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ABSTRAKT 

Předložená bakalářská práce se věnuje tématu spolupráce školního psychologa 

s rodiči žáků. Klade si za cíl zjistit, jak školní psychologové na českých školách na svou 

spolupráci s rodiči nahlížejí a které konkrétní aspekty jsou z jejich pohledu pro spolupráci 

charakteristické. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou.  

Teoretická část uvádí čtenáře do tématiky. Seznamuje je s pojmem školní 

psychologie a s tím, jak se disciplína vyvíjela. Dále zobrazuje specifika práce školního 

psychologa. Další část kapitoly se zaměřuje na téma spolupráce školy a rodiny. Samostatná 

podkapitola teoretické části se poté soustředí na samotnou práci školního psychologa s 

rodiči. Popisuje, jakou úlohu zde má psycholog i rodiče, jaké jsou formy a metody 

spolupráce, a také různé kritické oblasti spolupráce. 

Těžiště práce představuje její empirická část, která je zaměřena na přiblížení 

výzkumného šetření a prezentování jeho výsledků. Výzkumné šetření mělo kvalitativní 

charakter a bylo realizováno formou polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumný vzorek 

tvoří šest školních psychologů z různých měst v České republice. Rozhovory byly doslovně 

přepsány a získaná data následně analyzována prostřednictvím metody otevřeného kódování 

a předložena technikou vyložení karet. Výsledky výzkumného šetření čtenářům ukazují, jak 

školní psychologové vnímají svou spolupráci s rodiči, co z jejich pohledu tato spolupráce obnáší 

a jaké kritické oblasti ve spolupráci spatřují. 
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ABSTRACT 

The presented bachelor thesis deals with a topic of cooperation of a school 

psychologists with parents of students. It aims to find out how school psychologists in Czech 

schools view their cooperation with parents and which specific aspects they find 

characteristic for cooperation. The thesis is divided into a theoretical part and an empirical 

part. 

The theoretical part introduces the readers into the topic. It shows them the concept 

of school psychology and how the discipline has developed. It also shows the specifics of 

the work of a school psychologist. The next part of the chapter focuses on the topic of 

cooperation between school and family. A separate subchapter of the theoretical part then 

focuses on the work of the school psychologist with parents. It describes the role of the 

psychologist and parents, the forms and methods of cooperation, as well as various critical 

areas of cooperation. 

The main part of the thesis is its empirical part, which is devoted to the research and 

its results. The qualitative research survey was carried out using semi-structured interviews. 

The research sample consists of six school psychologists from different cities in the Czech 

Republic. The interviews were literally transcribed and the obtained data were subsequently 

analyzed using the open coding method and presented using the card unloading technique. 

The results of the research show the readers how school psychologists perceive their 

cooperation with parents, what this cooperation involves from their point of view and which 

critical areas they see in cooperation. 
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Úvod 

Žijeme v době, kdy stále rychleji vzrůstá počet škol, které nabízejí služby školního 

psychologa, a školní psychologii jako mladému oboru začíná být věnováno čím dál více 

pozornosti. Školní psycholog má pestrou klientelu. Spolupracuje jednak s (třídními) učiteli, 

jednak s vedením školy, nejvýznamnějšího klienta však představuje žák, ať už se jedná o 

jednotlivce či třídu jako celek. Právě proto, že práce školního psychologa se v největší míře 

koncentruje na (často nezletilé) dítě, je relevantní a mnohdy nevyhnutelnou součástí 

spolupráce s jeho rodiči. Zapojení rodičů může významně přispívat k celkové efektivitě 

práce psychologa a psychické pohodě dítěte, nicméně v některých případech může řešení 

problému i znesnadňovat. 

Můj zájem o toto téma vzbudil pocit, že v naší zemi, ať už na výzkumném poli či 

v odborné literatuře, stále není problematice věnován dostatek pozornosti. Mým záměrem 

bylo zjistit, jak vlastně vypadá spolupráce školního psychologa s rodiči žáků právě očima 

českých školních psychologů. Zajímalo mě, jak školní psychologové hodnotí celkovou 

efektivitu této spolupráce, jak z jejich pohledu rodiče ke spolupráci přistupují, dále zda 

existuje něco, co spolupráci limituje či jí naopak prospívá. V neposlední řadě jsem chtěla 

odhalit specifika v přístupu jednotlivých rodičů, vyplývající z jejich vzájemné odlišnosti. 

Teoretická část práce je věnována prezentování poznatků z odborné literatury, které se 

týkají školní psychologie, rodinného systému a zejména významných aspektů spolupráce 

školního psychologa s rodiči žáků. Před samotným přiblížením aspektů profese školního 

psychologa včetně jeho spolupráce s rodiči považuji za důležité začít seznámením se 

základní terminologií. V počáteční kapitole se tedy nejdříve zabývám vymezením školní 

psychologie jako disciplíny, přičemž čtenářům přibližuji pojetí různých autorů. Dále se 

pokouším popsat vývoj školní psychologie v zahraničí i na našem území. Zaměřuji se také 

na specifika práce školního psychologa včetně náplně jeho práce, spolupracujících subjektů 

a limitů práce. V další kapitole se věnuji rodinnému systému a vztahům rodiny se školou. 

Stěžejním tématem teoretické části je práce školního psychologa s rodiči. Přiblížím zde 

úlohy, které ve spolupráci má jak psycholog, tak rodiče, jak probíhá navazování spolupráce 

a jaké metody práce s rodiči psycholog využívá. Zohledním také otázku důvěry rodičů 

v psychologa, úskalí spolupráce a specifika různých rodičů, se kterými psycholog může 

pracovat. 
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Empirická část práce prezentuje výzkum kvalitativního typu, který jsem provedla za 

účelem zodpovědět výzkumné otázky týkající se spolupráce školního psychologa a rodičů. 

Výzkum byl realizován formou rozhovorů se školními psychology na českých školách. 

Zobrazuji zde výsledky výzkumného šetření, které vznikly analýzou pomocí techniky 

otevřeného kódování. Kapitolu poté reflektuji v diskuzi. 
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1 Teoretická část 

1.1 Pojem školní psychologie 

Školní psychologie je aplikovanou psychologickou disciplínou. Jak bylo v úvodu 

nastíněno, je považována za relativně mladou disciplínu a v současné době se stále 

dynamicky vyvíjí. Při nahlédnutí do odborné literatury můžeme nalézt různá pojetí tohoto 

oboru. Uveďme si zde tedy několik definic termínu školní psychologie. 

Kavenská, Smékalová, & Šmahaj (2011, s. 59) vymezují školní psychologii jako 

„mladou, perspektivní, specializovanou psychologickou vědu, jejíž zaměření vychází ze 

spojení pojmů psychologie a škola. Zaměřuje se na psychologické aspekty procesů a jevů, 

které se ve škole vyskytují, a subjektů, které se na fungování školy podílejí. Cílem školní 

psychologie je tedy poznat z psychologického hlediska fenomén školy, její subjekty, vztahy 

mezi nimi, jejich fungování a proměny, snažit se jim porozumět a popsat je takové, jaké jsou.“ 

Podle těchto autorů, kteří přináší poměrně komplexní definici, školní psychologie nemusí 

být omezena pouze na práci školního psychologa. Domnívají se, že využití poznatků školní 

psychologie se může v praxi uskutečňovat i bez něj. Podobně na věc nahlíží i Vágnerová 

(2005, s. 11), podle které školní psychologie „pomáhá aplikovat obecné psychologické 

poznatky na školní praxi a poskytuje různé psychologické služby přímým nepřímým 

účastníkům výchovně-vzdělávacího procesu: učitelům, žákům i jejich rodičům. Zabývá se 

všemi dětmi, tedy nejenom těmi, které mají nějaké školní potíže.“  

Se zajímavou definicí přichází také Hvozdík (1986, s. 31), jenž uvádí dvojí možné 

pojetí školní psychologie. V užším pojetí ji definuje jako „profesionální psychologii školy, 

která zkoumá a vysvětluje psychologické aspekty činnosti školy jako výchovně-vzdělávacího 

systému“. V širším pojetí ji chápe jako disciplínu zaměřující se na psychologické poznatky, 

které lze využívat v pedagogické praxi daného zařízení. 

Pro Hartla a Hartlovou (2010, s. 473) školní psychologie znamená „obor, který 

zkoumá a ovlivňuje z psychologického hlediska průběh, podmínky a výsledky školní výchovy 

a vzdělávání; je součástí pedagogické psychologie“. Jejich definice nám tedy říká, že 

pedagogická psychologie je školní psychologii nadřazena. 
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Školní psychologie svým způsobem spadá pod psychologii pedagogickou, tu však 

převyšuje zejména svým obsahem a rozmanitostí klientely. Soustředí se jak na jednotlivé 

žáky, tak na celkový pedagogický proces. Zároveň však není identická s psychologií 

poradenskou. V čem tedy spočívá rozdíl mezi školní a poradenskou psychologií? Dá se říci, 

že především ve formě a obsahu činnosti. Činnost školního psychologa probíhá v prostředí 

školy, které mu umožňuje žáky dlouhodobě sledovat v přirozených podmínkách, v interakci 

s učiteli i s kolektivem ostatních dětí. Školní psycholog se věnuje preventivní činnosti, 

provádí opatření ihned po výskytu problému a jeho klientelou jsou všichni žáci. Psycholog 

působící v pedagogicko-psychologické poradně si oproti tomu může držet odstup od 

školského systému, více spolupracovat na zakázce s kolegy a má standardnější podmínky 

pro diagnostiku (Braun, Marková, & Nováčková, 2014). 

1.1.1 Vývoj školní psychologie ve světě 

Školní psychologii jako samostatnému oboru začala být věnována větší pozornost po 

skončení druhé světové války. Významně k tomu roku 1948 přispěly organizace UNESCO 

a International Bureau of Education se svým výzkumem postavení školní psychologie, který 

realizovaly v 54 zemích ve světě (Zapletalová, 2001).  

Evropa v polovině padesátých let minulého století rozlišila následující typy 

psychologických služeb, jež byly poskytovány dětem a školám: 

• první typ: školní psycholog pracuje na velké škole nebo na více školách, mnohdy 

v týmu s lékařem a sociálním pracovníkem; 

• druhý typ: náplň práce školního psychologa je prevence, intervence, poradenská 

činnost a je součástí školského úřadu; 

• třetí typ: týká se činnosti dětských poradenských klinik v čele s pediatry a psychiatry, 

psychologové a sociální pracovníci se zde věnují diagnostice více než terapii; 

• čtvrtý typ: týká se asociace pro výzkum dítěte zkoumající, které faktory ovlivňují 

dětský vývoj (Štech & Zapletalová, 2013). 
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1.1.2 Vývoj školní psychologie na našem území 

Kořeny školní psychologie na našem území sahají až do období první republiky, 

nicméně jako samostatný obor byla po mnoho let opomíjena (Lazarová, 2008). Pojem školní 

psychologie se objevil ve 20. letech 20. století, přesto následný vývoj brzy upadl. Více 

pozornosti začalo být školní psychologii opět věnováno v 60. letech, o což se zasloužili 

zejména slovenští představitelé J. Hvozdík a L. Ďurič. V tehdejším režimu však oblast 

nezaznamenávala přílišné úspěchy, především v důsledku nedostatečné podpory ze strany 

státu (Kavenská, Smékalová, & Šmahaj, 2011). 

Školní psychologie se začala plně rozvíjet až po roce 1989, kdy se jí dostalo, zejména 

ze strany základních škol, první poptávky. Od roku 1990 započalo rozšiřování poptávky, což 

bylo ovlivněno vznikem Asociace školní psychologie ČSFR, vedené Antonem Furmanem. 

Vznik asociace také položil základní stavební kámen pro legislativní ukotvení školní 

psychologie. Rozvoj oboru probíhal po rozdělení Československa odlišně u nás a na 

Slovensku, nicméně spolupráce odborníků z obou zemí přetrvala (Lazarová, 2008). 

Roku 1997 začala fungovat Asociace školní psychologie (AŠP), která spojuje české 

i slovenské zájemce o obor, věnuje se pořádání akcí spojených s aktualitami ve školní 

psychologii a vydává také časopis Školní psycholog, na němž se podílí odborníci z oblasti 

školní a pedagogické psychologie (Kavenská, Smékalová, & Šmahaj, 2011). 

Za přelomový okamžik lze považovat rok 2005, kdy vstoupila v platnost Vyhláška  

č. 72 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních. Ta se zasloužila o specifikování činnosti školního psychologa a umožnila školám 

zaměstnávat školní psychology a školní speciální pedagogy. Školní psycholog tak mohl být 

pokládán za součást školních poradenských pracovišť (Lazarová, 2008).  

Významný vliv na rozvoj poradenských služeb ve školství měly některé projekty, 

které se zasloužily o položení základny pro působení školních psychologů. Mezi 

nejvýznamnější patří projekty VIP (Vzdělávání – informace – poradenství). Mezi léty  

2005–2008 realizoval Institut pro pedagogicko-psychologické poradenství (IPPP) spolu 

s Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV) projekty VIP a VIP-II Kariéra. 

Projekty se zabývaly vytvořením a činností školních poradenských pracovišť, vzděláváním 

výchovných poradců, a také finančně zabezpečily činnost školních psychologů a speciálních 
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pedagogů na určitých školách. Školní psychologové tehdy pracovali na 102 školách. Na 

projekty navázal projekt RŠPP-VIP II, na kterém se v letech 2009–2011 podílel IPPP 

s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt navrhl některé změny 

v systému školních a školských poradenských služeb, jako např. rozšíření týmu ŠPP o 

asistenta pedagoga a sociálního pedagoga nebo působení školního psychologa či speciálního 

pedagoga na školách s více než 350 žáky. Návrhy se však nepodařilo zcela realizovat. 

Navazujícím projektem byl RAMPS-VIP III, realizovaný v letech 2012–2015 Národním 

ústavem pro vzdělávání (NÚV) s podporou ministerstva školství. Cílem projektu bylo 

zvýšení kvality služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, poskytování 

metodické podpory školním psychologům a speciálním pedagogům a rozšíření 

poradenských služeb skrze střediska výchovné péče (Knotová et al., 2014). 

Aktuálně můžeme pozorovat, že se zvyšuje počet školních psychologů v praxi. 

Přestože výzkumů z praxe není mnoho, lze zaznamenat jejich postupný nárůst. Hlavní 

oblastí, kterou se výzkum v současné době zabývá, je práce školního psychologa, konkrétně 

náplň jeho práce, profesní identita či spolupráce s dalšími subjekty. To, co lze dnešním 

výzkumům vytknout, je nedostatečná reprezentativnost výzkumného souboru školních 

psychologů a opomíjení některých důležitých témat výzkumu, jako je osobnost školního 

psychologa či jeho strategie zvládání práce. Za přínos by bylo možné považovat sledování 

určité konkrétní oblasti výzkumu opakovaně a z dlouhodobějšího hlediska (Kavenská, 

Smékalová, & Šmahaj, 2011). 

1.2 Školní psycholog 

Pojem školní psycholog může vyvolávat nejrůznější představy. Odborná literatura 

nám přibližuje různé odpovědi na otázku, kdo je vlastně školním psychologem. Například 

podle Hartla (2004, s. 271) je školní psycholog „odborně vzdělaný psycholog zaměstnávaný 

školou, je trvale v kontaktu se žáky i učiteli; podporuje individuální rozvoj dětí a pomáhá 

řešit studijní a výchovné problémy; obvykle nevyučuje, aby nedocházelo ke konfliktu rolí; 

též výzkumník v oblasti školní psychologie“. 

Za školního psychologa je považována osoba, která absolvováním studia na vysoké 

škole získala odbornou kvalifikaci v akreditovaném magisterském studijním programu 

psychologie. Bez ohledu na typ fakulty se může jednat o studium psychologie jednooborové 
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i dvouoborové (Lazarová, 2008). Tento kvalifikační předpoklad je legislativně ukotven 

v zákonu č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (Kavenská, Smékalová, & Šmahaj, 

2011). 

Od roku 1998 mohly mít školy vlastního školního psychologa v případě, že si 

dokázaly zajistit potřebné finanční prostředky. V roce 2005 vešla v platnost vyhláška č. 

72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních, která právně zakotvila postavení školních psychologů v České republice (Štech 

& Zapletalová, 2013). 

Jako školní psycholog je mnohdy označován psycholog zaměstnaný v pedagogicko-

psychologické poradně, který do školy dochází jeden den v týdnu či externí pracovník, který 

má se školou podepsanou dohodu o provedení práce (Kavenská, Smékalová, & Šmahaj, 

2011). Za zaměstnance školy bývá nicméně považován takový psycholog, jehož úvazek je 

zde vyšší než 0,5 až plný. Školní psycholog může na škole působit na plný úvazek či na část 

úvazku. V případě, že pracuje pouze na část úvazku, od 0,2 do 0,5, je velmi často současně 

kmenovým zaměstnancem jiného pracoviště, např. právě pedagogicko-psychologické 

poradny (Zapletalová, 2001). 

1.2.1 Náplň práce školního psychologa 

Činnost školního psychologa je velmi mnohotvárná, může nabývat různých podob a 

zabývat se řadou různorodých témat. Podle Smékalové (2014) působí školní psycholog jako 

podpora psychického vývoje dětí a jejich sociálních vztahů, je způsobilý k vedení 

poradenského rozhovoru, kromě poradenství se věnuje i diagnostice, má na starost psaní 

zpráv z vyšetření, zabývá se preventivní a osvětovou činností, může také vést dětské skupiny 

a pořádat semináře jak pro učitele, tak pro rodiče. 

Úkolem školního psychologa je pomáhat žákům, třídám, učitelům i vedení 

v kontextu školy, a také poskytovat rady rodičům v oblasti výchovy jejich dětí. Zde vidíme, 

že služby, které školní psycholog poskytuje, jsou určené všem účastníkům výchovně-

vzdělávacího působení (Čáp & Mareš, 2001). Tím může mít psycholog významný vliv na 

všechny tyto účastníky, pro které se stává zprostředkovatelem komunikace, a tím pádem na 

celé sociální klima školy. Ve školském systému není jeho práce omezena pouze na osoby, u 

kterých se náhle vyskytne problém, ale i na osoby potenciálně ohrožené, či bez obtíží 
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odhalitelných na první pohled. Jak bylo již dříve zmíněno, práce školního psychologa je 

charakteristická zejména možností řešit obtíže přímo v místě jejich vzniku, tedy 

v přirozeném prostředí školy. Nemusí se jednat pouze o jednorázový zásah, ale může jít také 

o dlouhodobou spolupráci probíhající po celou dobu školní docházky dítěte, na což lze 

samozřejmě nahlížet jako na výhodu (Zapletalová, 2001). 

Činnost školního psychologa dle Zapletalové (2001) spočívá vedle toho ve 

spolupráci s dalšími odborníky, kterými jsou lékaři, sociální pracovníci, pracovníci 

krizových center, pedagogicko-psychologických poraden či speciálně-pedagogických center 

(Zapletalová, 2001). 

Náplň práce školního psychologa je v České republice legislativně vymezena 

vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, ve znění pozdějších úprav. Vyhláška rozděluje činnost školního 

psychologa do následujících tří oblastí: 

• diagnostika a depistáž; 

• konzultační, poradenské a intervenční práce; 

• metodická práce a vzdělávací činnost. 

