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Resumé 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá úlohou a postavením 

poradenských sluţeb ve výchovně-vzdělávacím procesu v základní škole, 

úlohou řídících pracovníků při realizaci a koordinaci poradenských sluţeb 

ve škole a jejich přínosem pro řídící práci managementu školy. 

Tato práce se v teoretické části zabývá objasněním koncepčních záměrů 

poradenských sluţeb ve škole, modely poradenského systému v základním 

školství a v neposlední řadě se zaměřuje na cíle a činnost školního 

poradenského pracoviště a jeho přínos ve výchovně-vzdělávací práci školy. 

Pozornost je věnována i začlenění školního poradenského pracoviště 

do koncepční práce managementu školy, týmové práci poradenských 

pracovníků a jejich spolupráci s ostatními pedagogy školy. 

Tato práce vychází z odborné literatury a informací z ní získaných, 

z průzkumné sondy a vlastních poznatků a zkušeností autorky, výsledky lze 

aplikovat do řídící činnosti vedoucích pracovníků. 

Summary 

Final thesis deals with the role and status of guidance services 

in educational process in elementary school, the role of managers in the 

implementation and coordination of counselling services at school and their 

contribution to managing the work of management schools. 

This work deals with the theoretical explanation of the conceptual plans 

of the school advisory services, consulting service models in primary schools 

and finally focuses on the goals and activities of school counselling work and 

his contribution to the educational work of schools. Attention is paid to the 

integration of the school counselling department management in the conceptual 

work of the school guidance staff teamwork and cooperation with other school 

teachers. 



  

This work is based on literature and the information it obtained from 

the probes and knowledge and experience of the author, the results can be 

applied to control the activities of managers. 
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1 ÚVOD 

„Nejrychlejší cesta k úspěchu je pomáhat k úspěchu druhým.“ 

Napoleon Hill 

Přeměna českého školství vychází z mnoha aktuálních poţadavků, které 

jsou kladeny na školy a samotný edukační proces. Školy díky svému vlastnímu 

školnímu vzdělávacímu programu mohou reagovat na specifické podmínky 

školy, regionu či ţáků, kteří školu navštěvují. Tyto kroky korespondují 

s trendem vývoje soudobé společnosti, nicméně určité rezervy je moţné vnímat 

v oblasti pedagogicko-psychologických sluţeb, které školy poskytují svým 

ţákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. 

Nelze neţ souhlasit s tvrzením M. Havlínové (1998, s. 29) ţe „hlavním 

úkolem školy uţ nemůţe být vyučování, protoţe dnešní rodina plní jen některé 

ze svých někdejších funkcí“. Doporučuje, aby škola ve zvýšené míře přebírala 

výchovnou roli a plnila výrazněji funkci socializační. Autorka dále uvádí, ţe 

škola je na jedné straně institucí, která přináší pozitivní dopady, ale na straně 

druhé shromaţďuje i spoustu rizik, která mohou být „...adaptační, výkonová, 

mezilidská, sociální, psychologická, zdravotní s účinky krátkodobými, ale i 

dlouhodobými aţ celoţivotními“ (M. Havlínová, 1998, s. 55). Je potřebné tato 

rizika tlumit a pracovat s nimi. Do popředí vystupuje přirozená potřeba 

kvalitních a kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni reagovat na aktuální 

společenské problémy, umí je nejen řešit, ale i jim předcházet. 

Učitelé by v dnešní době měli nalézt oporu u specificky zaměřených 

odborníků pracujících přímo ve škole. Tito odborníci by tak sníţili nároky 

kladené na učitele ve vztahu k prevenci, řešení jednotlivých sociálních a 

výchovných problémů a přispěli by tak ke sníţení rizika syndromu vyhoření 

učitelů. 

Řada ředitelů si je vědoma stávající situace a ve svých školách zřizuje 

školní poradenská pracoviště (dále ŠPP). Zřízení poradenského pracoviště 

přímo ve škole a jeho následné řízení představuje pro management školy novou 
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výzvu. Realizace vlastního poradenského pracoviště ve škole znamená 

kvalitativní posun v oblasti poradenských sluţeb ve škole a ve svém důsledku 

přináší prospěch všem zúčastněným stranám. Realizace a koordinace činnosti 

školního poradenského pracoviště je zcela v kompetenci managementu školy, 

neboť na něm leţí závaţné rozhodnutí ohledně zřízení ŠPP, zdůvodnění jeho 

potřebnosti a nenahraditelnosti v dnešní době. 

