mladej školskej psychologičky či psychológa predstavoval pre pedagógov väčší problém. 

V takých prípadoch, podľa slov školských psychologičiek a psychológov, vyučujúci 

spoluprácu odmietali, pri aktivitách prevažne nejavili záujem alebo svojím správaním 

demonštrovali neochotu. Dostatočná prax ako je ako pozitívny faktor v získavaní dôvery 

vyučujúcich popisovaná aj vo výskume Machovej (2005).  

To všetko, samozrejme, vplýva na sebavedomie psychologičiek/psychológov. Navyše 

túto skutočnosť posilňuje to, že mnohí z nich na školy nastupujú s už vytvorenými negatívnymi 

domnienkami o tom, ako bude spolupráca s vyučujúcimi prebiehať. V odbornej literatúre sa 

riešia skôr predstavy vyučujúcich smerujúce k psychologičkám/psychológom, ktoré vedú 

k nedôvere, obavám (Lazarová, 2003; Machová, 2005; Lazarová, Čapková, 2006). V mojom 

výskume približne polovica školských psychologičiek/psychológov spomenula niektorú 

z negatívnych predstáv o pedagógoch. Tie v niektorých prípadoch komplikovali realizáciu 

aktivít, pretože prispievali k nízkemu sebavedomiu či strachu pustiť sa do realizácie. Školské 

psychologičky a psychológovia sa teda dostávajú do akéhosi začarovaného kruhu – snažia sa 

svojou činnosťou pomáhať vyučujúcim, avšak už vopred majú často negatívne predstavy, ktoré 

im uberajú na sebavedomí a prinášajú neistotu. Zároveň sú to samotní pedagógovia, ktorí si na 

jednej strane želajú pomoc a ocenili by viac aktivít, avšak často nechcú psychologičky 

a psychológov nechcú prijať v dôsledku toho, že nemajú dostatok praxe alebo jednoducho majú 
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obavy z kontroly, poučovania a pod. To všetko svedčí o dilematickej povahe tohto povolania, 

ktorá je neraz skloňovaná (napr. Štech, Zapletalová, 2013;Hanauerová, 2017). 

V odbornej literatúre nenájdeme mnoho informácii o tom, aký je prístup školských 

psychologičiek a psychológov k realizácii aktivít. Dočítame sa o len formách spolupráce, ktoré 

majú k dispozícii (Gajdošová, 1998; Štech, 2013) alebo o podiele práce, ktorý venujú 

činnostiam s pedagógmi (Smetáčková, 2019; Hubertová, 2014). Podobne sa môžeme dozvedieť 

o všeobecných úskaliach práce psychologičiek/psychológov a o tom, aké zložité je svoju 

pozíciu na školách obhájiť, získať rešpekt kolegov a nadobudnúť požadovanú autonómiu 

(Štech, 2013) To ukazujú výskumy, zamerané na pohľad psychologičiek/psychológov, ale aj 

tie, ktoré sledujú perspektívu pedagógov. Nikde sa však nepopisujú konkrétne postoje 

psychologičiek a psychológov pri realizácii aktivít pre učiteľské tímy ani to, čo pre nich vlastne 

úspešná realizácia predstavuje.  Na základe svojho výskumu usudzujem, že úspešná realizovaná 

aktivita môže priniesť úžitok nielen vyučujúcim, ale aj psychologičkám a psychológom samým. 

Vyučujúcim pomáha sprostredkovať pocit spolupatričnosti, kolegiality a vzájomného 

porozumenia. Súčasne, pomocou správne zvolených krokov pri realizácii aktivity, môžu 

školské psychologičky/psychológovia pedagógom ukázať, že sa ich nesnažia ohroziť, 

kontrolovať ani poúčať. Vyučujúci, ktorí si to uvedomia, im tak môžu viac dôverovať, 

rešpektovať a akceptovať ich profesijné kompetencie. Bohužiaľ, existuje množstvo faktorov, 

ktoré môžu realizáciu aktivity komplikovať. Dôvodom je samotná dilematická povaha 

povolania školskej psychologičky/psychológa.  

Robila som kvalitatívny výskum, takže som skúmala malý súbor podrobne, do hĺbky. 

Nemožno preto výsledky generalizovať na všetky školské psychologičky a psychológov v ČR. 

Na tomto mieste ešte treba poznamenať, že zber dát prebiehal v čase pandémie, čo so sebou 

nieslo mnohé nevýhody, ale naopak aj nové možnosti. V dôsledku opatrení mi nebolo 

umožnené stretnúť sa so školskými psychológmi osobne. Komunikácia prostredníctvom 

videohovoru má svoje slabiny, či už pre občasné výpadky zvuku a obrazu, no najmä pre 

absenciu osobného, autentického kontaktu medzi výskumníkom a účastníkom výskumu. V 

priebehu môjho výskumu súčasne nastala pomerne nečakaná situácia – traja školskí 

psychológovia, ktorí súhlasili s poskytnutím rozhovoru, uviedli, že v čase svojho pôsobenia na 

škole realizovali aktivity pre pedagógov len v rámci distančnej výuky. Tento spôsob realizácie 

aktivít sa výrazne odlišoval od ich realizácie za prezenčnej výuky. Priniesol aj nové výzvy. 