Diagnostika a depistáž zahrnuje spolupráci při zápisu do prvních tříd základního 

vzdělávání, depistáž specifických poruch učení, diagnostiku při výchovných a výukových 

problémech, diagnostiku a depistáž dětí nadaných, zjišťování sociálního klimatu ve třídě a 

v neposlední řadě screening, ankety a dotazníky. 

Do konzultační, poradenské a intervenční práce spadá péče o integrované žáky, 

individuální práce s žáky v jejich osobních problémech, krizová intervence, prevence 

školního neúspěchu, kariérové poradenství, techniky a hygiena učení, skupinová práce 

s žáky, koordinace preventivní práce ve třídě, podpora spolupráce třídy a třídního učitele, 

individuální konzultace s pedagogy, konzultace se zákonnými zástupci a také pomoc 

v řešení multikulturní problematiky. 

Metodická práce a vzdělávací činnost je dále popsána jako účast na přípravě 

programu zápisu do prvních tříd základního vzdělávání a také přijímacího řízení na středních 

školách, metodická pomoc třídním učitelům, pracovní semináře pro pedagogy, účast na 

poradách ve škole, koordinace poradenských služeb ve škole i mimo ni včetně spolupráce 
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s dalšími zařízeními, metodická intervence z psychodidaktiky pro učitele, organizace osvěty 

a besed určených zákonným zástupcům, prezentační a informační činnost. 

Lazarová (2008) se domnívá, že na pracovní činnost psychologa má vliv zejména typ 

školy a její potřeby, stejně tak potřeby jejích pracovníků, zaměření psychologa, jeho 

předchozí pracovní zkušenost, znalosti a dovednosti, profesionální zájmy a aktuální situace. 

1.2.2 Vztahy školního psychologa s ostatními subjekty 

Kapitola se dále věnuje síti vztahů, ve kterých se školní psycholog pohybuje. Školní 

psycholog navazuje při své práci vztahy s mnoha různými subjekty, ať už se jedná o jeho 

kolegy ve škole, rodiče žáků nebo ostatní spolupracující instituce. Samostatná část práce se 

níže zaměřuje na spolupráci psychologa s rodinným systémem, zde prozatím toto téma jen 

nastiňuji.  

Specifické na práci školního psychologa je, že jeho spolupracovníky jsou 

psychologičtí laici. Mnohdy se proto stává, že se očekávání těchto kolegů dostanou do 

rozporu s pohledem psychologa, což zajisté představuje jedno z úskalí v jeho práci (Štech & 

Zapletalová, 2013). Psycholog nastupuje do školy jako nová součást týmu. Prvotním 

důležitým úkolem spolupracujících subjektů je stanovit si pravidla, nastavit způsoby 

spolupráce a návaznost, což může celý pracovní proces usnadnit (Smékalová, 2014). 

Vztah školního psychologa s vedením školy 

Vztah mezi školním psychologem a vedením školy je důležitý zejména z hlediska 

vlivu vedení na budování vztahů s ostatními subjekty školy. Ředitel školy vytváří podmínky 

pro poskytování poradenských služeb na škole. Nebývá tak výjimkou, že školní psycholog 

do pracovního vztahu vstupuje bez specifické představy o tom, o jaké podmínky se jedná. 

Jejich definování je mnohdy problémem i pro samotného ředitele. Pokud se jedná o práci 

školního psychologa, ředitel má určitá očekávání a vlastní představy, které mohou být velmi 

různorodé. Problémem tak je samotná zakázka, která přichází ze strany ředitele. 

V kompetenci školního psychologa je, aby zakázku dokázal správně interpretovat, čímž 

může ovlivnit svoji pracovní úspěšnost (Zapletalová, 2001). 

Ředitel má také sloužit jako poskytovatel základny pro budování důvěry k práci 

psychologa ze strany ostatních pedagogických pracovníků ve škole. Současně by však měl 
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zajistit, aby pedagogové nenabyli dojmu, že s příchodem psychologa do školy bude zajištěno 

řešení veškerých problémů, které se vyskytly (Štech & Zapletalová, 2013). 

Vztah školního psychologa s učiteli 

Vytváření a udržování dobrých vztahů školního psychologa s pedagogy může mít 

pozitivní vliv na celkové sociální klima školy. Spolupráce školního psychologa s učiteli je 

nejefektivnější v případě, kdy obě strany zakládají svůj profesní vztah na vzájemném 

porozumění a respektování toho druhého (Zapletalová, 2001). 

Leckdy se stává, že učitel zcela neporozumí určitým vzorcům chování žáka, a 

v důsledku toho může se situací nevhodně naložit. Právě v tuto chvíli je na místě podpora 

školního psychologa (Braun, Marková, & Nováčková, 2014). Úskalím ve spolupráci je podle 

Zapletalové (2001) situace, kdy učitel odmítá přijmout odpovědnost za neúspěch svých žáků. 

Při práci s žákem potom volí nevhodné postupy, jako je např. příliš autoritativní přístup, 

který v žákovi nezřídka vyvolá stavy úzkosti. Takovému pedagogovi školní psycholog může 

poskytnout vhled do jeho vyučovacích postupů a s využitím různých technik následnou 

pomoc. 

Neopomenutelnou úlohou psychologa je působit jako zprostředkovatel komunikace 

mezi učitelem a rodiči žáků (Zapletalová, 2001). Psycholog často vystupuje v roli 

moderátora při schůzkách s rodiči, pokud je učitel pokládá za příliš náročné. Klíčovým 

záměrem by zde měla být integrita psychologa s učitelem v otázce konečného východiska. 

Vhodné je proto vzájemné sladění ještě před samotnou schůzkou s rodiči. Učitel řeší 

s psychologem i výchovné otázky včetně vhodnosti trestů a pochval udílených žákům 

(Braun, Marková, & Nováčková, 2014). 

Vztah školního psychologa s žáky 

Klientem, kolem kterého se soustřeďuje většina aspektů pracovní náplně školního 

psychologa, je žák. Kontakt s psychologem navazuje nejčastěji žák, který se dostane do 

obtíží týkajících se jeho individuálních dispozic, aktuální náročné situace nebo minulých 

situací spojených se školou či rodinou (Braun, Marková, & Nováčková). Klientem 

psychologa se však může stát kterýkoliv žák školy bez výjimky, včetně těch potenciálně 

ohrožených. 
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Práce psychologa se žákem probíhá zejména formou konzultací, zaměřuje se na 

diagnostickou činnost, a také krizovou intervenci. Stěžejními oblastmi, které se v práci 

s žáky objevují, jsou poruchy chování, výchovné či adaptační problémy, školní selhávání a 

jiné výukové obtíže, či problémy týkající se volby povolání (Zapletalová, 2001). 

Navazování kontaktu s žáky představuje jednu z kritických oblastí profese školního 

psychologa. Mezi hlavní důvody tohoto jevu patří, že v dnešní společnosti jsou stále 

rozšířené obavy ze stigmatizace, které by se žák mohl vystavit tím, že navštěvuje 

psychologa. Vztah tak může být komplikován žákovou nedůvěrou vůči spolupráci 

s psychologem. Žák může pociťovat strach, že jeho osobní důvěrné informace nezůstanou 

ve školním prostředí dostatečně utajeny. Vhodné je tak předem poskytnout žákovi dostatek 

informací pro eliminaci těchto obav (Štech & Zapletalová, 2013). 

V souvislosti s žákem se psycholog zabývá velmi často vzdělávacími problémy, 

přičemž by se měl soustředit rovněž na prevenci jejich vzniku. K takovým problémům řadí 

Braun, Marková, & Nováčková (2014) selhávání ve studiu (např. vlivem školní nezralosti, 

nevhodného způsobu učení, specifickou poruchou), nízkou motivaci ke studiu, ale také 

problémy profesního směřování či mimořádného nadání. 

1.2.3 Úskalí v profesi školního psychologa 

Jeden z limitů práce školního psychologa představuje skutečnost, že svou 

diagnostickou činnost nemůže konzultovat s jinými psychology. Má proto omezené 

možnosti supervizí. Diagnostické konkluze pro něj není možné činit spoluprací s druhými, 

škole je nesmí předávat a musí dbát na etická pravidla (Braun, Marková, & Nováčková, 

2014). 

Osobně kritické místo profese spatřuji v tom, že školní psycholog často může 

pociťovat tlak, kterému je vystaven ze strany školy. Vedení, ostatní pedagogičtí kolegové či 

rodiče mají vůči psychologovi různá očekávání, která se, jak již bylo zmíněno, nemusí vždy 

zcela shodovat s jeho skutečnými možnostmi. Na to poukazují i Štech a Zapletalová (2013), 

podle kterých hraje roli i časová tíseň spojená s tím, že psycholog je těmito subjekty leckdy 

„tlačen“ do co nejrychlejšího řešení problému. 

Zajímavé hledisko přináší také Kavenská, Smékalová, & Šmahaj (2011), pro které 

úskalí profese spočívá již ve způsobu vzdělávání školních psychologů. Přestože je budoucím 



19 

 

školním psychologům poskytováno teoretické zázemí prostřednictvím oborů jako 

pedagogická psychologie, sociální psychologie či pedagogika, žádný z těchto oborů 

neobsahuje témata stěžejní pro práci školního psychologa. Magisterské studium psychologie 

se oblastí školní psychologie zabývá pouze okrajově, navíc předměty s ní spojené jsou 

vesměs volitelné. Školním psychologem se potom stane čerstvý absolvent magisterského 

studia psychologie, který využívá pouze svých znalostí z předmětu Pedagogická 

psychologie. Kavenská, Smékalová, & Šmahaj se domnívají, že vytváření dostatečného 

základu pro práci školních psychologů by mělo být během studia věnována více pozornosti. 

Podle výsledků dotazníkového šetření přiblížil Štech (2001) několik oblastí, které 

limitují práci školního psychologa. Školní psycholog se často ocitá v situaci, kdy musí 

provádět akutní krizové intervence spojené se vztahovými potížemi (např. nefunkční 

rodina). Jejich důsledky může pouze stěží předvídat a nemá žádné univerzálně platné 

metody, které se v takových situacích dají použít. 

Značným omezením je nutnost neustále hájit své postavení. Školní psychologové 

svou původně nejasnou pozici často považují za vybojovanou díky vlastní píli, což na druhé 

straně představuje zároveň přednost této profese (Štech, 2001). 
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1.3 Spolupráce školy a rodiny 

1.3.1 Rodina a její význam 

Chceme-li pracovat s dítětem a porozumět jeho myšlenkovým pochodům a chování 

v prostředí školy, měli bychom věnovat pozornost rodinnému zázemí, ve kterém vyrůstá. 

Právě rodinný kontext totiž představuje jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících a 

utvářejících osobnost dítěte.   

Rodinu lze chápat jako nejdůležitější vztahový kontext v životě jedince. Její úlohou 

je zajistit uspokojování potřeb dítěte (Baštecká, 2009). Pojem rodina označuje „skupinu lidí 

se společnou historií, současnou realitou a budoucím očekáváním vzájemně propojených 

transakčních vztahů. Členové jsou často (ale ne nutně) vázáni hereditou, legálními 

manželskými svazky, adopcí nebo společným uspořádáním života v určitém úseku jejich 

životní cesty. Kdykoli mezi blízkými lidmi existují intenzivní a kontinuální psychologické a 

emocionální vazby, může být užíván pojem rodina, i když jde např. o nesezdaný pár, o 

náhradní rodinu.“ (Kramer, 1980 podle Baštecká, 2009, s. 318).  

Řadu let bylo na rodinu nahlíženo pouze okrajově. Od 70. let minulého století však 

začal být zdůrazňován význam rodinného systému a rodina začala být chápána jako důležitá 

součást vývoje člověka (Sobotková, 2012). Přestože rodina nepůsobí na osobnost dítěte jako 

jediná výchovná instituce, má velmi zásadní vliv na uspokojování základních psychických 

potřeb dítěte. Pokud je rodina funkční, jsou zároveň uspokojovány i potřeby rodičů a 

ostatních činitelů výchovy v rodině (Matějček, 1992). Efektivní způsob řešení problémů, 

jakož i zvládání zátěžových situací je taktéž jedním z ukazatelů funkčnosti rodiny (Baštecká, 

2009). 

Psychologie rodiny vychází ze systémového přístupu. Rodina má svou vlastní vnitřní 

strukturu a dynamiku. Můžeme zde nalézt subsystémy, jako je rodičovský nebo 

sourozenecký. Členové jsou vázáni vzájemnými vztahy a každému z nich v rodině náleží 

určitá role. Celkovou spokojenost v rodině ovlivňuje nejen uspokojování potřeb jejích členů, 

ale také to, jakým způsobem se daná rodina vyrovnává se všemi faktory, které ovlivňují její 

chod. Funkčnost rodiny není možné posuzovat pouze na základě toho, zda odpovídá obrazu 

tradiční nukleární rodiny. Kromě rodin úplných v současné době stále narůstá počet rodin 

s jedním rodičem, rodin s nesezdanými rodiči či rodin doplněných po dalším sňatku jednoho 



21 

 

z rodičů. Právě problematiku různých podob rodinného soužití by psycholog ve své praxi 

neměl zapomenout brát v potaz (Baštecká, 2009).  

1.3.2 Vztah školy a rodiny 

Vztah mezi školou a rodinou nebyl po řadu let považován za téma, kterému je třeba 

věnovat zvlášť velkou pozornost. Měl spíše podobu jednosměrného procesu – předávání 

informací rodičům. Až v 70. a 80. letech začali být rodiče častěji vyzýváni k častějším 

návštěvám školy a diskutování s učiteli o výsledcích dětí. Od 90. let začal stát zdůrazňovat 

demokratické uspořádání vztahů a na rodiče začalo být nahlíženo jako na klienty 

(zákazníky). V dnešní době již můžeme hovořit o partnerství mezi školou a rodinou, přičemž 

rodiče jako partneři školy se angažují ve školním dění, a naopak škola poskytuje podporu 

rodičům (Rabušicová, 2004). 

Christenson (1995) nahlíží na spolupráci mezi školou a rodinou jako na jakýsi postoj 

spíše než jako na činnost. Tato kooperace může mít velmi příznivý vliv na vývoj procesu, 

pokud mají obě strany společné cíle. Je důležité, aby pedagogové vnímali rodiče jako 

nedílnou součást cesty za školním úspěchem dítěte. Je možné rozlišit několik 

charakteristických rysů spolupráce školy a rodiny. V první řadě lze o obou stranách hovořit 

jako o samostatných jednotkách, které jsou zvyklé pracovat nezávisle na sobě. Vzájemná 

spolupráce se pro obě stává novou oblastí, ve které se musí naučit fungovat a poznat, co 

oblast obnáší. Přestože bývá spolupráce navazována pod vlivem určité konkrétní záležitosti 

(problémy v chování dítěte), neomezuje se pouze na jednu oblast. Také může spíše než jako 

nápravná činnost sloužit jako činnost preventivního charakteru. Je důležité neopomínat ani 

ostatní subjekty v rodinném prostředí (Christenson, 1995). 

1.3.3 Spolupráce školy s rodiči v praxi 

O vztazích škola–rodina pojednává šestá metodická zpráva projektu Realizace 

školních poradenských pracovišť. Metodici (školní speciální pedagogové) zde přinesli 

mnohá zjištění týkající se forem spolupráce, ale také forem počátečního kontaktu a obsahu 

samotné spolupráce mezi školním speciálním pedagogem a rodiči (Kucharská, 2015). 

V otázce, jak se spolupráce nejčastěji sjednává, byla mnoha metodiky (30 %) 

uváděna telefonická konzultace, čtvrtina z nich uváděla elektronické formy komunikace, 



22 

 

pětina zmiňovala písemný kontakt (např. pozvánka ke spolupráci) a hovořilo se rovněž o 

okamžitém vyhledání specialisty bez předchozího sjednání schůzky (Kucharská, 2015). 

Když šlo o samotné formy spolupráce, většina metodiků uváděla osobní konzultace 

rodičů se specialistou (83 %). Hovořili též o tom, kdo se zapojuje do řešení problémů žáků. 

Složení variovalo podle potřeby konkrétní situace, například specialista a rodič, specialista 

a rodič + učitel, specialista a rodič + žák atd. Dále byla uváděna dlouhodobější spolupráce 

v podobě opakovaných konzultací, návštěva třídních schůzek, konzultačních dnů, 

mimořádných třídních schůzek a akcí školy pro rodiče, na kterých se může specialista 

podílet. Spolupráce s rodiči je často realizována skrz učitele a žáka. Pozornost byla zaměřena 

i na netradiční formy spolupráce. Čtvrtina metodiků uvedla, že se ve škole s takovými 

formami spolupráce nesetkává. Zbytek uváděl změny v dané škole (náslechy rodiče 

v hodině, adaptační pobyty, vánoční setkávání, výstavy pomůcek) nebo specifičnost dané 

školy, například vlastní schránka důvěry, výjezdové pobyty pro rodiče a žáky či workshopy 

pro rodiče (Kucharská, 2015). 

V tématu obsahů spolupráce se objevovalo řešení vzdělávacích obtíží žáků se 

speciálními potřebami, dále spolupráce rodiče s učitelem, řešení rodinných obtíží, pomoc 

matkám samoživitelkám, řešení prospěchových a kázeňských potíží, profesní poradenství, 

či přestup na jinou školu. Metodici vypovídali i o skupinách problémových rodičů. V 8 % 

případů metodici nevnímají rodiče jako problémové. Poukazují spíše na důležitost motivace 

rodičů ke spolupráci, která nemusí být vždy zcela úspěšná. Pět procent metodiků nemá 

s takovými rodiči zkušenost. Většina odpovědí však specifikovala problémové skupiny 

rodičů jako rodiče osobnostně problematické, neúplné rodiny, rodiče ze sociokulturně 

odlišného prostředí atd. Spolupráci činí náročnější i výchovné přístupy rodičů jako rodiče 

bez zájmu, přehnaně ambiciózní, hyperprotektivní, či omlouvající (Kucharská, 2015). 

Na problematiku je rovněž zaměřena tematická zpráva České školní inspekce. 

Zpráva pojednává o inspekční činnosti, která se soustředila na komunikaci základních škol 

s veřejností, hlavně se zákonnými zástupci žáků. Činnost probíhala v letech 2016–2017 

formou prezenční inspekce ve vybraných základních školách a byla doplněna elektronickým 

zjišťováním. Předmětem zájmu byly různé aspekty spolupráce s rodiči a veřejností obecně, 

například obsah, četnost a formy spolupráce, zájem rodičů o školní dění, problematické 

oblasti komunikace a nabídka doplňkových služeb pro rodiče (Česká školní inspekce, 2017). 



23 

 

Výsledky činnosti ukázaly, že většina škol vnímá důležitost komunikace s veřejností, 

zejména s rodiči. Jednotlivé školy se odlišují ve výběru strategií a metod spolupráce, což je 

dáno podmínkami dané školy i celkovým přístupem škol k veřejnosti. Bylo zjištěno, že 

pouze nízké procento škol s rodiči a veřejností spolupracuje na neuspokojivé úrovni. Dalším 

pozitivním zjištěním bylo, že se zvyšuje počet rodičů, kteří aktivně projevují zájem o 

vzdělávání dětí a činnost školy. Rodiče se také značně často podílí na řešení problematiky 

šikany. Často poskytují školám finanční podporu a vypomáhají při organizaci školních akcí. 

Mezi negativní zjištění patřil nedostatek činnosti školské rady, v důsledku čehož se některé 

minoritní skupiny rodičů snaží zasahovat do záležitostí týkajících se chodu školy, které má 

v kompetenci ředitel. Ukazuje se také, že přibývá stížností (v 60 % případů neoprávněných) 

rodičů po nezdařené předchozí komunikaci (Česká školní inspekce, 2017). 