Zdůvodnění a cíl práce 

Důvodů, které vedly autorku ke zvolení tohoto tématu bakalářské práce, 

je několik. 

1. Zjistit, jak se měnící potřeby společnosti promítly do oblasti 

poradenských sluţeb. 

2. Zjistit a zhodnotit zřizování a řízení ŠPP z pohledu 

managementu školy. 

3. Jaká je nejčastější organizační struktura ŠPP. 

4. Jaké jsou silné a slabé stránky ŠPP z pohledu managementu 

školy. 

5. Zda ředitelé škol vnímají ŠPP jako partnera při řešení  

pedagogicko-psychologických problémů svých ţáků. 

6. Mají-li ředitelé škol problémy z hlediska personálního či 

materiálně-technického zabezpečení ŠPP. 

Cílem této práce je jednak zjistit a zhodnotit zřizování a řízení ŠPP 

v prostředí základní školy z hlediska managementu školy a jednak přinést 

stručný teoretický výklad o poradenských sluţbách ve škole, o poradenských 

pracovnících, jejich úkolech a kompetencích. Autorka vychází z platných 

legislativních předpisů, především ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), 

Zákona č. 563/2000 Sb., o pedagogických pracovnících a Vyhlášek MŠMT ČR 

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

zařízeních a 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, dále 



 3 

z odborné literatury, z průzkumného šetření a z vlastních zkušeností a 

poznatků. 

Přínos pro školský management vidí autorka v moţnosti zhodnocení 

stavu a osvětlení způsobu řídící práce vedoucích pracovníků v oblasti 

poradenských sluţeb ve škole s tím, ţe práce je koncipována tak, aby mohla 

být vyuţita těmito pracovníky jako případný studijní text. 
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2 METODY PRÁCE 

Bakalářská práce vyuţívá při svém zpracování následujících metod: 

Teoretická část: 

a) historicko-srovnávací metoda 

Tuto metodu jsem pouţila v podkapitole 3.1. 

b) obsahová analýza – tato metoda je zaměřena na výskyt určitých témat 

v dokumentech, periodikách 

c) analýza a syntéza 

Obě metody jsem pouţila ve všech kapitolách teoretické i praktické 

části. 

Průzkumná část: 

Dotazník 

Metoda dotazníku je stěţejní v této práci a na výstupech dotazníkového 

šetření je postaven cíl práce. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Vývoj poradenství 

Poradenství v základních školách má dlouholetou tradici a samozřejmě 

s transformací českého školství i tato oblast procházela důleţitými změnami. 

Při krátkém pohledu do historie vývoje systému školních poradenských 

sluţeb je patrné, ţe systematicky se tento systém u nás začal formovat a 

rozvíjet jiţ v minulém století, kdy se s větším počtem vzdělávaných dětí začaly 

řešit otázky s výchovou, vzděláváním i volbou povolání. Do té doby 

v Československu existovaly různé poradenské instituce, ale pracovaly 

nezávisle na státu. Od 60. let 20. století byl postupně vybudován v rámci 

resortu školství fungující systém školních poradenských sluţeb pro děti a 

mládeţ, jenţ byl souhrnně označován jako systém výchovného poradenství. 

Avšak všechny instituce poskytující poradenské sluţby pouze se školou 

spolupracovaly, nebyly její součástí. 

Po roce 1989 v návaznosti na reformu státní správy byl i tento systém 

poradenských sluţeb transformován. Od roku 1991 byly zrušeny krajské 

pedagogicko-psychologické poradny, zrušen byl i Ústav pro sociální výzkum 

mládeţe a výchovného poradenství Univerzity Karlovy v Praze. Současně však 

vznikla nová školská zařízení, která svou činností systém výchovného 

poradenství rozčlenila a současně doplnila. 

