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Předkládaná bakalářská práce spadá do oblasti školní psychologie a konkrétně se věnuje podobě 

vztahu (ale možná také hranicím) mezi školním psychologem a rodiči žáků. V současné době 

výzkumy ukazují, že vztah školních odborníků (např. pedagogů) a rodičů je často vnímán 

problematicky. Možná dokonce jako zatěžující a stresující. Současná škola je institucí, která 

směřuje ke spolupráci s rodinou, takže je na místě zkoumat její podobu. 

Z tohoto hlediska se mi zdá téma této práce přínosné, neboť vztah rodič a školní psycholog 

může představovat stejný zdroj nejistoty jako v učitelské profesi.  

Podíváme-li se na tuto problematiku systemickou optikou, tak si uvědomíme, že pokud chceme 

pracovat s dítětem, tak téměř vždy musíme pracovat také s jeho rodičem. 

Teoretická část pojednává o základních tématech směřujících ke zpracování empirické části. 

Pozitivně hodnotím logické propojení obou částí, které se ukazuje v části Diskuze. 

Empirická část je založena na analýze polostrukturovaných rozhovorů, kterou autorka odpovídá 

na položené výzkumné otázky. V této části postrádám přehled tematických oblastí, jež 

zahrnoval rozhovor s informanty. V příloze je ukázka rozhovoru, ale předpokládám, že se 

obsahově lišily. Zajímalo by mě, která témata přinesli samotní informanti (prosím o doplnění 

během obhajoby). Vedení polostrukturovaného rozhovoru považuji za poměrně náročnou 

disciplínu pro začínajícího výzkumníka. Budu ráda, když kolegyně zreflektuje své zkušenosti 

s jejich průběhem a vedením.  

Výzkumný soubor tvořila šestice školních psychologů/psycholožek, což je dostačující velikost 

pro kvalitativní zpracování získaných dat. Podařilo se jí sestavit velmi různorodou skupinu 

respondentů s bohatou praxí v oboru. Zajímavé je, že se řešitelka pokusila o teritoriální 

variabilitu – v interpretaci ji ovšem příliš nezohledňuje.  



Získané polostrukturované rozhovory studentka zpracovala metodou otevřeného kódování a 

dále technikou tzv. vyložení karet. Jednotlivé kroky jsou přesně a pregnantně popsány, což 

hodnotím vždy pozitivně. 

Dobré zvládnutí výše uvedené metodologie autorka prokazuje především v kapitole 2.5 

Výsledky analýzy dat. V některých pasážích bych ocenila hlubší interpretaci (viz dále). 

Zajímavé zjištění je, že respondenti často hodnotí svou spolupráci s rodiči pozitivně. Vysvětlují 

to skutečností, že nejsou učitelé. Prosím autorku, aby toto tvrzení více rozvedla (např. jak by 

interpretovala tuto „výhodu“) a zamyslela se, jakou roli může hrát školní psycholog 

v komunikaci mezi rodičem a učitelem. 

V diskuzní části práce autorka prokázala dostatečný nadhled nad svou prací, neboť své závěry 

porovnala s odbornou literaturou, zhodnotila klady a limity práce. Závěrem se jí podařilo 

formulovat další možné otázky výzkumu.  

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářské práce ve studijním oboru 

Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku a doporučuji ji k obhajobě.  

 

25.8.2020, Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. 

 