Keďže obsah práce so žiakmi a triedami sa zúžil, niektorí školskí psychológovia sa preto začali 
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viac sústrediť na prácu s pedagógmi. Podmienil to aj fakt, že pre mnohých pedagógov bola 

dištančná forma výuky nová, neznáma a tak im bolo potrebné zaistiť viac podpory a pomoci.  

Samozrejme, vždy treba myslieť na to, že školské psychologičky/psychológovia 

nemuseli o všetkom hovoriť pravdivo. Pre vytvorenie komplexnejšej predstavy by nebolo na 

škodu doplniť výskum o osobnú účasť na aktivitách a nahliadnutie na opačnú stranu – názory 

a postoje pedagógov.  
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13 Záver 
 

V diplomovej práci som sa zamerala na spoluprácu školských psychologičiek/psychológov 

s učiteľmi, avšak v trochu inej podobe, než takej, o ktorej sa v odbornej literatúre väčšinou 

dočítame. Môj záujem smeroval k aktivitám, ktoré školské psychologičky/psychológovia 

realizujú pre učiteľské tímy. V teoretických východiskách práce som priblížila históriu školskej 

psychológie v zahraničí i v ČR, následne som sa venovala náplni práce v tomto povolaní, roli 

a úskaliam profesie. Učiteľské povolanie a jeho riziká boli predmetom ďalšej časti mojej práce. 

Napokon som pojednala o možnostiach spolupráce školských psychologičiek/psychológov 

s pedagógmi i o faktoroch, ktoré môžu túto spoluprácu a vzťah medzi oboma aktérmi negatívne 

ovplyvňovať. Ťažisko empirickej časti práce predstavujú výsledky výskumu – analýza  

rozhovorov s desiatimi školskými psychologičkami a troma psychológmi.  

Z výskumu sa ukazuje, že školské psychologičky/psychológovia, ktorí sa rozhodnú pre 

realizáciu aktivít, volia rôzne formy. Prevažne pre vyučujúcich organizujú skupinové stretnutia 

s cieľom spoločného zdieľania a výmeny skúseností, podobné intervíziám. Ďalšou rozšírenou 

formou aktivity sú prednášky či workshopy zamerané na vzdelávanie. V priebehu dištančnej 

výuky školské psychologičky/psychológovia podporujú pedagógov prostredníctvom e-mailov 

alebo online skupinových stretnutí. Ojedinelou formou aktivity, ktorá sa pri rozhovoroch 

objavila, je nácvik relaxácie pre učiteľské tímy.  

 Z môjho výskumu vyplýva, že školské psychologičky a psychológovia vnímajú 

realizáciu aktivít ako pomoc pre pedagógov, súčasne však ako nástroj v upevnení svojej pozície 

na škole. Za pomoci aktivity, ktorá pre pedagógov musí byť bezpečným priestorom, vytvárajú 

podmienky pre posilnenie pocitu spolupatričnosti či kolegiality, ktorá okrem iného prispieva 

k zvládaniu záťaže. Vytvoreniu bezpečného priestoru a celkovej realizácii aktivít môže brániť 

mnoho faktorov.  

Zdá sa však, že úspešná realizácia aktivity nie je vždy pravidlom, nakoľko jej môže 

brániť mnoho rozličných faktorov. Okrem iného je to napríklad súhrn často neopodstatnených 

negatívnych predstáv, či už zo strany pedagógov alebo samotných školských 

psychologičiek/psychológov. Pedagógovia nedôverujú psychologičkám a psychológom, ich 

činnosť neraz považujú za nepotrebnú, majú obavy z ich nezrelosti, nekompetentnosti a pod. 

Negatívne domnienky a obavy sa vyskytujú rovnako na druhej strane, u psychologičiek 

a psychológov. To všetko uberá psychologičkám a psychológom na sebavedomí, prináša 
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značný pocit neistoty a neochotu realizovať čokoľvek nové. Hoci si uvedomujú náročnosť 

učiteľskej profesie a chcú vyučujúcim pomáhať, častokrát sa ocitajú v ambivalentnej situácii.  

 Prostredníctvom výskumu som, aspoň na chvíľu, mala možnosť nahliadnuť na 

spoluprácu školských psychologičiek/psychológov s učiteľmi. Mohla som teda, z perspektívy 

školských psychologičiek a psychológov, sledovať, ako prebieha proces realizácie  aktivít pre 

pedagógov. Okrem toho mi výskum umožnil spoznať, aké náročné je obhájiť ako 

psychologička/psychológ svoju pozíciu a nájsť akési pevné miesto v spleti vzťahov, ktoré na 

škole fungujú.  

 Nazdávam sa, že pozícia školskej psychologičky/psychológa stále na niektorých 

školách nemá svoje stabilné miesto a nie je dostatočne prijímaná. Nielen vyučujúci, vedenie, či 

ďalší pracovníci školy, ale aj samotné školské psychologičky/psychológovia a iné subjekty 

v spoločnosti, sa musia podieľať na snahe zmeniť toto negatívne nastavenie, aby bolo povolanie 

školských psychologičiek/psychológov na školách prijímané s väčším rešpektom, dôverou 

a úctou. Domnievam sa, že v takom prípade môže omnoho efektívnejšie naplniť svoj účel – 

pomáhať  žiakom, ale venovať sa aj pedagógom, ktorí si rovnako zaslúžia jeho pozornosť.  
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