V současné době z hlediska příslušné legislativy (Zákon ČR 561/2004, 

Vyhláška MŠMT ČR 72/2005 a 73/2005) mezi školská poradenská zařízení 

patří : 

1. Pedagogicko-psychologická poradna (dále PPP) 

2. Speciálně pedagogické centrum (dále SPC) 

3. Škola 

Dalším významným krokem byl vznik středisek výchovné péče pro děti 

a mládeţ (dále SVP), která ve spolupráci s odborem sociální péče pracují 

s mravně ohroţenou a narušenou mládeţí. 
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V roce 1994 byl zřízen Institut pedagogicko-psychologického 

poradenství (dále IPPP ČR). Tato organizace vytváří koncepce školského 

poradenského systému, provádí analýzy a průzkumy, zajišťuje metodickou a 

poradenskou činnost pro systém školních poradenských sluţeb. 

V současné době se managementu školy otvírá moţnost realizovat 

přímo ve škole vlastní poradenské pracoviště, které by poskytovalo poradenské 

sluţby klientům dané školy. ŠPP se stává rovnocenným článkem vedle PPP a 

SPC v systému školských poradenských sluţeb. 

3.2 Koncepce poradenských sluţeb ve školách 

Celá naše společnost prochází v posledních desetiletích významnými 

změnami a ty se samozřejmě odráţejí nejen v rodinném, ale i školním 

prostředí. Školy se snaţí tyto změny reflektovat a tím narůstají poţadavky 

na učitele, a to zejména v oblasti pedagogicko-psychologických kompetencí. 

Význam školních poradenských sluţeb stále vzrůstá a jsou hledány nové formy 

a metody odborné práce v této oblasti, jeţ by zkvalitnily a rozšířily dostupnost 

poradenských sluţeb dětem, rodičům i samotným pedagogům. 

Pro management školy platí: „Má-li jakákoli organizace, tedy i škola, 

efektivně fungovat a být úspěšná, musí reagovat na poţadavky neustále se 

měnícího prostředí a přizpůsobovat se jim co nejrychleji a nejúčinněji. Změna 

se stává atributem řízení. Je-li proces změny dovedně řízen, zvyšuje se 

pravděpodobnost, ţe organizace bude úspěšná“ (Bacík – Kalous – Svoboda a 

kol., 1998, s. 216). 

3.2.1 Cíle poradenských sluţeb ve škole 

Tyto úkoly jsou definovány Vyhláškou MŠMT 72/2005 Sb. 

o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních: 

· prevence školní neúspěšnosti; 

· primární prevence sociálně patologických jevů; 
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· kariérové poradenství; 

· odborná pomoc při integraci a vzdělávání ţáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, včetně ţáků z jiného kulturního prostředí a ţáků se 

sociálním znevýhodněním; 

· péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných ţáků; 

· průběţná a dlouhodobá péče o ţáky s neprospěchem a vytváření 

předpokladů pro jeho zlepšování; 

· metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických, 

pedagogických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností 

do vzdělávací činnosti škol. 

3.2.2 Podmínky poskytování poradenských sluţeb ve škole 

Na úrovni školy je za poskytování poradenských sluţeb zodpovědný 

ředitel školy a na něm závisí, do jaké míry zajistí podle potřeb svých ţáků a 

pedagogů poradenský systém, který by zefektivnil proces naplňování 

výchovných a vzdělávacích cílů školy. Ředitel školy zodpovídá za vytvoření a 

realizaci školního programu pedagogicko-psychologického poradenství a 

zajišťuje zařazení pravidel pro práci školního poradenského pracoviště 

do školního vzdělávacího programu a do školního řádu. Uvádění školního 

programu poradenství do praxe však předpokládá vytvoření funkčního systému 

komunikace ve škole. Důleţitým úkolem pro management školy je zajištění 

základních informací nejen pro potencionální klienty, ale i spolupracujícím 

organizacím včetně zřizovatele školy. 

3.2.2.1 Materiální podmínky pro poskytování poradenských sluţeb 

ve škole 

Poradenští pracovníci pracují s daty důvěrnými a citlivými, a proto jim 

ředitel školy poskytuje takové prostorové podmínky, které jim umoţní naplnit 

literu Zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vzhledem ke klientele a 

daným úkolům je nezbytné vytvořit vhodné zázemí vyhovující platným obecně 
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závazným hygienickým a poţárním normám.
1
 

3.2.2.2 Časová nabídka poradenských sluţeb 

Ředitel školy zajišťuje, aby kaţdý poradenský pracovník měl stanoveny 

konzultační hodiny pro ţáky, rodiče i pedagogy. Délka a četnost konzultačních 

hodin je dána velikostí školy, počtem ţáků a potřebami klientů. 