Česká školní inspekce na základě těchto zjištění doporučuje poskytnout školám 

v dané oblasti metodickou podporu (např. vzorové scénáře ověřené v praxi), podpořit 

školské rady, a také vytvářet vhodné podmínky pro udržování partnerských vztahů mezi 

školami a mezi školami a školskými zařízeními (Česká školní inspekce, 2017). 
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1.4 Školní psycholog a spolupráce s rodiči 

Spolupráce školního psychologa a rodiny dítěte bývá pokládána za obzvláště citlivou 

oblast. Představuje náročnou, nicméně neopomenutelnou součást profese školního 

psychologa. Leckdy je nutné s rodinou spolupracovat dlouhodobě, zejména pokud se u dítěte 

vyskytnou náročnější obtíže. 

1.4.1 Úloha školního psychologa při spolupráci 

Jedním z nejdůležitějších úkolů školního psychologa je podle Christenson (1995) 

zajistit, aby každé dítě mělo co nejlepší možnost věnovat se učení jak doma, tak ve škole. 

Poskytuje rodičům podporu a informace o tom, jak mohou ovlivnit úspěch svých dětí, jak 

jim mohou školní práci usnadnit či jaký vliv může mít jejich spolupráce s učiteli. Školní 

psycholog by měl mimo jiné působit jako zprostředkovatel. Má objasnit rodičům i 

pedagogům specifika jejich rolí, práva a povinnosti, čímž může přispět k dobře fungující 

spolupráci mezi rodinou a školou. Vysvětluje, jakou odpovědnost má škola i rodina na 

vzdělávání a vývoj dítěte. Christenson se domnívá, že ke školnímu úspěchu nestačí pouze 

kvalitní rodinné zázemí a kvalitní práce pracovníků školy, klíčovým aspektem je právě 

správná kooperace obou činitelů. 

Služby poskytované rodičům zahrnují pomoc při výběru budoucího povolání jejich 

dítěte, účast na setkáních multidisciplinárních týmů, řešení osobních obtíží, ale také 

odkazování rodičů s dětmi na další specialisty (např. neurologa či psychiatra) v případě, že 

to situace vyžaduje (Bobik, 2019). 

Podle Brauna, Markové, & Nováčkové (2014) většina rodičů bývá ke spolupráci se 

školním psychologem ochotna. Školní psycholog se však může setkat i s takovými rodiči, 

pro které je spolupráce obtížná nebo o ni nemají zájem. V takovém případě se naskytuje 

možnost tyto rodiče ke spolupráci motivovat. Pokud nereagují na psychologovo 

(telefonické) pozvání k osobnímu setkání, může je písemně vyzvat přímo ředitel školy, po 

čemž již obvykle dorazí. Psycholog by měl zpočátku sdělit rodičům, že chápe situaci, v níž 

se nacházejí, a posléze nabídnout svou pomoc a podporu s ohledem na jejich možnosti. 

Efektivní se zdá být poskytování pozitivní zpětné vazby rodičům. Psycholog by neměl 

opomenout zaměřování se na pokroky žáka (včetně jeho úspěchů mimo školu, např. 

v zájmových aktivitách).  
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1.4.2 Úloha rodičů při spolupráci 

Podle Pantalena (1983) je práce školního psychologa nejefektivnější v případě, že 

škola pohlíží na rodiče jako na své primární klienty. Doplňuje, že čím jsou rodiče 

spokojenější se službami školního psychologa, tím více spokojenosti se dostaví i u ostatních 

subjektů školního působení. Dobrý vztah rodiče a školního psychologa může být pro oba 

z nich přínosem.  

McCarthy a Watson (2018) přináší čtyři pohledy na spolupráci školního psychologa 

s rodiči. Jeden z nich specifikuje úlohy rodičů pro efektivitu spolupráce. Zpočátku je pro ně 

nezbytné akceptovat fakt, že se u jejich dítěte vyskytl problém, který je potřeba vyřešit, a 

poté přijmout pomocnou ruku od školního psychologa (Jones, 2013 in McCarthy & Watson, 

2018).  

Dále by rodiče měli vzít na vědomí všechny výhody této odborné pomoci, včetně 

možného pozitivního vlivu na školní výkon dítěte. Je také velmi důležité, aby si dokázali 

vůči psychologovi vybudovat potřebnou důvěru. Významným úkolem rodičů je především 

aktivní podíl na spolupráci a klíčová je poté správná aplikace získaných informací 

v praktickém životě (Hoard & Shepard, 2005 in McCarthy & Watson, 2018).  

Jiný z pohledů na spolupráci popisuje roli rodičů spíše jako roli pasivních činitelů, 

kteří se začnou aktivně zapojovat až tehdy, kdy je škola vyzve. Škola včetně školního 

psychologa působí jako hlavní navrhovatel postupu řešení. Úlohou rodičů je především 

poskytovat informace o rodinném zázemí a potřebách dítěte takovým způsobem, aby ulehčili 

škole práci v rozhodování o vhodných službách, které jim poskytne (Amatea, 2013 in 

McCarthy & Watson). 

1.4.3 Navazování spolupráce 

Škola rodiče svých žáků seznamuje s možností využití služeb školního psychologa, 

který na ní působí. Mnoho rodičů na tuto nabídku nahlíží pozitivně. Školní psycholog 

rodičům poskytuje poradenskou, informační a konzultační činnost. S dětmi i rodiči pracuje 

v přirozeném prostředí školy, což může snadno napomáhat k vytvoření jejich větší důvěry, 

pocitu bezpečí při sdílení informací, ale také zlepšovat motivaci ke změně nepříznivé situace 

(Zapletalová, 2001). 
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Třídní schůzky se mohou stát místem, na kterém proběhne prvotní navázání vztahu 

rodiče a školního psychologa. Jsou to totiž právě třídní schůzky, které umožňují učitelům 

obeznámit rodiče s působením školního psychologa na škole. Někteří školní psychologové 

také pořádají speciálně pro rodiče nejrůznější semináře a přednášky, kde hovoří o 

problémech vyskytujících se ve škole, třídě nebo menší skupině žáků. Také mohou vznikat 

svépomocné skupiny (Braun, Marková, & Nováčková, 2014). 

1.4.4 Metody práce s rodiči 

Hlavní používanou metodou spolupráce školního psychologa s rodiči je rozhovor 

spojený s pozorováním. Rozhovor bývá zpravidla zahájen objasněním problému, po němž 

následuje jeho interpretace. Je důležité, aby nenabyla podobu hledání viníka. Třetím krokem 

je poté snaha společně nalézt vhodné řešení daného problému. Záměrem by měla být dohoda 

o potřebných opatřeních srozumitelná oběma stranám (Braun, Marková, & Nováčková, 

2014). 

Školní psycholog si všímá způsobů, jimiž se k sobě rodiče vztahují, styl jejich 

komunikace včetně používaných slov i neverbálních projevů. Neopomíjí ani jejich chování 

předtím, než překročí práh jeho pracovny. Všechny tyto pozorované projevy poté porovnává 

s tím, jak je každý z rodičů interpretuje (Štech & Zapletalová, 2013). 

Hvozdík (1986) v první řadě považuje za nezbytné sledovat stimulaci v rodinném 

prostředí, která má vliv na rozvoj dětské osobnosti. Předmětem zájmu školního psychologa 

se mohou stát nevhodné typy interakcí mezi dítětem a rodiči. Technikami k identifikaci 

problémů v rodině mohou být dotazníky a projektivní techniky jako projektivní interview či 

test kreslení stromu. Podrobnější psychodiagnostické metody ke zkoumání funkce rodiny se 

poté využívají v momentě, kdy vznikne podezření, že rodina neplní správně svou funkci. 

1.4.5 Důvěra rodičů 

Z pohledu Trachtmana (1972) jsou pro školního psychologa, stejně jako pro školu 

celkově, rodiče klienty, kterým má poskytovat svou pomoc. Je proto důležité být jako školní 

psycholog obezřetný, pokud jde o stavění se mezi dítě a jeho rodiče. Úlohou psychologa je 

především sdílet s rodiči své poznatky, vést s nimi otevřenou diskuzi a předkládat jim rady. 
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Pokud již na sebe vezme roli přesvědčovatele, neměl by zapomínat na svou základní roli 

konzultanta a respektovat právo rodičů odmítnout jeho doporučení.  

Trachtman (1972) se zabývá otázkou důvěry mezi školním psychologem a rodiči. 

Domnívá se, že významným prostředkem k vybudování vztahu založeného na důvěře je 

především otevřenost – ochota poskytnout rodičům přístup k informacím o práci s jejich 

dítětem a snaha nevzbudit v nich pocit, že je jim cokoli zatajováno. Málokteří rodiče pak v 

takovém vztahu cítí potřebu nahlížet do psychologových písemných záznamů a dožadovat 

se svého práva na poskytnutí detailních informací. Je pro ně pouze důležitá dostačující 

interpretace průběhu sezení, kterou pokládají za určitý způsob ujištění o dobře se vyvíjejícím 

řešení obtíží jejich dítěte. 

1.4.6 Problematické oblasti v práci s rodiči 

Štech a Zapletalová (2013) k nejnáročnějším činnostem, se kterými se školní 

psycholog setkává, řadí právě práci s rodinou, zejména s rodinou dysfunkční. Pokud stav 

vyžaduje nutné sezení s rodiči ve školním prostředí, často se tak může psycholog ocitnout 

v situaci vyvolávající pocity bezmoci pramenící z dvojího tlaku: ze strany školy i rodiny. 

Obzvláště složité je řešení konfliktu mezi rodičem a dítětem. V extrémních případech jsou 

to hostilita vůči dítěti, zneužívání a zanedbávání, nezřídka doprovázené symptomy úzkostí 

a deprese. 

Za zajímavý přínos lze považovat zjištění Kaplan (1996), která byla spolu se svými 

kolegy požádána o odpovědi na kritiku nespokojených rodičů ve Virginii vůči některým 

školním psychologům a jejich praktikám. Na základě několika znepokojených dopisů Board 

of Education byla navržena mnohá omezení a regulace činnosti školních psychologů, 

nicméně tyto návrhy byly později zamítnuty. Kaplan uvádí, že při čtení dopisů některé obavy 

rodičů považovala za zcela oprávněné, jiné za neadekvátní až šokující. 

Mezi neadekvátní řadí například obavy některých rodičů, že působení školního 

psychologa může v určitém ohledu podrývat rodičovskou autoritu. Sebevědomí dítěte 

nabyté a posilované s pomocí psychologa podle těchto rodičů snižuje poslušnost vůči nim. 

Dítě, které je samo se sebou spokojené, může snadno žít v přesvědčení, že jeho pohled na 

věc má stejnou váhu jako pohled autority. Některých rodičů se také může dotknout, když se 

jim psycholog snaží objasnit různé vhodné postupy, což považují za „poučování“. Za 
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oprávněné lze považovat obavy rodičů v otázce různých postupů školního psychologa. Patří 

sem především psychologovo vedení dítěte k tomu, aby se snažilo rozhodovat dle vlastních 

pocitů (zda se dítě díky dané věci či v dané situaci cítí samo dobře). Rodiče namítají, že dítě, 

jež zatím není zcela vyspělé a zodpovědné, tak může činit nevhodná rozhodnutí, která na něj 

budou mít z dlouhodobého hlediska negativní dopady. Několik rodičů si také stěžuje na 

nedostatečné poskytování informací ze strany školy o jejím školním psychologovi – jaké 

používá techniky, jaké jsou vlastně jeho záměry apod. Pochopitelná je starost rodičů o to, co 

se na sezeních psychologa s dítětem děje, stejně jako jejich znepokojení, pokud jim školní 

psycholog dává najevo, že to, co mu dítě sdělí, je příliš důvěrné. Je zcela přirozeným stavem, 

že se rodiče zajímají, jak probíhá řešení obtíží jejich dítěte. Důležité z pozice školního 

psychologa je proto podle Kaplan rodičům zdvořile a zcela jasně vysvětlit rozdíl mezi 

adekvátními a neadekvátními obavami. Dalším úskalím může být nesouhlas rodičů 

pramenící z jejich specifických názorů a hodnot, které mohou být dány kulturní odlišností. 

Školní psycholog by se tak měl snažit co nejlépe pochopit jejich smýšlení a vyjádřit 

pochopení, přestože se s těmito názory nemusí ztotožňovat (Kaplan, 1996). 

1.4.7 Specifika rodičů jako klientů 

Školní psycholog se leckdy může setkat s rodiči, s nimiž je spolupráce náročnější než 

s jinými, což bývá dáno zejména jejich osobnostními rysy. Braun, Marková, & Nováčková 

(2014) vymezují několik typů problémových rodičů. Při práci s těmito typy je důležité, aby 

se školní psycholog dokázal „povznést“, snažil se nalézt vhodný způsob komunikace a 

ovlivnit postoj rodiče s ohledem na společný zájem o dítě. 

• Úzkostně-agresivní typ: vyznačuje se křečovitým držením těla i mimikou. 

V komunikaci je strohý, jízlivý, působí nervózně, často mívá pocity křivdy a útočné 

obranářské reakce. 

• Narcistně-agresivní typ: prezentuje se nadřazeně vůči ostatním, snaží se být středem 

pozornosti a za každou cenu mít pravdu. Ve sporu používá moc a výhružky. 

• Bezohledně-agresivní typ: má nepřátelský postoj, vyjadřuje se hlasitě a mnohdy 

vulgárně. Výjimkou u něj nejsou výbušné reakce. Je považován za nejnebezpečnější 

typ, ve větším konfliktu může druhého i fyzicky napadnout. 
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• Úzkostný typ: projevuje se nejistým držením těla, výrazem i gesty. Snadno podléhá 

pocitům méněcennosti. Dává najevo svůj strach ze samostatného rozhodování. 

• Pedanterní typ: snaží se vše mít uspořádané, precizní, včetně upraveného zevnějšku. 

Vystupuje ukázněně a klade důraz na dodržování pravidel. Staví se negativně vůči 

změnám.  

• Osobnost s histrionskými rysy: má rychlé, prudké pohyby, až „herecké“ expresivní 

vystupování. Často se snaží vzbuzovat soucit či obdiv, až manipulovat. Svému 

projevu dodává emocionální zabarvení. 

V nedávné polské studii byli školní psychologové dotazováni na podmínky, ve 

kterých jejich práce probíhá, a také na činnosti s touto profesí spojené. Zjištění poukázala na 

rodinné prostředí jako na jeden z významných faktorů, které ovlivňují práci školního 

psychologa. Ukazuje se, že více než 83 % žáků pochází z rodin s oběma rodiči, zatímco ve 

více než 17 % rodin je vychovává pouze jeden rodič. Přes 19 % rodin bylo z pohledu školních 

psychologů funkčních. Takové rodiny vykazovaly především znaky jako zájem o své děti, o 

jejich zdravý vývoj, školní úspěch a poskytování dostatečné podpory. Více než 20 % rodin 

vykazovalo problémy. Psychologové v otázce dysfunkčnosti zmiňovali rodiny konfliktní, 

rodiny rozpadlé, rodiny, které kladou na děti nadměrné nároky, dále rodiny, které z 

pracovních nebo osobních důvodů své děti zanedbávají. Jako zvláštní typ byly uváděny 

rodiny s dětmi, tzv. euro-sirotky, jejichž rodiče dlouhodobě pracují v zahraničí. Tyto děti 

jsou ponechány např. v péči jiných příbuzných (Bobik, 2019).  

Ve studii, kterou prezentuje Bobik (2019), popisovali školní psychologové problémy, 

které se vyskytovaly v rodinách, s nimiž měli zkušenost. Mezi ty patří například závislostní 

chování v rodině, nevhodné výchovné styly, nedostatek času pro dítě a špatný vzor 

v rodičích. 
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2 Empirická část 

V této části práce předkládám popis svého kvalitativního výzkumu a jeho výsledků. 

Výzkumné šetření jsem prováděla za účelem zmapovat názory českých školních psychologů 

na různé aspekty jejich spolupráce s rodiči žáků. Zajímalo mě, co z pohledu školních 

psychologů spolupráce s rodiči obnáší a v čem se pojetí jednotlivých školních psychologů 

může odlišovat. 

Úvod kapitoly se věnuje výzkumným otázkám, dále bude popsána metoda sběru dat 

a průběh samotného výzkumného šetření. Následně charakterizuji výzkumný soubor včetně 

procesu jeho výběru a popisuji, jakým způsobem jsem získaná data analyzovala. Následují 

výsledky analýzy dat, do kterých jsem zahrnula i části výpovědí respondentů. Nakonec jsou 

získaná zjištění shrnuta a reflektována, přičemž jsem se pokusila objasnit přínosy a limity 

svého výzkumného šetření. 

2.1 Výzkumné otázky 

V návaznosti na předchozí studium odborné literatury jsem na základě definovaného 

cíle práce zformulovala následující výzkumné otázky: 

1. Jak se školní psycholog staví ke spolupráci s rodiči jako součásti své pracovní 

činnosti? 

2. Co z pohledu školního psychologa spolupráce s rodiči obnáší? 

3. Spatřuje školní psycholog ve spolupráci s rodiči určité kritické oblasti a pokud 

ano, které to jsou? 
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2.2 Metoda sběru dat a průběh výzkumného šetření 

Pro realizaci svého šetření jsem se rozhodla využít kvalitativní metodologický přístup, 

a to vzhledem k charakteru zkoumané problematiky a typu předem stanovených 

výzkumných otázek. Pro účel bakalářské práce byla využita metoda polostrukturovaného 

rozhovoru. Její výhody spatřuji zejména v možnosti zachycení subjektivního prožívání 

dotazovaného, přímé verbální komunikace i sledování neverbálních projevů respondentů.  

Hendl (2008) definuje polostrukturovaný rozhovor jako střední cestu mezi 

strukturovaným a volným dotazováním. Vyznačuje se „definovaným účelem, určitou 

osnovou a velkou pružností celého procesu získávání informací“ (Hendl, 2008, s. 164). 

„Výzkumník se přizpůsobuje respondentovi. Na rozdíl od strukturovaného rozhovoru 

s uzavřenými otázkami se při kvalitativním dotazování nikdy nepředkládají dotazovaným 

předem určené formulace odpovědí nebo jejich kategorie“ (Hendl, 2008, s. 166). 

Během sjednávání schůzek jsem místo, kde se rozhovor bude odehrávat, ponechala na 

volbě samotných školních psychologů pro jejich co největší komfort. Většina z nich dala 

přednost setkání přímo v prostředí školy, na které působí.  

Před zahájením vlastního rozhovoru jsem se psychologům ještě jednou krátce 

představila, objasnila jim koncept své bakalářské práce, její cíle a ponechala jim prostor pro 

případné dotazy. Dále jsem od nich získala souhlas s nahráváním jejich mluveného projevu 

na diktafon a ubezpečila je o anonymizaci získaných dat. Následně jsem s využitím 

diktafonu a připravené struktury základních okruhů začala psychologům pokládat otevřené 

otázky. Snažila jsem se jim poskytnout dostatek času na promyšlení odpovědí. V průběhu 

rozhovoru jsem pokládala doplňující otázky.  

