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Diplomová práce Barbory Sakmárové se zabývá specifickou oblastí v práci školních 

psychologů a psycholožek na českých školách, a to aktivitami pro skupiny vyučujících. 

Diplomová práce je další ze závěrečných prací, které volně souvisí s právě probíhajícím 

výzkumem kolegiálního sdílení ve školách. V tomto případě autorka prostřednictvím 

kvalitativní studie zjišťovala, jak školní psycholožky a psychologové uvažují o potřebnosti a 

významu aktivit pro vyučující, jak je prosazují a realizují i jaké potíže a překážky v souvislosti 

s nimi řeší.  

Barbora realizovala 13 rozhovorů se školními psycholožkami a psychology, z nichž tři působili 

na středních školách a deset na základních školách. Sběr dat byl komplikovaný kvůli pandemii 

Covid-19, ale nakonec z něho vyplynul zajímavý přínos – sami informanti/ky totiž hovořili o 

tom, že z uzavření škol vyplynula pro vyučující specifická zátěž, kterou jim někteří školní 

psychologové a psycholožky, i díky menšímu vytížení aktivitami pro žáky, pomáhali zvládnout 

(ačkoliv v běžném chodu takové aktivity neprovozovali).  

Teoretická východiska předkládají všechna důležitá témata. Cíle a metodologie výzkumu je 

precizně popsána. Výzkumné výsledky jsou prezentovány přehledně a čtivě (i díky 

představení výzkumného souboru prostřednictvím „medailonků“). Diskuse shrnuje odpovědi 

na výzkumné otázky, zasazuje je do kontextu dosavadních poznatků z českého i zahraničního 

prostředí a díky hlubší intepretaci otevírá i několik nových témat.  

Z předchozích výzkumů je známo, že v agendě školních psychologů a psycholožek je poměrně 

malý prostor věnován práci s učitelskými skupinami. Přínosem Barbořiny studie je, že díky 

kvalitativnímu vhledu ukázala hlavní příčiny, které za nízkou frekvencí takových aktivit stojí. 

Jedná se o příčiny institucionální, vztahové i identitní. Všichni oslovení školní psychologové a 

psycholožky se shodli, že je důležité s vyučujícími pracovat i nad rámec řešení případů 

jednotlivých žáků a tříd. Liší se však v tom, zda a nakolik si v tom připadají kompetentní. Ti, 

kteří mají pochybnosti, by uvítali možnost prohloubení svých dovedností práce se skupinou 

dospělých osob. Narážejí však i na překážky konstelace jejich vztahu s vyučujícími – svůj nízký 

věk považují za překážku, resp. vnímají nutnost déle vyučující přesvědčovat o tom, že 

navzdory nízkému věku pro ně mohou být přínosní. Bez ohledu na míru vnímaných 

kompetencí se školní psycholožky a psychologové shodovaly na potřebnosti supervize, 

kterou vnímají jako nutnou profesionalizační podmínku obecně, avšak vystupuje ještě silněji 



v kontextu práce s vyučujícími (kteří jsou dospělí a jejichž vztah má mnoho rovin, včetně 

rozporných).  

Očekávaným, ale přesto významným výsledkem byla identifikace důvěry jako podmínky pro 

to, aby vyučující byli ochotni využívat nabídku skupinových aktivit od školních psychologů a 

psycholožek. Autorka důvěru zajímavě rozebrala, ukázala její různé podoby a důsledky. 

Současně ukázala, jak křehká je důvěra v komplikovaném postavení, které školní psycholožky 

a psychologové ve školách mají – ať již z hlediska často omezených pracovních jistot 

(zkrácené úvazky s ročními smlouvami, na projekty), nebo ambivalentní pozice (patří 

k učitelskému sboru, nebo stojí mimo něj, možná i proti němu?).  

Oceňuji, jak Barbora ke svému diplomnímu výzkumu přistoupila. Zahájení práce sice 

odkládala, ale poté byla velmi soustředěná, při pohybu terénem citlivá, průběžně 

konzultovala a s pochopením zapracovávala připomínky. S výsledkem její práce jsem velmi 

spokojená. 

 

Otázky k obhajobě:  

Čím menší jsou vnímané kompetence školních psycholožek a psychologů, tím spíše zůstávají 

v rámci aktivit s vyučujícími na úrovni edukace, školení. Čím si to vysvětlujete? Je zde 

paralela s učitelskou rolí?  

Důvěra byla identifikována jako významný faktor nejen ze strany vyučujících, ale i samotných 

psycholožek a psychologů. Jak jejich pociťovaná důvěra ovlivňuje nabízené aktivity? Jedná se 

o důvěru vůči vyučujícím a vůči vedení. Jsou tyto dva typy důvěry shodného či odlišného 

charakteru a vznikají na základě shodných či odlišných zdrojů? 

Coby studentka psychologie, která uvažuje o profesní dráze školní psycholožky, jaké úpravy 

v obsahu studijního oboru byste na základě realizovaného výzkumu navrhovala?  

 

Závěr: Diplomovou práci Bc. Barbory Sakmárové považuji za zdařilou a splňující požadavky 

kladené na závěrečné práce. Oceňuji kvalitu výsledného textu i spolupráci a nasazení 

autorky během celého procesu tvorby práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

  

 

V Praze, 13. 5. 2021       Irena Smetáčková 


