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Bc. Barbora Sakmárová : Spolupráca školských psychológov a učiteľských tímov z pohľadu 
školských psychológov. 

 Diplomová práce. Oponentský posudek. 

 
Studentka Barbora Sakmárová si stanovila za cíl prozkoumat jednu specifickou součást práce 

školního psychologa, a to práci s učiteli a učitelkami. Sledovala prostřednictvím třinácti rozhovorů se 

školními psycholožkami a psychology, jakých podob tato aktivita nabývá a co aktivity podporuje a co 

jim brání. Téma je aktuální a znovu oživované v kontextu náročnosti učitelské profese (i v době 

pandemie Covid-19). 

Teorie vychází z aktuálních zdrojů a poskytuje funkční rámec pro porozumění problematice: kdo je 

školní psycholog, jak a od kdy je ukotven, a co je náplní jeho práce včetně určitých nejasně 

definovaných aspektů. Kdo je učitel, jako specifickou zátěž nese, včetně rizika vyhoření. Jaká je 

podoba interakcí obou profesí a kde jsou její citlivá místa. Teoretické pozadí je dobře vykresleno, je 

relevantní a pomáhá porozumění, zároveň nezavaluje zbytečnostmi.  

Metodologie je zvolena i zvládnuta výborně. Výzkum je eticky ošetřen. 

Třináct krátkých medailonků nám přibližuje respondenty. Samotné třídění dat do kategorií se jeví 

jako logické, správné. Výsledky analýzy dat ukázaly, že je třeba ošetřit nastavení a že „promo“ aktivit 

je součástí jejich úspěchu či neúspěchu. Mottem samotné práce je: moderovat, nechytračit a 

nenalévat. Významnou proměnnou se ukazuje bezpečí (do které vstupuje aspekt atmosféry, počtu 

lidí na setkání, dobrovolnosti, přítomnosti či nepřítomnosti vedení na aktivitě a času konání). 

Významné se ukazuje téma respektu a důvěry a otázka, jak ji tvořit, přičemž zde hrají svou roli i 

očekávání a domněnky psychologů směrem k učitelům a také povědomí o náročnosti učitelské 

profese. Autorka oslovila i témata zpětné vazby a vlastního sdílení psychologů. 

Od strany 72 nás autorka provedla věcným a srozumitelným shrnutím. Po těchto závěrech jsem se 

velmi těšila na diskusi. Má očekávání se naplnila. Diskuse téma znovu prohlubuje v kontextu české i 

zahraniční literatury. Velmi se mi líbila úvaha směřující k dilematické povaze povolaní školní 

psycholožky/psychologa.  

Závěr: Práce je formálně zcela v pořádku. Cíl práce byl naplněn a považuji za kvalitní a vyspělou. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Možné otázky pro obhajobu: 

Objevují se ve výpovědích témata problematických vztahů na pracovišti (ve škole) a problematických 

vztahů s vedením?  

Bylo osloveno téma pravidel sdílení v kontextu bezpečí? 

Je v pořádku, aby školní psycholog dělal supervizi učitelům na vlastní škole? Vidíte tam určité limity? 

Vidí je Vaše respondentky/ ti? Jak tato zjištění rezonují s teorií supervize. 

    Děkuji. 

V Praze 5.5.2021    PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. 