Celková délka jednoho rozhovoru se pohybovala v rozmezí mezi 45 a 60 minutami, 

přičemž přesná doba trvání záležela na charakteru a rozsahu výpovědí jednotlivých 

psychologů. Rozhovor byl ukončen tehdy, když byla rozebrána všechna důležitá témata. 
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2.3 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor v mém šetření tvořilo šest respondentů – psychologů působících na 

českých školách. Rozhovory s respondenty byly realizovány v období od prosince 2019 do 

března 2020. Před výběrem výzkumného souboru jsem si určila následující kritéria: 

• pozice školního psychologa; 

• práce na minimálně poloviční úvazek; 

• doba působení alespoň 1 rok. 

Do zvolených kritérií jsem se rozhodla nezahrnovat působení pouze v určitém městě či 

kraji. Přiklonila jsem se k mapování různých oblastí České republiky, k čemuž mě vedl 

především záměr dosáhnout celkově rozmanitější povahy šetření. Dále mě zajímalo, zda 

budou z rozhovorů, co se týče nahlížení na problematiku, patrné alespoň drobné rozdíly mezi 

psychology působícími v malých městech oproti těm, kteří působí ve velkoměstech (např. 

co se týče různorodosti zakázek jednotlivých psychologů). 

Žádného z potenciálních respondentů jsem osobně neznala, tudíž jsem využila 

internetového vyhledávání, abych se seznámila se školami, na kterých v České republice 

působí školní psycholog. Na webových stránkách škol, které mě zaujaly, jsem si ověřila, zda 

mají mezi svými pracovníky školního psychologa a následně jsem si dohledala potřebný 

kontakt. Potenciální respondenty jsem oslovila prostřednictvím e-mailové komunikace.  

Všem jsem zaslala zprávu s představením své práce, objasněním jejích záměrů a požádala o 

poskytnutí rozhovoru.  

První oslovování respondentů započalo v prosinci 2018, následující potom proběhlo 

v druhé polovině roku 2019. Oslovila jsem celkem 25 školních psychologů, z nichž dvanáct 

mi odpovědělo a šest nakonec rozhovor poskytlo. Se zbývajícími psychology, kteří na můj 

e-mail zareagovali, spolupráce nebyla navázána buď z důvodu jejich velké pracovní 

vytíženosti nebo pro nesoulad se stanovenými kritérii (působení v pozici školního 

psychologa příliš krátkou dobu). 

  



33 

 

Psycholožka A 

Psycholožka A je ve funkci školní psycholožky čtvrtým rokem. Na současné škole 

působí druhým rokem na poloviční úvazek (tři dny v týdnu). Nyní je jedinou školní 

psycholožkou ve městě. Má navíc svou soukromou praxi – zabývá se poradenstvím, 

diagnostikou a vzděláváním. V minulosti pracovala na dvou jiných školách a má také 

devítiletou praxi jako ředitelka neziskové organizace. Škola, v níž působí, má zhruba 450 

žáků a nachází se ve městě se 17 000 obyvateli. Dle slov psycholožky A na škole velmi 

dobře funguje spolupráce pracovníků školního poradenského pracoviště a působí zde asi 

patnáct asistentů. Školu navštěvuje hodně dětí s IVP. Zároveň se jedná o sídlištní školu a 

někteří její žáci pochází z rodin s nižším socio-ekonomickým statusem. Psycholožka A se 

zde nejvíce věnuje individuálním konzultacím s dětmi, dále poskytuje kariérní poradenství 

pro žáky deváté třídy a dvakrát do týdne programy pro třídy. V rámci své soukromé praxe 

také pořádá kurzy pro rodiče, v nichž se zaměřuje na zvyšování rodičovské kompetence. 

Psycholožka B 

Psycholožka B pracuje na škole již devět let, a to na plný úvazek. Předtím působila 

v oblasti klinické psychologie, neuropsychologie, v centru sociálních služeb a poté strávila 

dlouhou dobu na mateřské dovolené. Školní psychologie jí přišla snadno spojitelná 

s rodinným životem a zajímavá svou různorodostí. Škola, na níž působí, se nachází ve 

velkoměstě, jedná se o gymnázium s asi 600 studentů. Často ji navštěvují nadané děti, rovněž 

zde je několik dětí s poruchou autistického spektra. Náplní práce psycholožky B je zejména 

péče o klima ve třídě, podpora zdravých vztahů, osobní konzultace, práce se stresem 

například v období maturit, profi testování a kariérní poradenství a také péče o studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Psycholog C 

Psycholog C se školní psychologii věnuje již čtyři roky. Původně mířil do oblasti 

klinické psychologie, nakonec ho však více oslovilo uplatnění ve školství. Jeho práce na 

současné škole trvá krátce přes rok, v minulosti působil na dvou školách. Je zde na poloviční 

úvazek a současně působí na další škole. Stejně jako v případě psycholožky B se jedná o 

školu ve velkoměstě, navštěvuje ji 900 žáků. Psycholog C je součástí školního poradenského 

pracoviště, stejně jako metodik prevence, výchovný poradce a dvě speciální pedagožky. 
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Zaměřuje se především na pravidelné individuální konzultace s dětmi, dále se okrajově 

věnuje skupinové práci se třídou. Nejčastěji řeší výchovné problémy u dětí problémových, 

nezvladatelných, nerespektujících autority.  

Psycholožka D 

Na pozici školního psychologa je psycholožka D šest let. Předtím pracovala jako 

psycholožka ve speciálně pedagogickém centru a jako sociální pracovnice. Škola se rovněž 

nachází ve velkoměstě. Psycholožka D ji popisuje jako školu malou, rodinného typu, v čemž 

spatřuje výhodu. Pro školu je důležité udržovat příjemné klima a dbát na to, jak se učitelé 

vztahují k žákům. Psycholožka D pozici zvolila z důvodu možnosti spojení s mateřskou 

dovolenou a pracuje zde na půl úvazku. Mezi činnosti, které vykonává, spadá práce 

s jednotlivými žáky, třídami i spolupráce s učiteli a rodiči. Věnuje se diagnostice, intervenci, 

organizaci programů pro třídy a průběžné podpoře dětí preventivního charakteru. Nejvíce se 

zabývá vztahovými problémy, vývojovými problémy, úzkostmi dětí a výchovnými obtížemi. 

Psycholožka E 

 Pro psycholožku E je současná škola první školou, kde působí jako školní psycholožka, 

a to již osmým rokem a na plný úvazek. Současně zvládá částečně působit i v ambulanci klinické 

psychologie. Z dřívější doby má zkušenosti s prací v manželské poradně, v ambulanci pro 

uživatele drog, ve věznici a s lidmi s duševním onemocněním. Praxi školní psycholožky 

zpočátku brala jako doplňující činnost k práci v ambulanci, nicméně později se jí rozhodla 

věnovat naplno. Škola, kde působí, má přes 700 žáků a nachází se v centru města s 92 000 

obyvateli. Navštěvuje ji hodně dětí, které hrají hokej, čemuž je přizpůsobena jejich výuka. Také 

se zde nachází hodně dětí cizích národností. Náplň práce psycholožky E zahrnuje především 

sledování klimatu školy, jednotlivých tříd, mapování vztahů ve třídách, skupinovou práci se 

třídami i individuální práci s žáky, konzultace s rodiči i učiteli. Zaměřuje se na každodenní 

záležitosti jako konflikty mezi dětmi, ale i na jejich psychické obtíže. 

Psycholožka F 

 Psycholožka F pracuje v oblasti školní psychologie poměrně krátce, druhý školní 

rok. V minulosti působila ve zdravotnictví, na úřadu práce a více než 22 let jako psycholožka 

v SPC, což vnímá jako přínos pro svou nynější praxi. Pracuje na půl úvazku současně na 

dvou školách ve městě, které má 15000 obyvatel. Obě školy jsou, alespoň na poměry města, 
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dle jejího popisu velké. První navštěvuje 600 žáků, druhou přes 400 žáků. Kromě přímé 

práce s dětmi vnímá svou činnost i jako organizační. Hodně se věnuje spolupráci s učiteli, 

rodiči, asistenty pedagoga, středisky výchovné péče, sociálními pracovnicemi a neziskovými 

organizacemi, které dochází do rodin dětí. 
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2.4 Metoda analýzy dat 

Prvním krokem ke zpracování dat byl doslovný přepis nahrávek realizovaných 

rozhovorů do písemné podoby, aby nebyly opomenuty žádné důležité informace poskytnuté 

respondenty. Jednotlivé otázky jsem v textu zvýraznila pro dosažení přehlednější podoby. 

Dále jsem zvolila úpravu přepsaných rozhovorů pomocí redukce prvního řádu. Tato 

technika umožňuje pracovat pouze s obsahem, a nikoliv s dílčími projevy mluveného slova, 

jako jsou různé zvuky nebo pauzy, které brání plynulosti projevu. Vyřazena tedy byla tzv. 

slovní vata, tedy ty části věty, které neposkytují žádnou podstatnou informaci (Miovský, 

2006). 

Analýzu jsem prováděla pomocí metody otevřeného kódování. „Výzkumník provádí 

otevřené kódování prvním průchodem daty. Lokalizuje přitom témata v textu a přiřazuje jim 

označení. Pomalu čte terénní poznámky a přepisy rozhovorů a všímá si kritických míst. 

Otevřené kódování odhaluje v datech určitá témata“ (Hendl, 2008, s. 274).  

Kódování tedy probíhalo označováním výrazných a důležitých oblastí textu, kterým 

jsem následně přiřadily vhodné kódy. Ty, mezi nimiž jsem nalezla určitý vztah, byly později 

seskupeny do kategorií. Pro lepší orientaci v textu jsem souvisejícím kódům při 

zvýrazňování přidělila stejnou barvu. Tímto způsobem vzniklo šest kategorií. Každá 

z kategorií včetně svých kódů je zobrazena a blíže charakterizována v tabulce níže.  

Ve zpracovávání získaných dat jsem pokračovala využitím techniky tzv. vyložení 

karet. U této techniky se použije kategorizovaný seznam kódů, kategorie, které vznikly 

otevřeným kódováním, k utřídění do obrazce nebo linky. Na tom se potom zakládá sestavení 

textu do podoby převyprávění obsahu jednotlivých kategorií. Všechny vytvořené kategorie 

přitom nemusí být použity (Švaříček & Šeďová, 2007). V závěru analýzy jsem se pokusila 

shrnout pozitivní a negativní aspekty, které školní psychologové ve své spolupráci s rodiči 

vnímají. 
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2.5 Výsledky analýzy dat 

Na tomto místě bych ráda prezentovala výsledky svých výzkumných zjištění, ke 

kterým jsem dospěla analýzou získaných dat. Budu se zde věnovat kategoriím získaným na 

základě kódování. Každá z nich tvoří samostatnou podkapitolu a jednotlivé kategorie jsou 

prokládány citacemi školních psychologů z rozhovorů. Nejdříve bude představena kategorie 

nejčastější zakázky ze strany rodičů, následovat budou kategorie limity spolupráce s rodiči, 

pozitivní aspekty spolupráce s rodiči, otázka důvěry rodičů, přístup školy ke spolupráci s 

rodiči a v neposlední řadě formy a metody spolupráce s rodiči. Kategorie spolu s jejich kódy 

jsou pro větší přehlednost uvedeny v tabulce. 

 

Tabulka – kategorie a jejich kódy 

KATEGORIE KÓDY 

Nejčastější zakázky ze strany rodičů Školní neúspěch, psychické obtíže, náročná 

rodinná situace, výchovné problémy a 

obtíže ve vztazích 

Limity spolupráce 

 

Nereálná očekávání, nespokojenost se 

školním systémem, protektivní přístup, 

popírání problému, psychické obtíže, 

konflikty v rodině, vysoké nároky, osobnost 

rodičů a kulturní specifika 

Pozitivní aspekty spolupráce Pozitivní význam, zájem rodičů, nahlédnutí 

do problému, povahové rysy, zpětná vazba 

a přístup rodičů k psychologovi 

Otázka důvěry Důvěra, ochrana informací, obavy  

ze „spiknutí“ školy, ochrana  

rodiny, sociální stigma, vyjádření  

emocí a vzájemná komunikace rodičů 
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Spolupráce s rodiči a škola Přístup školy, očekávání školy, pohled 

učitelů, pohled vedení a výchovné komise 

 

Formy a metody práce s rodiči 

 

Navazování kontaktu s rodiči, informovaný 

souhlas, způsoby komunikace, frekvence 

kontaktu, zapojování rodičů do spolupráce, 

poskytování dostatečných informací, 

poskytování anamnézy dítěte, spolupráce 

s kolegy a nastavení dílčích kroků 

 

 

2.5.1 Kategorie 1 – nejčastější zakázky ze strany rodičů 

Pomocí rozhovorů jsem chtěla zjistit, s jakými záležitostmi se rodiče na školní 

psychology nejčastěji obracejí. Následující kategorie se tedy týká nejčastěji se opakujících 

zakázek ze strany rodičů. Ve výpovědích psychologů lze zaznamenat značnou podobu. Jak 

se ukazuje, psychologové se setkávají zejména s těmito zakázkami: školní neúspěch, 

psychické obtíže, náročná rodinná situace, výchovné problémy a obtíže ve vztazích. 

Výpovědi psychologů poukazují na to, že jejich služby rodiče velmi často 

vyhledávají v případě náročné situace v rodině, která může mít negativní vliv nejen na 

celkovou psychickou pohodu dítěte, ale také na školní prospěch. Jedná se zejména o 

záležitosti kolem rozvodu rodičů. „Nebo rodiče přijdou s tím, že je krize v rodině, třeba se 

rozvádí. Pak buď chtějí, aby byl kontakt s oběma kvůli střídavé péči nebo protože je dítě 

v krizové situaci a nemůže se soustředit na učení. Občas se stane, že se jedná o svěření do 

péče, pak jsme v kontaktu se sociální pracovnicí“ (psycholožka B). Pro dítě může být 

náročným úkolem přijmout do svého života nového partnera jednoho z rodičů „Jsou to 

rozvodový nebo porozvodový situace dlouhodobýho charakteru typu, že ačkoli rozvod 

proběhl před třemi lety, situace se teď vyhrotila příchodem nového partnera, partnerky nebo 

dítěte“ (psycholožka D). Podepsat se na dítěti může také střídavá péče, která nefunguje 

optimálním způsobem. „Častá zakázka je i náročná životní situace, kdy se třeba rodiče 

rozvádějí nebo mají střídavou péči a vidí, že se to na dítěti nějak negativně projevuje“ 
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(psycholožka A) nebo jsou ve hře jiné rozepře rodičů po rozvodu, jak nám přiblížil 

psycholog C: „Mám tu jeden případ, kdy bylo dítě soudně svěřené do péče matky s tím, že 

poskytovala dítě otci. Když je střídavá péče, otec nemusí platit alimenty. Tomuhle otci šlo 

nejspíše o to, aby nemusel platit a usiluje o střídavou péči. Synovi to vadí, velice špatně to 

psychicky snáší a zhoršil se jeho prospěch. Sám jsem si připadal bezradně.“ Jednoduché pro 

dítě nemusí být ani vypořádání se s neshodami rodičů i v takovém případě, že jde o „běžnou“ 

hádku. „Nebo pak to, že se ráno rodiče pohádají a dítě přijde rozhozený do školy“ 

(psycholožka A). 

Někteří školní psychologové poukazovali na zakázku týkající se výukových obtíží, 

jako například psycholožka A: „Obvykle s tím, že se dítěti nějak nedaří ve škole.“ Podobná 

výpověď patřila i psycholožce B, u níž zakázka vyplývá již ze samotného charakteru školy, 

kterou často navštěvují děti nadané a děti s vysokými ambicemi. Ambiciózní bývají i jejich 

rodiče, což může přinášet i vysoké nároky na děti, a ty pak mají strach ze selhání. „Dost 

často je to selhávání ve škole. Rodiče chtějí poradit, jestli je to tím, že dítě na tu školu nemá 

nebo poradit, jak se dítě má naučit učit, pokud předtím na to nebylo zvyklé.“ Psycholožka B 

doplňuje, že se setkává i s poruchami učení: „Pokud je tam porucha učení, ladíme s rodiči 

plán pedagogické podpory.“  

Školního psychologa rodiče žádají o pomoc v případě vztahových obtíží jejich 

dítěte. Takové může být obtížné začlenění do třídního kolektivu. „Nebo děti, kterým se 

nedaří najít kamarády“ (psycholožka A). „Dále tam je deváťačka, tam zase jsou takové 

zvláštní projevy chování děvčete, je taková vyčleněná z kolektivu“ (psycholožka F). 

Další zakázku představují nejrůznější výchovné problémy, které se vyskytují 

zejména u starších školáků a vyžadují důsledný přístup. „Výchovný problémy ve škole a 

doma, jako je neplnění povinností. To je taková kapitola druhostupňová klučičí. Taková šestá 

až osmá třída, kde mají rodiče možností, co můžou dělat, docela málo. Tam hledáme nějakou 

rozumnou míru diskuze a nastavení hranic. Rodiče hledaj i motivační prostředky, co můžou 

použít“ (psycholožka D). Tyto potíže mohou být způsobeny liberálním stylem výchovy, jak 

dokládá psycholožka A: „Potom se často setkávám s rodiči, kteří jsou bezmocní. Mají hodně 

slabý styl výchovy, nedávají hranice a už nevědí, co s tím dělat. Obecně se to hodně 

proměnilo. Dřív za mnou chodili rodiče s dětmi, které se bály, co na to mamka a taťka. Teďka 

se rodiče bojí dětí, aby se náhodou nerozčílily.“ 
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V neposlední řadě školního psychologa vyhledávají takoví rodiče, jejichž dítě trápí 

psychické obtíže. Hovoříme především o úzkostech. „Buď je úzkostný, má strach ze školy, 

bolí ho třeba bříško, doma se nechce učit, nebo potom jsou to děti s nějakou diagnózou, 

třeba ADHD“ (psycholožka A). „Pak jsou to psychický problémy jako úzkosti, noční můry, 

různý strachy, afektivní chování nebo i deprese“ (psycholožka E). S tím se ztotožňuje i 

psycholožka D: „Pak je kapitola úzkostnejch dětí, který maj buď velký úzkosti, nebo jsou 

věčně nervózní, furt pod tlakem.“ Psycholožka D dále popsala specifickou skupinu  

žáků – chlapců, s kterou se v rámci své praxe setkává a která představuje další předmět 

zakázky ze strany rodičů. „Nebo pak hodně citliví kluci. Ti v tom běžným klučičím světě maj 

problém obstát, protože mají tendenci se ze všeho rozsypat, a kluk přitom musí něco vydržet, 

musí se občas porvat a bejt drsnej. Rodiče pak přicházejí s tím, že dítě trpí, a ostatní mu 

ubližujou. Může se stát, že kluk vnímá jako ubližování něco, co je běžný dětský 

pošťuchování.“ Zajímavým přínosem byla výpověď psycholožky B, která se na svém 

pracovišti, jak bylo dříve řečeno, mnohdy setkává s vysoce ambiciózními dětmi: „Máme 

děti, které řeší obtíže duševního zdraví. Třeba jsou hospitalizované na psychiatrii, pak se 

vrací do školy. Někdy jsou děti i medikované. Daly by se sem zařadit i poruchy přijmu 

potravy, bývají to ty ambiciózní dívky, které musí být dokonalé ve všem.“ 

2.5.2 Kategorie 2 – limity spolupráce 

Důležitou problematikou, o které psychologové vypovídali, byly aspekty, které 

z jejich pohledu spolupráci s rodiči brzdí a znesnadňují. V této kategorii jsou tudíž zahrnuty 

limity spolupráce s rodiči vnímané psychology. 

