
Posudek vedoucího na práci 

Spolupráce školního psychologa s rodiči  

Autorka práce: Erin Poláková 

 

Autorku předložené bakalářské práce zajímá profese školního psychologa a zaměřuje se na 

specifickou oblast – jeho spolupráci s rodiči. Na ní závisí, zda budou případné problémy dítěte ve 

vzdělávání identifikovány a následně i řešeny, rodič jako zákonný zástupce dítěte o činnosti 

školního psychologa ve prospěch dítěte rozhoduje (= dává souhlas se službou). Školní psycholog 

musí proto respektovat pohled rodiče a musí umět podpořit vzájemnou spolupráci – mnozí rodiče 

nemusí mít okamžitě důvěru v nabízené služby, přece jen je školní psycholog zapojen ve školním 

prostředí, rodiče nemusí mít důvěru v to, že školní psycholog nebude o potížích dítěte či rodiny 

informovat pedagogy školy. Je proto záslužné, že bylo dané téma řešeno a že může poskytnout 

podněty pro přímou práci se žáky a jejich rodinami.  

Práce je tradičně členěna na část teoretickou a praktickou, obsahuje všechny kapitoly, které bývají 

vyžadovány, strukturace kapitol je logická a přehledná.  

Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly. První kapitola prezentuje vývoj školní psychologie 

v zahraničí i u nás (včetně konkrétních praktických počinů na poli podpory pracovního míst 

školních psychologů prostřednictvím projektů ESF); po ní se autorka zaměřuje na náplň práce 

školního psychologa a jeho spolupráci s různými subjekty. Další dvě kapitoly jsou věnovány rodině 

(rodinnému systému) a spolupráci školního psychologa a rodiny. Zejména poslední kapitola je 

důležitým předpolím pro praktickou část práce, neboť přehledně zpracovává dostupnou literaturu 

vzhledem k úloze spolupráce rodiny a školy; v práci školního psychologa mapuje proces 

navazování spolupráce i vývoj vztahu a i nastoluje identifikaci možných problémů ve spolupráci 

školního psychologa a rodiny. Autorka práce pracuje s našimi i zahraničními literárními zdroji, 

nemá problém dodržovat citační normu.  

Praktická část je postavena na kvalitativní metodologii. I zde nacházíme vše, co potřebujeme pro 

pochopení formulovaného problému a jeho zkoumání. Seznamuje čtenáře se samotným problémem, 

s výzkumnými cíli a výzkumnými otázkami, dále s metodologií výzkumu. Výzkumnou metodou 

byl polostrukturovaný rozhovor, informantů bylo šest. Považuji za oprávněný požadavek, že se 

autorka rozhodla postavit si kritéria výběru vzorku, která také zahrnovala určitou dobu působení ve 

škole na pozici školního rozhovoru. Profesní profil zkoumaných osob byl široký, což přineslo i 

poměrně pestré výsledky.  

Zpracované rozhovory poukazují, že se autorka zorientovala ve způsobu analýzy a prezentace dat, 

nálezy jsou přehledné. V primární analýze byly identifikovány kategorie dotýkající se nejčastějších 

zakázek, limitů spolupráce a pozitivních aspektů spolupráce, percepce důvěry při spolupráci, 

spolupráce rodiny a školy, forem a metod práce s rodiči. Při prezentaci dat autorka také využívá 

doslovných výpovědí respondentů. Práce je dobře čtivá – týká se to nejenom literární části, ale i 

části výsledkové, kdy jsou některé nálezy navíc konfrontovány s literaturou; zastavím se u 

některých výsledků.  

Za zajímavé považuji to, že se v rámci zjištěných zakázek pro školního psychologa nezmiňují 

v první řadě výukové a výchovné problémy, jak by se dalo očekávat, nýbrž náročné situace v rodině. 

Dotazuji se autorky, zda tak bylo učiněno proto, že se daná položka v dané kategorii vyskytovala 

často nebo spíše je to důraz autorky na téma? Doplňující otázkou by mohlo být, zda se v daných 



zakázkách dá dohledat vliv věku dítěte – zda se se zvyšujícím věkem proměňuje spolupráce mezi 

rodinou a školou. Cenné nálezy jsou také ty, které mapují limity ve spolupráci mezi školním 

psychologem a rodinou. Kromě očekávatelných nespokojeností rodičů se školou či nereálných 

očekávání byly také identifikovány některé osobnostní vlastnosti rodičů, které mohou spolupráci 

brzdit. Velmi vypovídající je i identifikovaná kategorie důvěry. Další nálezy potvrzují již výše 

naznačenou pestrost ve výpovědích.  

Ocenit lze pokus autorky o sekundární analýzu, ve které ještě více rozebírá pozitivní a negativní 

aspekty spolupráce (ve vzájemných protipólech). Dále je kategorizuje z hlediska faktorů 

podporujících spolupráci vs. faktorů brzdících (přístupy rodičů, vlastnosti rodičů, očekávání rodičů, 

rodinných situací).  

Při obhajobě, kromě již zmíněných otázek, doporučuji osvětlit, jak autorka chápe změnu 

v legislativě v roce 2005 – viz ukázka na s. 14: „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).“ Znamená to, že ředitel školy dnes obdrží finanční prostředky na pozici školního 

psychologa?  

Dále se dotazuji, zda autorka práce zvažuje sledovat spolupráci mezi školním psychologem a rodinou 

také z pohledu rodiny? Lze si představit, že by byla v některých kategoriích nalezena shoda?  

V závěru posudku zmíním, že autorka v průběhu plnění bakalářského projektu spolupracovala, 

zodpovědně přistupovala ke všem fázím bakalářské práce. Práce splňuje kritéria kladená na 

bakalářské práce na katedře psychologie PedF UK. Práci považuji zdařilou, nebyla ani zjištěna 

shoda s jinými dokumenty. Doporučuji ji proto k obhajobě.  
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