3.2.2.3 Informovanost o poradenských sluţbách 

 Rodičům i ţákům je umoţňován přístup k informacím o organizaci 

poskytování poradenských sluţeb ve škole (nástěnka, webové stránky). Dané 

informace zpravidla obsahují: 

· jména a funkce poradenských pracovníků 

· kontakt na jednotlivé pracovníky 

· charakteristiku sluţeb, které tito pracovníci poskytují 

· umístění 

· konzultační hodiny jednotlivých poradenských pracovníků 

 Poskytování poradenských sluţeb ve škole prochází autoevaluací a 

ředitel školy bude informovat o práci poradenských pracovníků ve výročních 

zprávách. 

3.2.3 Pracovníci poskytující poradenské sluţby v základní škole 

Vyhláška, která tuto oblast upravuje
2
, definuje poradenské pracovníky 

čtyř kategorií a jimi vykonávané standardní činnosti. Tyto standardní činnosti 

zahrnují sluţby, které jsou poskytovány ţákům, jejich zákonným zástupcům a 

pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí těchto sluţeb 

nezletilému ţákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. 

Odborná kvalifikace poradenských pracovníků je stanovena zákonem 

                                                 
1 Zákon 133/1985 Sb., o poţární ochraně, Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

2 Vyhláška 72/2005 Sb. , o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských 

zařízeních 
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o pedagogických pracovnících
3
. 

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují 

poradenské sluţby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, 

ţákům a jejich rodičům, rozlišujeme
4
: 

a) poradenské pracovníky školy 

· výchovný-kariérový poradce (dále VP) 

· školní metodik prevence(dále ŠMP) 

· školní psycholog (dále ŠP) 

· školní speciální pedagog (dále ŠSP) 

b) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských sluţbách a vytvářejí 

konzultační tým pro poskytování sluţeb ve škole 

· třídní učitel 

· učitel – metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu 

· učitel vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání 

· případně další učitelé výchov 

3.2.3.1 Výchovný-kariérový poradce 

Tuto funkci vykonává učitel s jistou dobou učitelské praxe a s další 

následnou specializovanou vysokoškolskou kvalifikací získanou 

specializačním studiem. Do funkce je ustanoven ředitelem školy a za výkon 

této funkce se učiteli započítává 1 aţ 3 hodiny přímé vyučovací povinnosti, 

rozsah je stanoven podle počtu ţáků.
5
 

Výchovný-kariérový poradce se věnuje primárně problematice 

kariérového poradenství a integraci ţáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami včetně integrace nadaných ţáků.  

                                                 
3 Zákon 563/2004 Sb. , o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

4 Věstník MŠMT ČR, ročník LXI, Sešit 7, červenec 2005 

5 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, 

přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko – psychologické činnosti ped.pracovníků 
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V oblasti poradenské pomáhá při rozhodování o další vzdělávací a 

profesní cestě ţáků, vyhledává ţáky, jejichţ vývoj a vzdělání vyţadují zvláštní 

pozornost, zprostředkuje diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb, podílí se 

na přípravě podmínek pro integraci ţáků se zdravotním postiţením ve škole. 

Metodická činnost je pak zaměřena na pomoc pedagogům v otázkách 

kariérového rozhodování ţáků, při integraci ţáků a tvorbě individuálních 

vzdělávacích plánů nebo při práci s nadanými ţáky. 

Výchovný poradce dále předává pedagogům odborné informace 

z oblasti kariérového poradenství a péče o ţáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, poskytuje informace o specializovaných pracovištích ţákům i jejich 

zákonným zástupcům. V neposlední řadě shromaţďuje odborné zprávy a 

informace o ţácích v poradenské péči v souladu s předpisy o ochraně osobních 

údajů. 

3.2.3.2 Školní metodik prevence 

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně 

neţádoucích jevů. Metodik vykonává tři základní činnosti. V první řadě 

koordinační a metodickou činnost, která obsahuje tvorbu preventivních 

programů, respektive Minimálního preventivního programu, který je základním 

nástrojem prevence ve škole a zaměřuje se přímo na oblasti sociálně 

neţádoucích jevů (záškoláctví, násilí, závislosti, vandalismus, problémy 

multikulturního souţití ve společnosti aj.). V této problematice vzdělává další 

pedagogy ve škole. Dalším úkolem je informační činnost, kdy metodik předává 

informace o primární prevenci pedagogům a výsledky o ní dále zpracovává a 

prezentuje. Vytváří si databázi participujících zařízeních školy v rámci 

prevence sociálně neţádoucích jevů (poradny, sociální péče, Policie ČR, 

zdravotnická zařízení aj.). 