Jako hlavní překážky spolupráce se psychologům jeví: nereálná očekávání, 

nespokojenost se školním systémem, protektivní přístup, popírání problému, psychické 

obtíže, konflikty v rodině, vysoké nároky, osobnost rodičů a kulturní specifika. 

Úskalím pro efektivní spolupráci se může stát nespokojenost rodičů s tím, jak 

funguje něco ve škole, o čemž hovoří psycholožka D: „Pak je skupina rodičů, která přichází 

s pocitem, že škola něco dělá špatně, a obrací se na třídní učitelku, ředitelku nebo někdy 

přímo na mě. Na mě hlavně v situacích, kdy mají pocit, že je z toho dítě ve stresu, vztahově 

trpí, nebo si na něj učitelka zasedla. Tahle konzultace je náročnější, protože na jednu stranu 
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je vyslechnout musím, zároveň si musím hlídat nějakou neutralitu. Abych v uvozovkách 

nepodrazila učitele, ale nebyla jenom loajální vůči škole.“ 

Pokud mluvíme o nereálných očekáváních, psychologové vypovídali o různých 

požadavcích ze strany rodičů, které se neslučují s jejich kompetencemi. Psycholožka A uvedla 

požadavek týkající se jakési okamžité nápravy problému dítěte: „Velmi často přijdou 

s přístupem ‚tady mi ho opravte a já nebudu muset dělat vůbec nic‘.“ Podobně tomu bylo u 

psychologa C, který využil příhodné analogie: „Na předchozích školách jsem měl pocit, že 

se ode mě čeká práce, kterou s nadsázkou přirovnávám k pracovníkovi autoopravny, kdy 

tam přivezete auto a vrátí vám ho na počkání spravené. Čekali, že si s dítětem hodinu 

popovídám, něco zázračného s ním provedu a najednou se po tom dlouholetém působení 

rodičů dítě změní a začne poslouchat, což je samozřejmě iluze.“ Stejný pohled měla 

psycholožka E: „Moc se s tím nesetkávám, ale někdy jsou to nereálný očekávání typu, že si 

dvakrát promluvím se zlobivým dítětem a ono bude hodný. Mají pocit, že můžeme úplně 

všechno napravit, změnit povahu dítěte nebo odstranit chyby způsobený X letou výchovou 

rodičů.“ Psycholožka D nereálné očekávání rodičů spatřuje v požadavcích, které přesahují 

rámec možností školy: „Ještě jedno úskalí spolupráce s některými rodiči je, že mají tendenci 

si chodit stěžovat na ledasco. Ne vždycky je to oprávněný nebo už to přesahuje možnosti 

toho, co škola může udělat, typu ‚mému dítěti nechutná ve školní jídelně‘“ (psycholožka D). 

Psychologové se shodovali v názoru, že limitujícím aspektem bývá popírání 

problému dítěte rodiči. „Nejhorší jsou rodiče, kteří ten problém dítěte nevidí. Tvrdí, že 

žádný problém nemá a pomoc nepotřebuje. Přitom je to jednoznačně viditelný i na tom dítěti, 

kdy se třeba poškozuje, nebo na vztazích. Rodič říká, že to je úplně normální“ (psycholožka 

A). „Problém bagatelizujou, nevnímaj ho jako závažnej. Někdy to ten rodič nevidí, nechce 

to vidět. Vždycky je pro něj těžký přijmout, že jeho skvělý úžasný dítě má možná nějakej 

problém“ (psycholožka D). Psycholog C se domnívá, že spolupráci brzdí ego rodiče. Hovoří 

o neochotě připustit si obtíž dítěte: „Ty obranný mechanismy ega. Rodič třeba není ochoten 

připustit si problémy dítěte. S tím jsem se setkal na předchozí škole. Tam bylo jednání 

s oběma rodiči a matka byla verbálně agresivní a všechny pracovníky školy jednoho po 

druhém napadala. Nebyla ochotna připustit, že její syn má obtíže, je nezvladatelný a snažila 

se zpochybnit práci všech ve škole s tím, že syn je ten dobrý.“ Psycholožka E popisuje, jak 

daleko může zmíněný limitující aspekt v některých případech zajít: „Tam už řešíme několik 
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let problematický dítě a ze strany rodiny je to hodně bagatelizovaný. Maj pocit, že nemůžou 

nic dělat, nic hroznýho se vlastně neděje a aktuálně už maj dítě ve středisku výchovný péče.“ 

Mnohdy spolupráci blokují tendence některých rodičů bránit z různých důvodů své 

děti. Jedná se zde o kód protektivní přístup. „Pak je ještě taková náročná skupina rodičů. 

Když se objeví šikana, jsou to rodiče těch dětí agresorů. Potřebujeme, aby nás podpořili 

v tom, že to dítě dostane jasnou hranici, že jeho chování je nepřijatelný. Někdy je obtížný, že 

ti rodiče dítě brání a je pro ně velmi obtížný přijmout, že se zachovalo takhle. Mají tendenci 

zpochybňovat důkazy. Tohle je občas to nejtěžší“ (psycholožka D). Psycholožka A se 

domnívá, že výchova charakteristická přílišnou chválou může mít později na děti negativní 

dopad: „Teď jsem si všimla takovýho fenoménu přechválených dětí. Zejména ty malé, třeba 

prvňáčky, rodiče furt chválí, jak je šikovná, úžasnej, báječnej, a ony se pak při prvním 

neúspěchu hroutí.“ 

V některých případech může roli hrát osobnost rodičů, se kterou souvisí i jejich styl 

výchovy. Spolupráce je pak obtížná z důvodu, že u rodiče samotného se vyskytuje problém. 

„To jsou často rodiče, kteří jsou sami nějakým způsobem zraněni, sami jsou nevyrovnaní, 

mají problémy se sebou, v partnerském vztahu, z dětství nějaké negativní zkušenosti“ 

(psycholožka F). „Všichni jsme viděli, že ten jejich kluk, třeťák, je trošku rozcapenej a 

potřebuje se dostat do nějakých hranic. A ten táta byl v uvozovkách hrozně měkkej. On to 

viděl, že je měkkej, že kluk potřebuje větší důslednost, ale nebyl toho schopnej. Jako by mu 

to nešlo. Ten rodič si s sebou vždycky nese něco ze svýho dosavadního života, co nějakým 

způsobem omezuje i jeho rodičovský schopnosti. To my samozřejmě tady nezměníme. Já 

můžu pomoct rodičům, aby to viděli z jinýho úhlu, ale nezměním, jak to mají nastavený 

vnitřně. To už je o terapii, kterou tady nedělám“ (psycholožka D). 

Psycholožka B, která působí na škole s mnoha nadanými dětmi, hovoří o vysokých 

nárocích, které mnohdy jejich rodiče mají: „Vysoké ambice rodičů, což je zde docela časté 

vzhledem k tomu, že ta škola je výkonnostní. Rodiče mají třeba představu při nástupu dítěte 

do prvního ročníku, že je tak nadané, že jistě půjde na Oxford nebo Cambridge“ 

(psycholožka B). Doplňuje usilování rodičů o zachování rodinné „tradice“: „Takové ty 

představy rodičů právníků nebo lékařů, že to dítě musí dělat to samé co oni, i když to nadání 

je úplně jinde. Tihle rodiče špatně snáší selhávání dítěte a snaží se to svalovat na školu.“ 
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Výjimečně se psychologové setkávají i s takovými rodiči, s nimiž spolupráce není 

zcela možná či je velmi znesnadněná jejich psychickými obtížemi. „Potom jsou i rodiče, 

které podezřívám, že berou drogy. Vidím, jak přicházejí v různých extrémech, do telefonu 

jsou agresivní. Moc nevím, co od nich mám očekávat“ (psycholožka A). „Měli jsme tady i 

dvě psychotický maminky. Ta maminka třeba přišla do školy s paranoidními bludy, že 

holčičce něco hrozí. Tam byla holčička svěřena do péče tatínkovi. Ta další psala divný e-

maily třídnímu. Tam se to vyřešilo dobře, protože slečna už pak byla plnoletá, takže jsme tu 

maminku začali vlastně ignorovat“ (psycholožka B). „Třeba jsou závislí na alkoholu nebo 

s nějakým vážným psychickým onemocněním a není tak možný pomoct tomu dítěti. V jednom 

případě je organický poškození mozku, který neumožňuje rozumnej rozhovor s tím rodičem“ 

(psycholožka E). „Tatínek je podle mě taky ‚asperger‘ a je takový náročný a tam se moc 

domluvit nedá“ (psycholožka B). 

Spolupráci mohou značně zkomplikovat i mnohé konflikty v rodině, například 

neshody rodičů, s kterými mají někteří z nich sklony se obracet na školního psychologa. 

„Pak rodič u rozvodových situací, který dítě vnímá jako… Nechci říct vysloveně nástroj 

pomsty, ale chce ho právě do střídavé péče. Nejspíš proto, aby nemusel platit alimenty“ 

(psycholog C). „Zažila jsem takový tatínky, kteří řešili problémy s manželkou, že se doma 

nemohli dohodnout, na jaký kroužek dítě bude chodit. Došli jsme k tomu, že problém není 

v dítěti, ale mezi těma rodičema. A oni mě tlačili do toho, abych já dala nějaký doporučení, 

jaký aktivity má mít jejich dítě“ (psycholožka B). Psycholožka B se také setkala s tendencí 

rodiče řešit s ní své vlastní vztahové problémy: „Ze začátku se mi stávalo, že to tatínci brali 

tak, že je dobrý, že ve škole je psycholog, protože to může být i taková služba pro ně, aby se 

vypovídali. Jak se rozvádí a je hrozný, jak ta manželka tohleto a támhleto“. 

Zdrojem komplikací se mohou stát i kulturní specifika rodičů jiných národností. 

Spolupráci může značně omezovat neznalost českého jazyka: „Mám tady rodiče Poláky, tam 

akorát hraje roli jazyková bariéra, takže někdy hledáme slova, abychom si porozuměli“ 

(psycholožka D). Překážku mohou též představovat odlišné kulturní zvyklosti rodiny: „Ta 

vietnamská kultura je taková milá a vstřícná, a pokud se to dítě narodilo tady, 

z dospívajícího dítěte je pak typický český puberťák, a oni chodí s tím, že si s ním neví rady“ 

(psycholožka B). „V jedné škole jsem měla chlapce, který byl vychovávaný k neúctě 

k ženám. Byl z kultury, kde jsou muži pozdvihováni a ženy shazovány. Tam bylo vidět, že si 
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ten kluk může dovolit úplně všechno a dokáže respektovat jen muže nebo ženy, které měly 

moc“ (psycholožka A). Někteří rodiče cizinci se také nemusí shodovat s českou kulturou 

v otázce hodnotové orientace: „Nebo jsou z kultury, kde vzdělání nemá hodnotu. Nebo 

z kultury, kde jsou děti zvyklé krást, protože je to tam normální, a máma se ptá ‚tak co jsi 

ukradla?‘“ (psycholožka A). „Třeba tady máme mongolskou holčičku, která přišla do třídy 

a předtím byla úplně netknutá jakýmkoli vzděláním nebo školským systémem. Žila s rodinou 

klasickej vesnickej způsob života, takže pro ně bylo strašně těžký pochopit, že nemůže odejít 

sama ze třídy, má dodržovat pravidla, poslouchat učitele“ (psycholožka E). 

Lze konstatovat, že podobná výzkumná zjištění přinesla šestá metodická zpráva 

projektu Realizace školních poradenských pracovišť. Metodici zde specifikovali jako 

nejčastější problémové skupiny rodičů rodiče osobnostně problematické, rodiče ze 

sociokulturně odlišného prostředí či rodiče uplatňující nevhodné výchovné přístupy. To vše 

může spolupráci činit náročnější (Kucharská, 2015). Určité problémy v rodině jako 

závislostní chování či kladení nadměrných nároků na děti také zaregistrovala studie, kterou 

prezentuje Bobik (2019).  

2.5.3 Kategorie 3 – pozitivní aspekty spolupráce 

V rozhovorech psychologové často vypovídali o tom, které konkrétní faktory mají 

dle nich pozitivní vliv na spolupráci s rodiči. V této kategorii jsou obsaženy následující 

kódy: pozitivní význam, zájem rodičů, nahlédnutí do problému, povahové rysy, zpětná vazba 

a přístup rodičů k psychologovi. 

Celkově se ukázalo, že psychologové pokládají svou spolupráci s většinou rodičů za 

dobře fungující a má pro ně pozitivní význam: „Kdybych to řekla na procenta, tak takových 

sedmdesát až osmdesát procent. Víc se to daří u konzultací o výchovně-vztahových obtížích. 

Míň u situací, kde to dítě zlobí, nefunguje a mám pocit, že hledáme a nedaří se“ (psycholožka 

D). Psycholožka A spolupráci s rodiči obecně vnímá jako příjemnou součást své práce: „Mně 

se obecně s rodiči spolupracuje dobře, ráda s nimi mluvím o jejich dětech, takže pro mě je 

to asi celkově pozitivní“. Podobně smysluplná je spolupráce pro psycholožku D: „Já s těma 

rodičema ráda mluvím, protože leckdy vidím, že to má velkej dopad. U některých rodičů je 

vidět, že naše setkání pro ně bylo důležitý a něco si uvědomili.“ 
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Podle psychologů má značný podíl na celkové efektivitě spolupráce skutečný zájem 

rodičů, jejich projevy snahy a iniciativy. „Oni jsou ti hlavní, co můžou dítěti pomoct, a dost 

to na nich stojí. Když ten zájem mají a o dítě jim jde, pak se s nima pracuje dobře a člověk 

rychle vidí výsledky“ (psycholožka E). „Třeba ta poslední maminka, co řeší syna v první 

třídě, který se chová naprosto nezvladatelně, byla taková vstřícná, snažila se opravdu 

spolupracovat“ (psycholog C). Psycholožka A doplňuje, že nemusí být překážkou, pokud 

řešení problému nepostupuje dle představ. Důležitá je vždy snaha rodiče i psychologa: 

„Pokud se to daří a rodič je té spolupráci nakloněný, je to pozitivní vždycky. I když se to 

třeba nedaří, tak tím, že se o to obě dvě strany snažíme, tak je to pozitivní. Někteří jsou velmi 

spolupracující a snaživí.“  

Jak se zdá, díky spolupráci s rodiči může psycholog lépe nahlédnout do problému 

dítěte a porozumět mu. Právě rodiče jsou obvykle těmi, kteří dítě nejlépe znají a tráví s ním 

mimo jeho školní docházku většinu času. „Pomocí rodičů můžeme dítě víc poznat, protože 

se může chovat jinak doma a jinak ve škole. Rodiče nám můžou i pomoct, pokud jde o ty 

‚aspergery‘, co na ně platí, nebo jakým způsobem to doma zvládají“ (psycholožka B). 

Z tohoto důvodu je spolupráce s rodiči pro psycholožku F klíčová: „Já tu spolupráci vnímám 

jako zcela nedílnou součást práce s tím dítětem. Bez toho, abych s tím rodičem byla 

v kontaktu a ty informace od něj získala, by ta práce byla poloviční. Pokud by mi tady 

posadili dítě a řekli mi k němu dvě věty, tak s ním nemůžu nijak pracovat.“ 

Psycholožka E má zkušenosti s prací s lidmi s duševním onemocněním, uživateli 

drog i vězni. Podotkla, že v porovnání se školní psychologií zde vnímá značný rozdíl 

v otázce zpětné vazby: „Není to práce, která by neměla kladnou zpětnou vazbu, jako to může 

být s jinou klientelou. Znám to právě s uživatelema drog nebo lidma z vězení. V porovnání 

s tím je tu odezva velká.“ Pro psycholožku D je zpětná vazba rovněž přínosem: „Když se mi 

vrací nějaká pozitivní zpětná vazba, rodiče mi děkujou, že se mi něco povedlo.“ 

Psycholožka D na své spolupráci s rodiči oceňuje fakt, že nemusí čelit podobným 

stížnostem, s jakými se někdy rodiče obrací na učitele: „S rodiči se mi spolupracuje relativně 

dobře, protože nejsem učitel. Obvykle mám tedy výhodu, že na mě nepřichází s útoky typu 

‚Jak je možný, že jste našemu chudáčkovi dala trojku?‘.“ Stejný názor má psycholožka F: 

„Jsem v jiné pozici než učitel. Rodiče těch dětí, u kterých je problém, mívají často problém 
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se špatnou komunikací s paní učitelkou.“ Lze tedy spatřovat rozdílný přístup rodičů 

k psychologovi. 

Psycholog C doplnil pozitivní aspekt práce s méně spolupracujícími rodiči – svou 

klidnou povahu, která této náročnější spolupráci může být prospěšná: „Pomáhá mi, že jsem 

přirozeně takový klidnější, laxnější. Když pak tedy jedu domů, tak to pustím z hlavy a 

nepřipouštím si to k tělu. Nejsem zas tak empatický a prosociální, abych se tím trápil ve svém 

volném čase.“ 

2.5.4 Kategorie 4 – otázka důvěry 

V rozhovorech se psychologové rovněž vyjadřovali k celkové ochotě rodičů sdílet 

s nimi informace. Práce školního psychologa, která probíhá v žákově přirozeném prostředí 

školy, může být znesnadněna menší důvěrou a poněkud větší obezřetností rodičů při 

spolupráci. Psycholog může být leckdy konfrontován s obavou rodičů, že citlivé záležitosti 

týkající se problému jejich dítěte nezůstanou na půdě školy zcela utajeny, což bude mít 

později na dítě či jeho rodinu negativní dopad. Psychologové hovořili o tom, do jaké míry 

bývá jejich vztah s rodiči založený na důvěře, které aspekty důvěru posilují, a které ji naopak 

snižují.  

Kategorie zastřešuje tyto kódy: důvěra, ochrana informací, obavy ze „spiknutí“ 

školy, ochrana rodiny, sociální stigma, vyjádření emocí a vzájemná komunikace rodičů. 

Psycholožka B se ve své praxi setkává s důvěrou rodičů ve většině případů: „Většina 

rodičů spolupracuje, řeknou třeba jen, že nechtějí, aby o problému věděl zbytek třídy.“ 

Rozdílnou zkušenost má psycholožka E, která zdůrazňuje důležitost ubezpečení rodičů o 

ochraně důvěrných informací: „Obava je docela častá a je základ mojí práce, abych je 

těchto obav hned na začátku zbavila. Většina rodičů takovýhle pocity má, třeba chtějí 

vyhledávat psychologa mimo školu, aby se to ve škole nevědělo. Vždycky si vyjasníme, že 

informace, který mně předávaj, jsou naprosto důvěrný.“ 

Sníženou důvěru a obavy rodičů sdílet informace může dle názoru psycholožky D 

zapříčinit jejich dojem jakéhosi „spolčení“ psychologa a pracovníků školy: „Mně připadá, 

že mi někdy rodiče nevěří, že nejsem na straně těch učitelů. Mají pocit, že nemá cenu ty věci 

řešit, protože jsem stejně s učitelema, tak jim nepomůžu, nevyslechnu. Jsou i rodiče, kteří mě 

z toho důvodu ani neosloví. Mají pocit, že jsem placená školou, takže je jasný, že k ní musím 
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být loajální.“ To je možné dát do souvislosti se zjištěním prezentovaným v článku Kaplan 

(1996), podle které je v takové situaci vhodné rodičům zdvořile a zcela jasně vysvětlit rozdíl 

mezi adekvátními a neadekvátními obavami. 

Dalším faktorem snižujícím důvěru „může být obava, že něco odhalím v rodině, bude 

se to ve škole vědět a dítě bude mít problém“ (psycholožka E). Podobná je i výpověď 

psycholožky A: „Já za tím vidím strach, že někdo třeba nahlídne do toho, že to u nich doma 

funguje blbě, nebo že přijdou o děti. Třeba je tam nějaká patologie, máma nebo dítě pije, a 

kdybychom se v tom začali šťourat, tak bychom to uviděli.“ 

Potíž může rovněž představovat skutečnost, že ve společnosti v některých případech 

stále není překonán strach ze sociálního stigmatu. „Obecně furt u lidí je taková ta obava, 

že když už k psychologovi jdu, tak si o mě budou myslet, že nejsem normální“ (psycholožka 

E). „Myslím si, že to povědomí ještě není obecné. Když máme angínu, že jdeme k doktorovi, 

a když máme nějaký jiný problém, jdeme k psychologovi“ (psycholožka F). S touto 

domněnkou souhlasí i psycholožka A, která nicméně podotýká, že se na své škole s touto 

obavou, oproti školám, na nichž působila v minulosti, setkává spíše výjimečně: „Na 

předešlých školách se občas objevil strach, ale spíš ve smyslu, že když bude moje dítě 

pracovat s psychologem, bude stigmatizovaný pro ostatní, že se mu budou posmívat.“ 

Psycholožka D spatřuje v dnešní době spíše posun ke snižování strachu ze stigmatu: 

„Myslím, že dneska už je to braný normálněji. Přiznám se, že občas mě i překvapí, jak jsou 

rodiče při konzultacích otevřený“ (psycholožka D).  

Zde lze pozorovat souvislost s publikací Štecha a Zapletalové (2013), kteří uvádějí, 

že jednu z kritických oblastí profese školního psychologa představuje právě obava ze 

stigmatizace, které by se žák mohl vystavit kvůli návštěvám u psychologa. Žák i jeho rodiče 

tak mohou pociťovat nedůvěru. Vhodné je předem poskytnout dostatek informací, což obavu 

může eliminovat, stejně jako v mém šetření tvrdí psycholožka E. 

Mnozí rodiče nemají s důvěrou problém, naopak se snaží být směrem k psychologovi 

co nejsdílnější. Kabinet psychologa mohou vnímat jako místo, které jim poskytuje bezpečí 

a kde mají prostor pro vyjádření svých emocí. „Někdy se i stává, že to je se slzama, že to 

teprve tady můžou pustit a rozplakat se nad tím, co je pro ně těžký. Pak vnímám, že ta důvěra 

tady je“ (psycholožka D). „Třeba ta maminka, co tady plakala, byla velice sdílná a dobře 
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spolupracovala. V každým e-mailu mi popisovala situace, jak se syn chová, abych měl lepší 

obrázek. V drtivé většině mají rodiče snahu poskytovat co nejvíc informací“ (psycholog C). 

Komunikaci rodičů mezi sebou vidí psycholožka D jako aspekt posilující důvěru 

k ní: „Tady se ti rodiče znaj, takže si ty věci obvykle řeknou. Může hrát roli jejich zkušenost 

se mnou, kdy si mezi sebou předaj, že to je v pohodě a žádný informace neunikly“ 

(psycholožka D). Stejně tak je tomu u psycholožky B: „Oni třeba i rodiče mezi sebou se 

schází a komunikují spolu.“ 

2.5.5 Kategorie 5 – spolupráce s rodiči a škola 

Analýza získaných dat dále ukázala, jak nahlíží na spolupráci školních psychologů 

s rodiči škola, co od ní očekává, jak vypadá přístup ostatních pedagogů k psychologově 

spolupráci s rodiči a jakým způsobem probíhá spolupráce psychologa a ostatních pedagogů, 

pokud jde o společnou práci s rodiči. Následující kategorie tedy zastřešuje témata, jakými 

jsou: přístup školy, očekávání školy, pohled učitelů, pohled vedení a výchovné komise.  

Přístup školy a celkové klima, kterým disponuje, může být faktorem posilujícím 

dobře fungující a efektivní spolupráci psychologa s rodiči. Rodič se může ohledně 

spolupráce cítit komfortněji, pokud je mu zřejmé, že se škola o problémy dětí opravdu 

zajímá. „Hodně tu vedeme rodiče k tomu, aby přišli, pokud se jim tu něco nelíbí nebo naopak, 

a komunikujeme“ (psycholožka D). „Myslím si, že tahle škola má dobře propracovanou tu 

poradenskou praxi pro děti, rodiče a učitele, že to tu funguje velmi kvalitně. Paní ředitelka 

je tomu hodně nakloněná. Je tu hodně podpory pro děti s různým znevýhodněním. Je to škola, 

kde se problémy dost řeší. Když nějaké jsou, nikam se to nezamete“ (psycholožka A). 

Podobně si své pracoviště chválí psycholožka B, která pozitivně hodnotí udržování dobrých 

vztahů s rodiči obecně: „Je tu hodně školních akcí otevřených i pro rodiče. Třeba koncerty, 

plesy, cyklus přednášek, co pořádají studenti. Myslím, že to vytváří dobrou atmosféru. 

Rodiče jsou zvyklí školu navštěvovat i jindy, než když jsou problémy. To mi přijde přínosný“ 

(psycholožka B). Psycholožka A dále srovnává svou současnou školu se školou, kde 

pracovala dříve a s níž má opačnou zkušenost: „Na první škole se mi pracovalo velmi špatně, 

protože tam nebyla chuť vedení, aby tam vůbec školní poradenské pracoviště fungovalo. 

Takže se tam problémy moc neřešily“ (psycholožka A).  
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Pokud jde o jejich spolupráci s rodiči, psychologové spatřují očekávání školy 

především v zajištění co nejvyššího blaha dítěte a eliminaci jeho potíží, což zahrnuje i aktivní 

snahu rodičů. „Podle školy by to mělo směřovat hlavně k tomu, že je rodič spolupracující a 

prospěšnej škole a dítěti. Aby se nějak spolupodílel a fungovalo to“ (psycholožka A). „Hodně 

od toho očekávaj a je to pro ně důležitý. Očekávaj vždycky nějaký zlepšení u dítěte, ať už že 

přestane zlobit, nebo se začne připravovat do školy. Nebo že se s rodiči líp domluví nebo se 

vyhnou konfliktním situacím s nima“ (psycholožka E). 

Důležitým aspektem práce školního psychologa je jeho spolupráce s učiteli i 

vedením školy. Většina učitelů pohlíží na psychologovu spolupráci s rodiči velmi pozitivně, 

jak například uvádí psycholožka A: „Vnímají to jako pozitivní přínos, jsou rádi, že tu jsem.“ 

S tímto pohledem se ztotožňuje i psycholožka D, která vidí dlouhou dobu svého působení 

na škole jako pozitivní faktor: „Jsem tu relativně dlouho, takže mě ti učitelé fakt znají. Mají 

se mnou už, doufám že pozitivní, zkušenost, takže to většina vnímá pozitivně. Můžou některý 

věci v uvozovkách nechat na mně, zároveň vnímají, že je postaráno o psychický potřeby těch 

dětí, pak že některý náročný rodiče já můžu trošku jako odklonit, že nejdou hned řvát na ně.“ 

Dle psycholožky F je potřeba citlivě nakládat s informacemi poskytnutými rodiči. 

Rozlišovat ty, které lze s učiteli sdílet, od těch, které by měly být ponechány mezi 

psychologem a rodičem: „Samozřejmě pokud jsou to věci osobní, které se toho problému 

netýkají, není žádný důvod, abych to sdělovala učitelce. To musí být zásadní věci, které se 

týkají toho dítěte.“ Jak se ukazuje, učitelé mohou ocenit psychologa jako podporu při 

obtížnějším jednání s rodičem. „Když mají s rodičem nějaké náročné jednání, tak si mě 

k němu přizvou. Třeba potřebují podpořit, když je to agresivní, nepřátelsky naladěný rodič“ 

(psycholožka A). Psycholožka B zmiňuje důležitost jednotnosti názorů učitelů a psychologa 

při diskuzi s rodiči: „S vyučujícími se snažíme být jednotní v tom, co jim říkáme, a co 

nejobjektivnější“ (psycholožka B). 

Mezi psychology se vyskytuje dojem, že vedení školy jejich spolupráci s rodiči 

podporuje, mnohdy se na ní aktivně podílí a o to, co se děje na sezeních rodičů s 

psychologem, se zajímá. „Tady je vedení hodně podpůrný. Jejich zásluhou jsem tady, takže 

mají zájem, abych tady byla, mají zájem o spolupráci s rodičema, která je pro ně důležitá. 

Některý věci si spolu sdílíme, jak se v nich bude postupovat. Pokud si rodič stěžuje, že má 

dítě dělat domácí úkoly, ukážeme mu, že v naší škole je to takhle a nedá se nic dělat“ 
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(psycholožka D). „Já tady paní ředitelce vždycky napíšu, s kterými rodiči jsem přes ten týden 

spolupracovala, aby měla přehled, jestli se něco dělo, třeba nějaký drama“ (psycholožka 

A). Psycholožka B doplňuje, jaké očekávání vedení ohledně práce s rodiči vnímá: „Vedení 

vlastně chtělo, abych tu byla, takže se zajímá. Vedení si zvyklo na ten servis ode mě, co je. 

Že když je problém, tak já ho budu řešit a třeba koordinovat to, jakým způsobem se dítě 

začlení. Takže čekají, že ten servis bude fungovat dál“ (psycholožka B). 

S psychology jsme také při rozhovorech otevřeli téma výchovných komisí jako 

společného jednání rodičů, ředitele školy, třídního učitele, výchovného poradce a dalších 

orgánů s cílem učinit opatření k řešení závažných či dlouhodobých problémů dítěte. 

Psychologové hovořili o tom, zda se jich účastní a jaká je zde jejich úloha. „Chodím na ty, 

kde můžu nějak nabídnout spolupráci, nebo to dítě už v péči mám a mám k tomu co říct. To 

si ale vybírám já tak, aby to mělo smysl. Neúčastním se všech komisí jen proto, abych tam 

byla do počtu“ (psycholožka E). „Pokud je to rodina, se kterou se vídám, a mám těch 

informací nejvíc, tak mi paní ředitelka předá slovo a nějak to řídím. Pokud je to rodina, kde 

toho zatím moc nevím, a teprve bych s ní měla začít spolupracovat, tak jsem spíš v pozadí a 

poslouchám, dávám k tomu třeba nějaké nápady a potom s rodičem podepíšeme individuální 

souhlas a domluvíme se na další spolupráci“ (psycholožka A). U psycholožek B a D jsou 

setkání méně formální a mají charakter spíše menší porady zahrnující pracovníky školy bez 

odborníků z jiných zařízení. „Pokud je tu problém v chování, všechno řešíme na poradách 

a schůzkách s učiteli a rodiči. Pokud jde o ředitelskou důtku, tak jsem u toho taky. 

Nenazýváme to tu výchovnými komisemi. Většinou ty děti znám, tak je moje úloha informovat 

vedení, které nezná přesně povahu dítěte, jaké je, a vymyslet řešení“ (psycholožka B). 

„Výchovný jednání děláme méně formálně, než to znám z jinejch škol. Je tam rodič, dítě a 

učitel, pokud je to něco menšího. Pokud je to něco většího, obvykle tam bývá buď výchovná 

poradkyně, metodik prevence, někdy já, někdy vedení“ (psycholožka D).  

2.5.6 Kategorie 6 – formy a metody práce s rodiči 

Nyní si ukážeme, jaké formy a metody práce s rodiči psychologové ve své praxi 

využívají. Kapitola obsahuje témata týkající se navazování kontaktu s rodiči, informovaného 

souhlasu, způsobů komunikace, frekvence kontaktu, zapojování rodičů do spolupráce, 

poskytování dostatečných informací, anamnézy dítěte, spolupráce s kolegy a nastavení 

dílčích kroků. 
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Psychologové se zamýšleli nad tím, kdo je ve škole nejčastěji oslovuje jako první, 

pokud se u dítěte vyskytne problém. Zatímco na některých školách je zcela běžné, že se 

školním psychologem navazují spolupráci samy děti, jinde prvotní impulz nejčastěji 

přichází od učitelů, kteří problém dítěte zaregistrují. V jiných případech jsou to pak právě 

rodiče. „Je to tak padesát na padesát. Možná o trošku víc mě oslovují rodiče, ale může se 

stát, že mě osloví učitel nebo já něco vidím u toho dítěte a následně komunikuju s rodičem“ 

(psycholožka D). Psycholožka B se s iniciativou rodičů setkává poměrně často. Rodiče pro 

oslovení mnohdy využívají třídní schůzky: „Kontaktujou spíš ti rodiče. Já jsem vlastně na 

třídních schůzkách, takže za mnou přijdou na konzultaci.“ Naopak v praxi psycholožky A 

jsou rodiče nejméně častými iniciátory: „Řekla bych, že těch rodičů, kteří přijdou úplně sami, 

aniž by měli impuls od dítěte nebo učitele, je třeba jenom 10 procent. Je to málo.“ Podobný 

dojem má psycholožka F, dle které hraje roli i typ obtíží dítěte: „Řekla bych, že častější je to 

na doporučení učitele. Když se ozvou sami, spíš jde o problémy doma, ne ve škole.“ 

Psychologové také popisovali, jak navazování spolupráce s rodiči probíhá: „Kontaktují mě 

většinou přes e-mail a pak domluvíme schůzku“ (psycholožka B).  

Aby školní psycholog mohl pracovat s dítětem, je nutný podpis informovaného 

souhlasu jeho zákonného zástupce s poskytováním poradenských služeb. Často tak školní 

psycholog přijde do kontaktu i s rodiči, s kterými se později opakovaně nesetkává. „Když 

pracuju individuálně s dítětem, tak mi rodič musí podepsat souhlas. Takže ve své péči mám 

kolem čtyřiceti dětí a s každým jsem viděla rodiče“ (psycholožka A). „Pro práci s žákem 

potřebuji informovaný souhlas, tak se někdy rodič po telefonátu následně dostaví, aby to 

podepsal“ (psycholog C). 

Zkušenosti psychologů se také mohou lišit ve frekvenci setkávání s rodiči. Zda 

spolupráce bude mít dlouhodobější charakter či proběhne pouze jednorázová konzultace, 

může záviset na charakteru obtíží dítěte: „Je to podle závažnosti problému. Když je tam třeba 

ta psychiatrická hospitalizace, jsem v kontaktu s rodiči, abych věděla, jak se to vyvíjí. Někdy 

je to jednorázový, když chtějí třeba vědět, co jsme dělali na kariérním poradenství“ 

(psycholožka B). „Pokud mám zakázku na odstranění nějakých úzkostí nebo fobií, tak je 

spolupráce dlouhodobá“ (psycholožka E). Psycholožka A uznává svůj nedostatek časového 

prostoru pro frekventovanější osobní schůzky: „Měla bych víc konzultovat s dětmi, víc 

pracovat s rodiči, se třídami, s asistenty, ale vzhledem k času toho víc nezvládnu.“ I přesto 
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styk s rodiči nebere jako málo častý. „Třeba jednou za čtvrt roku se vidíme, máme schůzku, 

kde vyhodnocujeme, jak se dítěti daří“ (psycholožka A). Nedostatek času vidí jako překážku 

i psycholožka D: „Dost často je to poradenství jednorázový. Mám rodiče, se kterýma 

komunikuju dlouhodobějc, a tam to bývá spíš na úrovni telefonování. Opakovaně spíš méně. 

Je to hodně z časových důvodů.“ 

Dnešní doba nabízí různé způsoby komunikace, většina psychologů proto často 

využívá pro spolupráci s rodiči telefonického či e-mailového spojení. Pro některé jsou 

z časových důvodů obvyklé hlavně telefonní rozhovory: „Jak nemám toho času moc, tak 

většinou jen telefonujeme. Začátek je vždycky osobní a minimálně jednou za pololetí se ještě 

osobně vidíme“ (psycholožka A). „Spíš telefonicky mě kontaktují. Možná takových dvacet 

procent rodičů se sem dostaví fyzicky. Když už se sem dostaví, tak na tu první konzultaci“ 

(psycholog C). Psycholožky B a F upřednostňují osobní schůzky s rodiči: „Telefonní 

konzultace dělám spíš výjimečně, spíš je to e-mailová korespondence nebo osobní schůzky“ 

(psycholožka B). „Pokud jsou ochotni, snažím se s nimi sejít alespoň jednou osobně. 

Většinou to bývá před tou první schůzkou s dítětem“ (psycholožka F). 

Pokud jde o zapojování rodičů do spolupráce, majoritní část psychologů 

upřednostňuje spolupráci s oběma rodiči: „Lepší je, když se dostaví oba, zejména pokud je 

to vyhrocená, třeba rozvodová, situace“ (psycholog C). Ne vždy je to však možné – roli opět 

hraje časová vytíženost: „Bývá fajn, když tu můžou být oba rodiče. Není to častý hlavně kvůli 

pracovním důvodům. Rodiče jsou rádi, že přijde aspoň jeden. Je to samozřejmě daný jejich 

zaměstnáním a pracovní dobou“ (psycholožka D). „Já vždycky vyzývám rodiče, aby přišli 

oba dva, ale už to pak nechávám na nich. Když nechtěj přijít oba nebo se jim to z časovejch 

důvodů nehodí, tak na tom netrvám“ (psycholožka E). Je běžné, že se do spolupráce více 

zapojuje jeden z rodičů. „Častěji je to jeden rodič, nejčastěji matka. Ale chodí i rodiče spolu. 

Kdybych to vzala zase na nějaký čísla, tak třeba z deseti třikrát přijdou oba dva rodiče“ 

(psycholožka A). „V drtivé většině případů je to ale pouze jeden rodič“ (psycholog C). 

Psycholožka E svou odpověď vztahuje k různým typům rodičů: „Třeba takoví ti zralejší 

rodiče nebo osvícenější rodiče, který se hodně zajímaj, chodí oba dva, pokud je rodina úplná. 

Když je neúplná a dítě je ve střídavý péči, tak chci vždycky, aby chodili oba dva.“ 

Nevýhodou absence jednoho z rodičů při schůzkách může být, že má psycholog 

omezenou možnost sledování způsobů, jimiž se k sobě rodiče vztahují, stylu jejich 
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komunikace a srovnávání jejich interpretace problému. Právě tyto pozorované projevy 

mohou pro psychologa představovat významný zdroj informací, jak se domnívají Štech a 

Zapletalová (2013). 

Psychologové popisovali různé metody práce s rodiči. Pro psycholožku E je důležité 

s rodiči již od začátku budovat pozitivní vztahy poskytováním dostatečných informací: 

„Od první třídy, kdy sem děti nastupujou, se s těma rodičema seznamuju, ještě předtím, než 

sem ty děti přijdou. Ukážu se jim, mluvím s nima, dávám jim základní informace, i tištěný, 

aby byli co nejvíc seznámeni s tím, jak tady ta pozice funguje.“  

Za důležité východisko své práce považuje psycholožka F osobní i rodinnou 

anamnézu dítěte: „Snažím se na to dítě co nejpodrobněji poptat. Jak ten vývoj probíhal, 

jaká ta rodinná situace byla. I oblast zdravotního stavu a všechny tyhle věci. Pak se poptám, 

jak ten rodič vnímá problém dítěte, co už s ním dělali.“ 

Psychologové zmiňovali i metody, které využívají při náročnější spolupráci. 