V neposlední řadě se metodik věnuje poradenské činnosti, která spočívá 

především ve vyhledávání ţáků s rizikem nebo projevy sociálně neţádoucích 

jevů, v pomoci třídním učitelům při odhalování a řešení problémů ţáků 

s těmito poruchami. 
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Stejně jako u výchovného-kariérového poradce se jedná o pedagoga 

vybraného ředitelem školy. Profesní nároky na školního metodika prevence 

vyjádřené ve standardních činnostech poradenských pracovníků školy 

předpokládají odborné kompetence, a to v oblasti poradenské a školní 

psychologie. Tyto kompetence nelze získat v krátkém časovém horizontu, a 

proto by měl metodik absolvovat odpovídající akreditované vzdělání v této 

oblasti. Vedle odbornosti by měl mít i osobnostní předpoklady k poradenské 

práci. Na rozdíl od výchovného-kariérového poradce není školnímu 

metodikovi prevence zákonem stanovena úleva z výukové povinnosti, jedná se 

pouze o doporučení. 

3.2.3.3 Školní psycholog 

Kvalifikačním předpokladem pro výkon této funkce je vysokoškolské 

magisterské studium psychologie. Školní psycholog obvykle provádí 

specializované úkony související s diagnostikou výukových a výchovných 

problémů ţáků, s jejich odstraňováním či potlačováním a do jisté míry 

poskytuje konzultace k volbě povolání. Poskytuje krizovou intervenci, provádí 

skupinová i individuální psychologická vyšetření ţáků, provádí skupinovou a 

komunitní práci se ţáky, vede výcvikové a další programy osobnostního 

rozvoje. Spolupracuje při zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání. 

Školní psycholog se ve své práci řídí profesním etickým kodexem, 

který je pro něj závaznou formou pro jeho postupy ve vztahu ke klientům. 

Etické normy práce školního psychologa jsou uvedeny v příloze C této 

bakalářské práce. 

3.2.3.4 Školní speciální pedagog  

Školní speciální pedagog provádí vyhledávání ţáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a participuje na řešení otázky jejich integrace, provádí 

nápravné, reedukační a kompenzační činnosti. Poskytuje pedagogům 

metodickou pomoc při vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která vedou ke zkvalitnění práce školy 

s těmito ţáky. Navazuje spolupráci s ostatními odbornými institucemi. 
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Kvalifikačním předpokladem pro činnost školního speciálního 

pedagoga je absolvování magisterského studijního programu zaměřeného 

na speciální pedagogiku. 

3.2.4 Modely poradenských sluţeb ve škole 

Rozsah poskytování poradenských sluţeb je ovlivňován různými 

faktory, patří mezi ně koncepční záměry školy, personální politika, velikost a 

umístění školy, podpora ze strany zřizovatele a další. Jsou navrţeny dva 

základní modely poskytování poradenských sluţeb ve škole a je na řediteli 

školy, kterou variantu zvolí, která bude pro jeho školu přínosná a efektivní. 

Varianta základní předpokládá součinnost níţe uvedených základních 

článků poradenských sluţeb: 

· výchovný-kariérový poradce 

· školní metodik prevence 

· třídní učitelé 

· učitelé výchov (občanské, rodinné, výchovy k povolání) 

· učitel - metodik pro přípravu školního vzdělávacího program 

Ve variantě rozšířené patří  k poradenského týmu ještě buď školní 

psycholog, anebo školní speciální pedagog, případně oba. 
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3.2.4.1 Schéma poradenských sluţeb ve škole 
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3.3 Školní poradenské pracoviště 

3.3.1 Charakteristika a cíle ŠPP 

V posledním desetiletí v některých základních školách vznikla školní 

poradenská pracoviště, která poskytují poradenskou a konzultační pomoc 

ţákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům na úrovni školy. Poradenské 

sluţby jsou koordinovány školním psychologem, nebo speciálním pedagogem, 

či výchovným poradcem, kteří společně s ostatními odbornými pracovníky, 

vedením školy, třídními učiteli vytvoří program zabezpečování pedagogicko-

psychologického poradenství poskytovaného ve škole. Tato strategie 

samozřejmě reflektuje specifika dané školy i regionu a koordinuje sluţby 

s ostatními regionálními zařízeními poskytující pedagogicko-psychologické, 

speciálně pedagogické a preventivně výchovné sluţby. Zabezpečuje také 

součinnost sluţeb, které poskytují i jiné resorty a nestátní organizace. 