Psycholožka A popisuje situaci, kdy se rodiče do řešení problému dostatečně nezapojují. 

Využívá tehdy spolupráce se svými kolegyněmi: „My si vždy sedneme se speckařkou a 

hledáme postupy, co by se dalo ještě dělat. Řešíme to i s ředitelkou. Když nám máma řekne 

do telefonu ‚Já za váma nepřijdu, nejsem na to zvědavá‘, musí paní ředitelka napsat dopis a 

vyzvat ji, aby do školy přišla.“  

Psycholožka D hovoří o metodách práce s rodiči úzkostnými, kteří využívají příliš 

protektivní výchovu: „Praktický kroky se daj nastavit. Když vím, že jsem hodně úzkostná, 

tak radši některý věci bude řešit manžel, kterej úzkostnej není. Pokud je to velká úzkostnost, 

jde ty mámy podpořit, aby ony samy využily nějakou odbornou pomoc.“ 
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2.5.7 Shrnutí pozitivních a negativních aspektů spolupráce 

V následující tabulce jsou shrnuty pozitivní a negativní aspekty, které školní 

psychologové ve spolupráci s rodiči vnímají. Zaměřila jsem se zde na přístup rodičů, který 

spolupráci obecně podporuje, a naopak na přístup, který spolupráci může znesnadňovat. 

Dále jsem se při analýze výsledků pokusila shrnout vlastnosti rodičů, které jsou při 

spolupráci podpůrné a vlastnosti, které jsou vnímány spíše jako nežádoucí. Rovněž jsem 

porovnala očekávání rodičů, která jsou v souladu s kompetencemi školního psychologa a 

očekávání, která jsou již z pohledu školního psychologa obtížně splnitelná. Zabývala jsem 

se také faktory, které dle školních psychologů spolupráci prospívají a faktory, které průběh 

spolupráce narušují. Nakonec jsem se soustředila na specifické situace v rodině, které mají 

negativní vliv na fungování dítěte a lze je řešit se školním psychologem, a naopak na takové 

rodinné situace, které se mnohdy týkají spíše rozepří mezi rodiči, a zachází již za hranici 

možností školního psychologa. 

 

Tabulka – pozitivní a negativní aspekty spolupráce 

POZITIVNÍ  

ASPEKTY SPOLUPRÁCE 

NEGATIVNÍ  

ASPEKTY SPOLUPRÁCE 

Přístup rodičů prospívající spolupráci: 

motivovanost, ochota spolupracovat, zájem, 

náhled do problému, důvěra, otevřenost, 

sdílnost, snaživost, poskytování 

dostatečného množství informací o dítěti, 

poskytování zpětné vazby psychologovi 

Přístup rodičů brzdící spolupráci: 

lhostejnost, nekritičnost vůči dítěti, 

bagatelizace problému dítěte, lhaní, 

zpochybňování důkazů, svalování viny na 

školu, dojem „spolčení“ psychologa a 

školy, nevhodné výchovné styly 
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Vlastnosti rodičů, které podporují 

spolupráci: 

rodič osobnostně vyzrálý, rodič vzdělaný, 

rodič vstřícný, rodič komunikativní, rodič, 

pro něhož je vzdělání hodnotou 

Vlastnosti rodičů, které znesnadňují 

spolupráci: 

rodič úzkostný, rodič psychicky 

nevyrovnaný, rodič nedůsledný při 

výchově, rodič agresivní, rodič závislý na 

návykových látkách 

Očekávání rodičů, která může školní 

psycholog splňovat: 

řešení vztahových obtíží dítěte, vyčlenění 

dítěte z kolektivu, nedostatečné motivace 

dítěte, školního neúspěchu, neplnění 

povinností, výchovných obtíží 

Obtížně splnitelná očekávání rodičů od 

školního psychologa: 

řešení osobních či vztahových obtíží 

rodičů, konfliktů mezi rodičem a učitelem, 

změna fungování školního systému, 

„okamžitá oprava“ dítěte 

Faktory podporující průběh spolupráce: 

osobní schůzky, spolupráce s oběma rodiči, 

příjemné klima školy, jednotnost názorů 

psychologa a učitele, podpora spolupráce  

od kolegů, podpora spolupráce od vedení 

školy 

Faktory narušující průběh spolupráce: 

nedostatek časových možností, obavy 

rodičů ze sdílení informací, osobní 

nesympatie chované vůči psychologovi 

Rodinné obtíže, se kterými se lze obracet 

na školního psychologa: 

potíže dítěte kolem rozvodové situace 

rodičů, střídavé péče, problémy vyvstalé 

s příchodem nového partnera rodiče 

Rodinné obtíže, jejichž řešení není 

v kompetenci školního psychologa: 

snaha o střídavou péči ze zištných důvodů, 

osobní partnerské neshody rodičů 
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2.6 Shrnutí a diskuze 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak školní psychologové nahlížejí na svou 

spolupráci s rodiči žáků. U některých výsledků, které šetření přineslo, můžeme pozorovat 

určitou souvislost s poznatky z využitých odborných publikací v teoretické části. 

Zapletalová (2001) ve své publikaci uvádí, že školní psycholog poskytuje rodičům 

poradenskou, informační a konzultační činnost. S dětmi i jejich rodiči pracuje v přirozeném 

prostředí školy, což může napomáhat k vytvoření jejich větší důvěry, pocitu bezpečí při 

sdílení informací, a také zlepšovat motivaci ke změně nepříznivé situace. Toto tvrzení je v 

s mými výzkumnými zjištěními částečně souhlasí, nicméně výpovědi některých školních 

psychologů ukazují, že prostředí školy může být naopak aspektem snižujícím důvěru a 

ochotu rodičů bez obav sdílet informace. Za nižší důvěrou může stát strach rodiče z odhalení 

nepříznivé rodinné situace nebo stále přetrvávající obava ze sociálního stigmatu dítěte. O 

tom hovoří publikace Štecha a Zapletalové (2013), kteří poukazují na obavu ze stigmatizace 

žáka jako na jednu z kritických oblastí profese školního psychologa. 

Školní psychologové se dle výpovědí ve své praxi setkávají se skupinami rodičů, se 

kterými je spolupráce náročnější. Podobná zjištění popisuje studie, kterou popisuje Bobik 

(2019). Školní psychologové v ní hovořili o kritických oblastech práce s rodiči, mezi které 

patří např. závislostní chování v rodině, nevhodné výchovné styly, nedostatek času pro dítě 

a špatný vzor v rodičích. Zde lze pozorovat spojitost s mým zjištěním týkajícím se limitů 

spolupráce. 

Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že podle školních psychologů je jedním 

z úskalí spolupráce s rodiči jejich kulturní odlišnost, ze které mohou vyplývat různá 

specifika. Toto zjištění je v souladu s publikací Kaplan (1996), která doplňuje, že je důležité, 

aby specifickým postojům a hodnotám těchto rodičů školní psycholog věnoval pozornost a 

snažil se co nejlépe pochopit jejich smýšlení, přestože se s jejich názory nemusí ztotožňovat. 

Prostřednictvím šetření jsem se pokusila získat odpovědi na stanovené výzkumné 

otázky. První výzkumná otázka, kterou jsem si kladla, byla, jak se školní psycholog staví 

ke spolupráci s rodiči jako součásti své pracovní činnosti. Na základě rozhovorů se 

ukázalo, že školní psychologové obecně pohlíží na spolupráci s rodiči v pozitivním světle. 

Většinu rodičů považují za snaživou a spolupracující, tudíž přispívající celkové efektivitě 
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spolupráce. Psychologové spolupráci ve většině případů vnímají jako smysluplnou součást 

své práce. Důvodem je především projev skutečného zájmu většiny rodičů o řešení problému 

svého dítěte. Jak se zdá, spolupráci podporuje i zpětná vazba od rodičů. Psychologové vidí 

spolupráci s rodiči jako nedílnou součást své pracovní náplně rovněž proto, že právě rodiče 

mohou představovat významný zdroj mnoha informací důležitých pro práci s dítětem. 

Psychologové se ve své praxi setkávají i s určitým procentem rodičů, s kterými se z různých 

důvodů spolupracuje obtížněji. V těchto případech psychologové spolupráci vnímají jako 

náročnou a znesnadněnou. Dle jejich slov je však takových rodičů pouze menšina. 

Druhá výzkumná otázka zněla: Co z pohledu školního psychologa spolupráce 

s rodiči obnáší? Každý školní psycholog spolupráci s rodiči naváže, a to minimálně ve 

formě získání informovaného souhlasu s poskytováním služeb dítěti. Všichni psychologové 

pro spolupráci využívají jak osobních schůzek, tak telefonické a e-mailové komunikace. 

Analýza dat poukázala pouze na rozdílnost zkušeností psychologů, co se týče poměru těchto 

způsobů. Často se však psychologové shodovali, že navzdory možnému časovému vytížení 

upřednostňují osobní konzultace s rodiči. Stejně tak pokládají za přínosnější, pokud mají 

možnost spolupráce s oběma rodiči dítěte, přestože se ukázala být častější komunikace 

s jedním z nich. Školní psychologové mnohdy bývají při spolupráci s rodiči konfrontováni 

s obavami o únik citlivých informací v prostředí školy. Obavy bývají způsobeny strachem 

rodičů ze sociálního stigmatu jejich dítěte. Faktorem snižujícím důvěru je také dojem 

„spolčení“ psychologa se školou a strach z odhalení problémů v rodině. Důležitým aspektem 

spolupráce se ukázalo být její samotné navázání. Zkušenosti psychologů byly v tomto ohledu 

odlišné. Zatímco někteří se setkávají s tím, že spolupráci jako první iniciují rodiče, u jiných 

jsou to spíše učitelé či samotní žáci. Pokud jde o iniciativu rodičů, zmiňovali psychologové 

nejvíce zastoupené zakázky. Nejčastěji se psychologové shodovali v zakázce náročné 

situace v rodině. Většina psychologů rovněž zmiňovala psychické obtíže dětí. Spolupráce 

s rodiči dále obnáší zapojování ostatních kolegů psychologa ve škole. Psychologové 

mnohokrát zmiňovali, že se setkávají s podporou učitelů, vedení a dalších odborníků a 

společně se snaží hledat možné postupy řešení, což vnímají jako pozitivní. 

Nakonec mě zajímalo, zda spatřuje školní psycholog ve spolupráci s rodiči určité 

kritické oblasti a pokud ano, které to jsou. Přestože se jedná spíše o výjimečné případy, 

školní psychologové se ve spolupráci s určitými kritickými oblastmi setkávají. Kromě již 
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zmiňovaného problému s důvěrou psychologové uváděli poměrně velkou škálu faktorů, 

které mohou spolupráci s rodiči limitovat. Nejčastěji uváděnou překážkou bylo popírání 

problému dítěte na straně rodičů, případně zlehčování jeho závažnosti, a dále nereálná 

očekávání, kdy například rodiče požadují okamžitou nápravu dítěte. Jak se ukázalo, 

znesnadňovat spolupráci může i nevhodný výchovný styl rodičů, především příliš 

protektivní. Psychologové se rovněž často setkávají s překážkami, jako jsou vysoké nároky 

rodičů na dítě, osobnostní rysy rodičů (psychická nevyrovnanost), psychické obtíže rodičů 

(psychické onemocnění, drogová závislost) a rodinné obtíže, které se do spolupráce 

promítají. Pro psychology může být limitující i odlišný původ rodiny. Kritickým místem je 

zde hlavně jazyková bariéra a odlišné kulturní zvyklosti rodiny. 

Výzkumným šetřením se mi, dle mé domněnky, podařilo zodpovědět stanovené 

výzkumné otázky. Přínos výzkumu spatřuji ve skutečnosti, že přinesl náhled do zajímavých 

oblastí, které spolupráce školního psychologa s rodiči zahrnuje. Poznatky mohou být 

uplatněny v praxi, i kdyby se mělo jednat pouze o podnět k uvažování, ať už pro školní 

psychology či rodiče. Tímto povědomím a vzájemným respektem mohou obě strany přispět 

k co nejvyšší efektivitě spolupráce. Výzkum s sebou nicméně nese značná omezení, se 

kterými se potýkají mnozí výzkumníci, zejména je pak mohou pociťovat začínající badatelé. 

Za hlavní limitující faktor svého výzkumu považuji především obtížné zobecnění výsledků 

na širší populaci z důvodu nízkého počtu respondentů. Námětem pro další výzkumné šetření 

by tak mohlo být rozšíření počtu respondentů s využitím kvantitativní metodologie, stejně 

tak zmapování širší škály specifik spolupráce. Výzkum by rovněž mohl být obohacen o 

postihnutí rozdílů v nahlížení na problematiku mezi školními psychology z více oblastí ČR, 

typů škol či s různou dobou působení v praxi. Zajímavým přínosem by také mohlo být 

provedení rozhovorů týkajících se nahlížení na problematiku tentokrát očima rodičů. Dalším 

limitem mého šetření je dle mého předpokladu právě skutečnost, že bylo pouze jednostranně 

zaměřené – postihovalo pouze percepci školního psychologa a nikoli rodičů. Zahrnutí 

pohledu obou stran by však znamenalo náročnější vyhledávání výzkumného souboru. To 

zejména z důvodu obtížnosti nalézt rodiče ochotné sdílet (mnohdy pro ně důvěrné) 

informace.  
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Závěr 

Předložená bakalářská práce se soustředila na problematiku spolupráce s rodiči 

z pohledu školního psychologa. Teoretická část práce představovala východiska pro část 

empirickou. Pozornost zde byla nejdříve zaměřena na pojem školní psychologie jako 

disciplíny a bylo popsáno, jak se školní psychologie vyvíjela ve světě i na našem území. 

Následovalo přiblížení čtenáři, kdo je v České republice považován za školního psychologa, 

specifikace jeho pracovní činnosti, vztahů s ostatními subjekty v rámci školy a úskalí, se 

kterými se při své práci může potýkat. Další kapitola teoretické části se poté soustředila na 

charakteristiku vztahů rodiny a školy. Stěžejním tématem byla specifika spolupráce rodiny 

a školního psychologa. Obsažena byla témata úlohy obou stran při spolupráci, průběhu 

navazování spolupráce, metod práce psychologa s rodiči, důvěry rodičů, specifik rodičů jako 

klientů a problematických oblastí ve spolupráci. 

Empirická část práce se soustředila na výzkumné šetření, které jsem realizovala za 

účelem zmapovat nahlížení školních psychologů na jejich spolupráci s rodiči. Čtenáři byli 

seznámeni s metodou sběru dat, výzkumným souborem, průběhem výzkumného šetření, 

metodou analýzy dat a se samotnými výsledky šetření. 

Pro své výzkumné šetření jsem zvolila kvalitativní přístup s využitím 

polostrukturovaných rozhovorů. Reprezentativní vzorek tvořilo šest školních psychologů 

působících na českých školách. Data byla zpracována prvotním doslovným přepisem 

nahrávek rozhovorů do písemné podoby a následnou analýzou s využitím metody 

otevřeného kódování a techniky vyložení karet. Vzniklo tak šest kategorií zastřešujících 

kódy týkající se různých aspektů spolupráce školních psychologů s rodiči. 

V diskuzi jsem se pokusila konfrontovat některé z výzkumných zjištění s poznatky 

z odborných publikací. Dále jsem zodpověděla stanovené výzkumné otázky shrnutím 

výzkumných zjištění. Výsledky výzkumného šetření poukázaly na to, že školní 

psychologové obecně vnímají svou spolupráci s rodiči jako smysluplnou součást své práce, 

zejména díky aktivnímu přístupu a zájmu většiny rodičů, s kterými pracují. Pouze minoritní 

část rodičů je neschopna či neochotna spolupracovat. Psychologové se shodovali, že 

upřednostňují osobní schůzky s rodiči před telefonickými a e-mailovými konzultacemi. 

Rovněž pokládají za přínosnější pracovat s oběma rodiči než s jedním z nich. Analýza dat 
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poukázala na mnohé kritické oblasti, se kterými se školní psychologové setkávají. Jedná se 

zejména o popírání problému dítěte rodiči, nereálná očekávání, nevhodný výchovný styl, 

psychické problémy rodičů či jejich osobnostní rysy.  

V závěru diskuze jsem se zamýšlela nad přínosy výzkumu a také nad aspekty, které 

jej limitují. Nakonec jsem navrhla jeho další možná rozšíření. 
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Seznam příloh 

Příloha 1 – Ukázka rozhovoru  
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ROZHOVOR SE ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKOU D 

Věk: 38 

Typ úvazku: 0,5 

Já bych se Vás nejdřív chtěla zeptat, jak dlouho už tu pracujete jako školní 

psycholog? 

„Asi šest let. Když jsem začala na téhle pozici, tak jsem byla ještě na jiných školách.“ 

A jaké máte předchozí zkušenosti? 

„Těsně předtím jsem dělala psycholožku v SPC a ještě předtím jsem pracovala s lidma 

s mentálním postižením jako sociální pracovnice. Buď v ústavu nebo terénních službách.“ 

Proč jste se potom rozhodla začít se školní psychologií? 

„Asi to byly okolnosti. Jednak jsem chtěla dělat psychologii, nechtěla jsem už dělat v tom 

SPC a do toho jsem byla na mateřský, tak jsem hledala práci skloubitelnou s dítětem. 

Vyhovoval mi ten poloviční úvazek.“ 

Můžete mi nějak přiblížit tuhle školu, čím je třeba charakteristická? 

„Škola má velkou výhodu v tom, že je malá. Říká o sobě, že je rodinného typu, což v praxi 

znamená, že je dost zaměřená na klima školy a na to, jak se učitelé vztahujou k žákům. Ve 

chvíli, kdy má dítě nějaký potíže, tak se k němu snažíme přistupovat s pochopením. Hodně 

tu vedeme rodiče k tomu, aby přišli, pokud se jim tu něco nelíbí nebo naopak, a 

komunikujeme.“ 

Jak byste popsala svou náplň práce?  

„Jednak práce s třídama, to znamená hlídání, jestli se ve třídě neděje něco, co by nemělo. 

Jde tam o nějakou moji diagnostiku i práci s učitelema. Potom řešení konkrétních situací 

jako narušené vztahy ve třídách. Práce se třídou je trochu omezená možnostma. Buď 

reaguju na konkrétní problém, když něco vidím a udělám program přímo na to, spíš jako 

intervenci. Pak i průběžně chodím do každé třídy preventivně, podporuji děti, aby mluvily 

o tom, co se jim ve třídě líbí a nelíbí, a uměly se k tomu slušně vyjadřovat. Druhou rovinou 

je individuální práce s žákama založená na pozorování a nabízení pomoci. Většinou jsou to 

nějaký vztahový záležitosti, ať už ve třídě nebo doma. Pak vývojový věci typu, že se dítě 

dostává do těžkých situací daných vývojem. Nejistoty, obavy, pocity odmítání, opuštění, 

úzkosti, deprese a podobně. Sebepoškozování se taky občas objevuje. Jsem tu jednak pro 
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rodiče a jednak pro učitele. Ti učitele přichází často s tím, že mají o dítě obavu, když 

změní chování nebo je problémový – vzdorovitý, odmítá, dělá nepořádek. Rodiče přichází 

různě. Buď s těma výchovnýma problémama nebo obavama o dítě, když mají pocit, že je 

nešťastný nebo v tý třídě nezapadá. Pak chodí konzultovat, jestli s tím mohou něco udělat, 

nebo je to na nějakou další odbornou spolupráci, nebo mají počkat a vidět.“ 

A jak se Vám tu celkově s těmi rodiči pracuje? 

„S rodiči se mi spolupracuje relativně dobře, protože nejsem učitel. Obvykle mám tedy 

výhodu, že na mě nepřichází útoky typu ‚jak je možný, že jste našemu chudáčkovi dala 

trojku?‘. Mám zde několik skupin rodičů. Buď je to tak, že mě rodič osloví, pak ta 

spolupráce probíhá v přátelským duchu, protože má na mě vlastně nějakej požadavek nebo 

prosbu. Obvykle mám pocit, že jsou rodiče spokojený. I když někdy se může stát, že úplně 

nepomůžu, protože je situace tak náročná, že to není na jeden rozhovor. Takže pak 

spolupracujeme delší dobu. Pak je skupina rodičů, která přichází s pocitem, že škola něco 

dělá špatně, a obrací se na třídní učitelku, ředitelku nebo někdy přímo na mě. Na mě 

hlavně v situacích, kdy mají pocit, že je z toho dítě ve stresu, vztahově trpí, nebo si na něj 

učitelka zasedla. Tahle konzultace je náročnější, protože na jednu stranu je vyslechnout 

musím, zároveň si musím hlídat nějakou neutralitu. Abych v uvozovkách nepodrazila 

učitele, ale nebyla jenom loajální vůči škole.“ 

To může být docela náročné. 

„Je to velmi náročný. Tohle je jedna z těch náročnějších konzultací, protože samozřejmě 

ani nemůžu vědět, kde je ta pravda. Snažím se nějak zbrousit ty hrany. Uklidnit rodiče, 

pokud jsou rozčilený, uklidnit učitelku, pokud je už rozčilená. Někdy se dělaj i rozhovory 

dohromady – rodič, učitel i já, případně s vedením, když je to závažný. Já se ale snažím to 

řešit spíš s tím rodičem sama, protože mi přijde, že když do toho vstoupí všichni tři, může 

to být ještě náročnější ukočírovat. Snažím se toho rodiče vyslechnout, aby viděl, že ho 

slyšíme, a zároveň mu ukázat, že když se jeho dítě rozbrečí pokaždý, když na něj učitelka 

malinko zvýší hlas, tak to není jenom o učitelce, ale i o dítěti. Ukazuju mu, že i pokud je 

dítě hodně citlivý, je potřeba ho trochu otužovat, a ne jenom chránit, protože tím mu 

nepomůžeme. Samozřejmě rodiče jsou různí. Někteří to neslyší, někteří to slyší a umí s tím 

něco udělat, jiní to slyší a neumí s tím nic udělat. Snažím se pak najít nějakou společnou 

cestu. Pak je ještě taková náročná skupina rodičů. Když se objeví šikana, jsou to rodiče 
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těch dětí agresorů. Potřebujeme, aby nás podpořili v tom, že to dítě dostane jasnou hranici, 

že jeho chování je nepřijatelný. Někdy je obtížný, že ti rodiče dítě brání a je pro ně velmi 

obtížný přijmout, že se zachovalo takhle. Mají tendenci zpochybňovat důkazy. Tohle je 

občas to nejtěžší. Na tom většinou pracuju i s třídním učitelem, abychom byli dva a 

podpořili se.“ 

Co dalšího je pro Vás ve spolupráci náročné? 

„V tomhle konkrétním případě nebo obecně?“ 

Teď to myslím obecně. 

„Mně připadá, že mi někdy rodiče nevěří, že nejsem na straně těch učitelů. Mají pocit, že 

nemá cenu ty věci řešit, protože jsem stejně s učitelema, tak jim nepomůžu, nevyslechnu. 

Ale myslím, že když má rodič na začátku tuhle obavu, tak se to podaří překonat. Jsou i 

rodiče, kteří mě z toho důvodu ani neosloví. Mají pocit, že jsem placená školou, takže je 

jasný, že k ní musím být loajální.“ 

Jak se ta škola staví k Vaší spolupráci s rodiči? 

„Jsem tu relativně dlouho, takže mě ti učitelé fakt znají. Mají se mnou už, doufám že 

pozitivní, zkušenost, takže to většina vnímá pozitivně. Můžou některý věci v uvozovkách 

nechat na mně, zároveň vnímají, že je postaráno o psychický potřeby těch dětí, pak že 

některý náročný rodiče já můžu trošku jako odklonit, že nejdou hned řvát na ně. Myslím, 

že je důležitý si dávat pozor, aby učitel neměl pocit, že ho vlastně obcházíme, když jde 

rodič nejdřív za mnou místo za tím učitelem. To je trošku rizikový, ale někdy to tak prostě 

je. Někdy rodič nejdřív osloví mě a já mu nemůžu říct ‚tohle řekni támhle paní učitelce‘. 

Když je to něco, co si myslím, že by učitel měl vědět, tak mu to říkám. Pokud jde o osobní 

věci těch dětí, tak tam jak kdy. Jde o to odlišit, co ten učitel fakt potřebuje vědět, ale 

zároveň udržet nějakou důvěrnost. Učitelům předávám spíš to, co dítě podle mě 

potřebuje.“ 

A co vedení? 

„Mám to štěstí, že tady je vedení hodně podpůrný. Jejich zásluhou jsem tady, takže mají 

zájem, abych tady byla, mají zájem o spolupráci s rodičema, která je pro ně důležitá. Ještě 

jedno úskalí spolupráce s některými rodiči je, že mají tendenci si chodit stěžovat na 

ledasco. Ne vždycky je to oprávněný nebo už to přesahuje možnosti toho, co škola může 
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udělat, typu ‚mému dítěti nechutná ve školní jídelně‘. Pak někdy už hledáme i s vedením 

řešení. Některý věci si spolu sdílíme, jak se v nich bude postupovat. Pokud si rodič stěžuje, 

že má dítě dělat domácí úkoly, ukážeme mu, že v naší škole je to takhle a nedá se nic 

dělat.“ 

Oslovují Vás rodiče často sami od sebe? 

„Je to tak padesát na padesát. Možná o trošku víc mě oslovují rodiče, ale může se stát, že 

mě osloví učitel nebo já něco vidím u toho dítěte a následně komunikuju s rodičem. Když 

jsou to nějaký drobnosti a jen jednorázová konzultace, tak vlastně toho rodiče ani 

nekontaktuju. Tím, že mám podepsanej souhlas, že ve chvíli, kdy se něco děje, ten 

rozhovor provést můžu, tak jednám jen s dítětem, případně s učitelem. Ve chvíli, kdy je to 

opakovaný, cítím, že bych to dítě měla podpořit dlouhodoběji, tak samozřejmě rodiče 

kontaktuju.“ 

A řekla byste, že se často setkáváte opakovaně? 

„Opakovaně spíš méně. Je to hodně z časových důvodů. Ti rodiče se objednají na 

konzultaci a probereme to. Já obvykle nabízím, že se po nějaký době sejdeme znovu, ale 

často toho rodiče nevyužijou. Dost často je to poradenství jednorázový. Samozřejmě mám 

rodiče, se kterýma komunikuju dlouhodobějc, a tam to bývá spíš na úrovni telefonování. 

Zavoláme si a řekneme si, jak se to dál vyvíjí. Buď si voláme pravidelně nebo jednou za 

čas, když se objeví nějaká komplikace. Ty opakovaný konzultace letos snad nemám vůbec, 

loni jsem třeba měla dvě rodiny, kde jsem se potkávala s oběma rodičema. Bývá fajn, když 

tu můžou být oba rodiče.“ 

To bývá časté? 

„Není to častý hlavně kvůli pracovním důvodům. U těch dvou rodin, kde jsem se setkávala 

s oběma rodičema i z hlediska rozporů, co vznikaly mezi nima, to bylo důležitý, ale to se 

mi povede málokdy. Někdy to ani nenabízím, protože rodiče jsou rádi, že přijde aspoň 

jeden. Je to samozřejmě daný jejich zaměstnáním a pracovní dobou.“ 

Odmítnou někdy rodiče Vaše služby? 

„Stává se to.“ 

Víte, jaké důvody k tomu třeba mají? 

„No, přemýšlím, jestli by to bylo tak, že by úplně odmítli službu pro sebe, ale někdy ji 
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odmítnou pro dítě. Tam jsou podle mě dva faktory. Jeden je to, že se bojí stigmatizace, 

prostě že když ke mně dítě bude chodit, tak se to děti dozví, čemuž rozumím. Druhý faktor 

je to, že problém bagatelizujou, nevnímaj ho jako závažnej. Někdy si řeknu, že ok, je to 

možná takový nadstandard, co tu těm dětem nabízím, ale u některých dětí mám pocit, že 

jim tím rodiče škoděj. Vidím třeba, že je to dítě fakt neobratný, nabízím mu nějakou 

rozvojovou skupinku sociálních dovedností a ti rodiče odmítnou s tím, že to dítě je sice 

svérázný, ale vlastně v pohodě. Někdy to ten rodič nevidí, nechce to vidět. Vždycky je pro 

něj těžký přijmout, že jeho skvělý úžasný dítě má možná nějakej problém.“ 

A jak se k tomu stavíte? 

„Jak kdy. Pokud to odmítnutí je jednoznačný, tak mi nezbývá než to respektovat. Stejně 

tak může rodič vždycky ten souhlas vzít zpátky, nesouhlasit, abych s ním jednala. Byli 

tady rodiče, co vyloženě řekli, že si nepřejí, abych já někdy s jejich dětma jednala. To byly 

zrovna situace, kde jsme řešili výchovný obtíže. U dítěte, který mám pocit, že trpí svojí 

sociální neobratností, tam je mi to samozřejmě líto. Ale nemůžu s tím udělat nic.“ 

Já bych se ještě chtěla vrátit k těm situacím, kvůli kterým Vás rodiče nejčastěji 

vyhledávají. Jaké to jsou? 

„Jednak jsou to rozvodový situace nebo porozvodový situace dlouhodobýho charakteru 

typu, že ačkoli rozvod proběhl před třemi lety, situace se teď vyhrotila příchodem nového 

partnera, partnerky nebo novýho dítěte. Druhá kapitola jsou výchovný problémy, problémy 

ve škole a problémy doma jako neplnění povinností. To je taková kapitola druhostupňová 

klučičí. Taková šestá až osmá třída, kde mají rodiče možností, co můžou udělat, docela 

málo. Tam hledáme nějakou rozumnou míru diskuze a nastavení hranic. Rodiče hledaj i 

motivační prostředky, co můžou použít. Snažím se i podpořit ty děti mluvením o tom, jak 

oni to viděj, co chtěj a nechtěj, nebo co si uvědomujou ze svýho chování. Pak je kapitola 

úzkostnejch dětí, který maj buď velký úzkosti, nebo jsou věčně nervózní, furt pod tlakem 

nebo pak hodně citliví kluci. Ti v tom běžným klučičím světě maj problém obstát, protože 

mají tendenci se ze všeho rozsypat, a kluk přitom musí něco vydržet, musí se občas porvat 

a bejt drsnej. Rodiče pak přicházejí s tím, že dítě trpí, a ostatní mu ubližujou. Může se stát, 

že kluk vnímá jako ubližování něco, co je běžný dětský pošťuchování, anebo je mu 

ubližováno proto, že děti poznaj jeho slabost. Je důležitý s těma rodičema hledat, co můžou 
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udělat pro to, aby to dítě nebylo takhle citlivý a bylo odolnější. Často jsou to děti 

úzkostných rodičů, který je ochraňujou, protože nechtěj, aby trpěly.“ 

Jak pracujete s těmito rodiči? 

„Jsou tam dvě kategorie maminek. Jedny jsou úzkostný a ví o tom. S tou se pracuje 

samozřejmě líp, protože ví, že to není dobře pro jejich děti. Dají se vymýšlet konkrétní 

kroky, co můžou ony udělat, ale zároveň pokud nezmění svoji úzkostnost, to, co udělám 

pro dítě, je omezení. Praktický kroky se daj nastavit. Když vím, že jsem hodně úzkostná, 

tak radši některý věci bude řešit manžel, kterej úzkostnej není. Ta úzkostnost ale dítě furt 

stejně zanáší, což je hrozný. Pokud je to velká úzkostnost, jde ty mámy podpořit, aby ony 

samy využily nějakou odbornou pomoc. Pak je skupina maminek, který jsou úzkostný, ale 

náhled na to ještě nemají. Tam se snažím to opatrně otevřít, obvykle se daří, že tam náhled 

malinko vznikne, a pak se snažím prakticky ukazovat, co to dítě potřebuje a co mu škodí. 

Dá se taky ty děti podpořit nějakýma kroužkama. Někdy pomáhá bojový umění nebo různý 

skautský oddíly, kde dítě trochu překonává svoje hranice, zároveň je to bezpečný prostředí, 

kde může zkoušet svoji sílu. Je to dobrý prostředí i pro děti sociálně neobratný. 

A vzpomenete si na nějakou konkrétní situaci, kdy pro Vás byla spolupráce 

náročnější? 

„Mám tady rodiče Poláky, tam akorát hraje roli jazyková bariéra, takže někdy hledáme 

slova, abychom si porozuměli. Často mám pocit selhání u rodičů, jako jsem měla minulej 

rok s jednou rodinou. Všichni jsme viděli, že ten jejich kluk, třeťák, je trošku rozcapenej a 

potřebuje se dostat do nějakých hranic. Všichni jsme to viděli a ten táta byl v uvozovkách 

hrozně měkkej. On to viděl, že je měkkej, že kluk potřebuje větší důslednost, ale nebyl 

toho schopnej. Po opakovanejch konzultacích jsme se vraceli k tomu, co kluk potřebuje, 

ale ten táta to prostě neudělá.“ 

Čím myslíte, že to je? 

„Jako by mu to nešlo. To je otázka no. Ten rodič si s sebou vždycky nese něco ze svýho 

dětství, dosavadního života, co nějakým způsobem omezuje i jeho rodičovský schopnosti. 

Že ten táta je takovej, nechce jít do konfliktu, dlouho některý věci dítěti toleruje, je něco, 

co odněkud pramení. To my samozřejmě tady nezměníme. To, co my můžeme, je, aby 

získal na to náhled a konkrétníma drobnýma krůčkama se k tomu snažil dopracovat. Taky 

jsou situace, kdy rodičům doporučuju rodinnou, párovou nebo individuální terapii, ale 
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málokdy to využijou. Pokud ten rodič neudělá sám se sebou nějaký kroky, tak nezmění to 

rodičovství. Jak říkám, to poradenství má svoje limity. Já můžu pomoct rodičům, aby to 

viděli z jinýho úhlu, ale nezměním, jak to mají nastavený vnitřně. To už je o terapii, kterou 

tady nedělám. Vím, že někteří školní psychologové to dělaj, ale já si myslím, že to do 

školy úplně nepatří. Pokud se s rodičema setkám opakovaně, samozřejmě to může mít 

podobu terapie a větší dopad, ale pořád se snažím to držet v poradenský rovině. 

Vnímáte u rodičů někdy strach, že se to, o čem se s Vámi tady baví, třeba roznese po 

škole? 

„Překvapivě ne a nedokážu odhadnout, čím to je. Tady se ti rodiče znaj, takže si ty věci 

obvykle řeknou. Může hrát roli jejich zkušenost se mnou, kdy si mezi sebou předaj, že to je 

v pohodě a žádný informace neunikly. Někdy mám taky pocit, že je to tím, že je pro ně 

normální využít odbornou pomoc, nevnímají to už jako ohrožující, jak to bylo dřív.  

Myslíte, že dnes už to berou jinak? 

„Myslím, že dneska už je to braný normálněji. Přiznám se, že občas mě i překvapí, jak jsou 

rodiče při konzultacích otevřený. Často přicházejí sami v situaci, kdy si přijdou v koncích, 

takže nad tím tolik nepřemýšlej. Samozřejmě když je to rodina, kterou vidím už třeba po 

čtvrtý, tak tam ta důvěra je větší.“ 

Co se Vám na té spolupráci líbí, obecně? 

„Já s těma rodičema ráda mluvím, protože leckdy vidím, že to má velkej dopad. U 

některých rodičů je vidět, že naše setkání pro ně bylo důležitý a něco si uvědomili. Někdy 

se i stává, že to je se slzama, že to teprve tady můžou pustit a rozplakat se nad tím, co je 

pro ně těžký. Pak vnímám, že ta důvěra tady je.“ 

Ještě něco? 

„Když se mi vrací nějaká pozitivní zpětná vazba, rodiče mi děkujou, že se mi něco 

povedlo, což je málokdy. Já to obvykle po konzultaci cítím, jestli se to povedlo nebo ne. 

Jsou konzultace, kdy vidím, že to sedlo, a jsou i konzultace, kde i když mi rodiče děkujou, 

vím, že to nebylo úplně ono. Že jsme se trochu míjeli, nepotkali.  

Jak byste řekla, že bývá ta spolupráce efektivní? 

„Hezká otázka. Kdybych to řekla na procenta, tak takových sedmdesát až osmdesát 
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procent. Víc se to daří u konzultací o výchovně-vztahových obtížích. Míň u situací, kde to 

dítě zlobí, nefunguje a mám pocit, že hledáme a nedaří se.“ 

Bývá nějaká věková kategorie dětí častější? 

Někdy bývají na začátku návaly prvňáků, že chodí rodiče s adaptačníma potížema, ale 

jinak myslím, že se to nedá říct. Možná ten první stupeň je častější. Na druhým stupni jsou 

to potíže typu, že neplní povinnosti, neposlouchá. Ale to k tomu věku prostě někdy patří. 

Samozřejmě ti rodiče to musí řešit, ale nevnímat to jako průšvih. Někdy řešíme chování, 

který vlastně vývojově odpovídá věku, a my už ho řešíme jako problém. To, že ten kluk ty 

věci dělá, je v podstatě zdravý. Akorát to musíme udržet v nějakých mantinelech.“ 

Ještě mě napadá, míváte výchovné komise? 

„Výchovný komise standardně neděláme, respektive děláme něco podobnýho, ale 

nenazýváme to výchovný komise. Výchovný jednání děláme méně formálně, než to znám 

z jinejch škol. Je tam rodič, dítě a učitel, pokud je to něco menšího. Pokud je to něco 

většího, obvykle tam bývá buď výchovná poradkyně, metodik prevence, někdy já, někdy 

vedení. Tedy kromě učitele ještě další osoba. Je to podle závažnosti.“ 

A jak tam působíte Vy? 

„Já se snažím většinou nepůsobit. Takhle, když jsou to vyloženě výchovný jednání, tak tam 

nebýt, aby si to učitel vyřešil sám z toho pedagogickýho hlediska, a já jsem tam v situaci, 

kdy už jsem to předtím nějak řešila. To znamená mým úkolem je podpořit toho rodiče, 

v roli řešící a podpůrný. Říct ‚Naším úkolem je teďka ochránit i Vaše dítě, protože když se 

bude chovat takhle, tak ono bude mít zkaženej život‘. Snažím se být v roli podpůrce, kterej 

říká poselství ‚Vaše dítě máme rádi, ale pokud se bude takhle chovat, bude to problém. 

Musíme chránit ostatní děti, ale i Vaše dítě.‘ To je třeba v těch náznacích šikany nebo 

narušených vztazích.“ 

Děkuji Vám za rozhovor, pokud nechcete ještě něco doplnit. 

„Přišlo mi, že tam otázek bylo hodně, tak jsem se rozpovídala možná až moc.“ 

 