Cíle ŠPP: 

· pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy; 

· zkvalitnit sociální klima školy; 

· posilovat nejen průběţnou, ale i dlouhodobou péči o děti 

s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho sniţování; 

· neodkladně řešit problémy spojené se školní docházkou; 

· připravovat podmínky pro integraci ţáků se zdravotním postiţením; 

· sledovat a vyhodnocovat účinnost preventivních programů 

aplikovaných školou a vytvářet metodické zázemí pro jejich vytváření a 

následnou realizaci; 

· vytvářet podmínky pro vzdělávání ţáků ze sociálně znevýhodněného 

prostředí, pro rozvoj ţáků mimořádně nadaných, pro děti z různých etnik a 

minorit; 

· koordinovat sluţby s ostatními poradenskými subjekty. 
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3.3.2 Podmínky pro práci ŠPP 

Zřízení a fungování ŠPP závisí na mnoha faktorech, jak vnějších, tak 

vnitřních. Z vnějších faktorů lze uvést umístění školy, její velikost a dostupnost 

dalších poradenských sluţeb. Důleţitou roli hraje i spolupráce a podpora 

ze strany zřizovatele. 

K vnitřním faktorům patří styl vedení školy, sloţení pedagogického 

sboru, organizační a komunikační systém. 

3.3.2.1 Personální zajištění ŠPP 

Pracovníky ŠPP jsou vţdy výchovný-kariérový poradce a školní 

metodik prevence, rozšířený model tohoto pracoviště doplňuje školní 

psycholog, či speciální pedagog, případně oba. Psycholog, nebo také i speciální 

pedagog můţe pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná, popřípadě oba 

odborníky můţe poskytnout na částečný úvazek i PPP. 

Personální práce ředitele školy je důleţitou součástí jeho řídící práce a 

zodpovědný výběr poradenských pracovníků se odrazí na funkčnosti, 

efektivnosti a úspěšnosti ŠPP. 

3.3.2.2 Materiální podmínky ŠPP 

Dle prostorových a finančních moţností je potřeba vytvořit 

poradenským pracovníkům odpovídající podmínky pro práci. Ideální je 

zajištění samostatných místností s potřebným technickým zázemím (počítač, 

telefon aj.) a v intencích zákona o ochraně osobních údajů i moţnost například 

zakódování místnosti, kde se nacházejí citlivé údaje o klientech. 
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3.3.2.3 Metodická pomoc pracovníkům ŠPP 

Pracovníci ŠPP nemohou spoléhat jen na své vzdělání a odbornou 

připravenost. Je nezbytné spolupracovat s nejbliţšími specializovanými 

odbornými pracovišti (SPC, SVP, PPP aj.). Důleţitou metodickou pomoc 

poradenským pracovníkům poskytuje IPPP ČR, a to jak v péči o ţáky, tak při 

komunikaci s učiteli, vedením školy. Metodici IPPP mohou pomoci i 

s materiálním vybavením, s volbou vhodných diagnostických nástrojů i 

při evaluaci. 

3.3.2.4 Spolupráce s ostatními pedagogy a managementem školy 

Členové ŠPP musí mít jasnou představu o specializaci ostatních členů 

poradenského týmu, společně plánují vzájemnou spolupráci a náplň svých 

sluţeb, to znamená, ţe poradenští pracovníci musí být v úzkém a častém 

kontaktu mezi sebou a je nesmírně důleţité, aby se vzájemně dohodli, kterým 

oblastem se bude věnovat který z nich a při kterých příleţitostech je nezbytná 

jejich součinnost.  

Jako naprosto zásadní a nutná se jeví spolupráce s ostatními pedagogy 

školy a vedením školy. Významnou roli mají třídní učitelé, kteří mají o svých 

ţácích informace, které mohou být pro poradenské pracovníky důleţité při 

jejich práci a jednak se nejčastěji obracejí s konkrétními dotazy či poţadavky 

na jednotlivé členy poradenského týmu.  

Chce-li management školy docílit toho, aby se ostatní pedagogové 

podíleli na práci poradenského týmu, akceptovali jeho aktivity, musí 

pedagogický sbor důsledně o jeho činnosti informovat, to znamená dát jim 

potřebné informace o moţnostech poradenství pro všechny cílové skupiny. 

Pedagogové musí vědět na koho se obrátit v konkrétním případě, mít moţnost 

vyhledat a dostat metodickou pomoc odborníků.  

V tomto případě je nezastupitelná úloha ředitele školy jako garanta 

funkčního vnitřního informačního systému školy, koncepční práce a plánování 

činnosti školy, personálního zajištění a stanovení pracovní náplně 
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poradenských pracovníků, přesného vymezení jejich kompetencí. Na jeho 

přístupu a vedení ostatních pracovníků záleţí, zda budou poradenské sluţby 

v jeho škole na ţádoucí úrovni. 

3.3.3 Úloha managementu v činnosti ŠPP 

ŠPP se po svém uvedení do ţivota školy stává nedílnou součástí 

činnosti managementu školy, který řeší úkoly z oblasti řízení pedagogického 

procesu zahrnující pět základních manaţerských funkcí: plánování, 

organizování, personalistiku, vedení lidí a kontrolu. Vedení školy musí tuto 

oblast řešit systémově, to znamená stanovit si cíle a pomocí čeho jich dosáhne 

(cesty a zdroje), dále jakým způsobem implementuje stanovené postupy 

do praxe tak, aby byly přínosem. Ředitel školy musí začlenit činnost ŠPP 

do strategických i dílčích plánů školy a do školního vzdělávacího programu. 

Dále musí zvolit vhodný model poradenských sluţeb tak, aby zajistil co 

nejúčinnější přínos pro ţáky, jejich rodiče i pedagogy. 

Nelehký úkol je i zodpovědné personální zajištění takovými 

pracovníky, kteří mají nejen zájem, ale i odpovídající profesní kvalifikaci a 

osobnostní předpoklady pro poradenskou práci, tj. komunikativnost, otevřenost 

vůči klientům, schopnost samostatné i týmové práce, vyrovnanost. 

Ani z hlediska ekonomického to management nemá jednoduché, neboť 

musí zajistit potřebné finance nejen na platy a případně odměny poradenských 

pracovníků, ale i na jejich další vzdělávání a na materiálně-technické zázemí 

pro práci ŠPP. V této oblasti se ředitel školy nemůţe spolehnout jen na finance 

z běţného rozpočtu školy, ale musí hledat i jiné zdroje financování. 

Realizace školního programu poradenství předpokládá vytvoření 

funkčního vnitřního systému komunikace ve škole, od poradenských 

pracovníků se očekává týmová práce i spolupráce s ostatními členy 

pedagogického sboru. A je na řediteli, aby stanovil pravomoce i kompetence 

jednotlivých poradenských pracovníků, jejich práva a povinnosti tak, aby byly 

naplněny cíle poradenských sluţeb ve škole s ohledem na potřeby klientů. 
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Vedení školy monitoruje práci ŠPP, vytváří si funkční evaluační 

nástroje a zjišťuje soulad skutečnosti se záměry a to po stránce personální, 

odborné, materiální i finanční a koriguje stávající situaci s poţadovaným cílem 

za pomoci efektivních opatřeních. 

3.3.4 Praktické zkušenosti z činnosti ŠPP 

Autorka pracuje ve středně velké základní škole s 430 ţáky. ŠPP zde 

bylo zřízeno v roce 2008. Členové poradenského týmu pracují pod vedením 

výchovného poradce a ve sloţení školní psycholog, školní metodik prevence a 

školní speciální pedagog. Všichni poradenští pracovníci aţ na metodika 

prevence splňují kvalifikační předpoklady a jsou pracovníky školy. Školní 

psycholog pracuje na 0,5 úvazku. Rozvrţení poradenských sluţeb odráţí 

specifika školy i moţnosti a dovednosti jednotlivých poradenských pracovníků. 

Kaţdý člen týmu má stanovenu konkrétní pracovní náplň a kompetence. 

Činnost ŠPP je financována z běţného rozpočtu školy. 

ŠPP má k dispozici samostatnou místnost, která splňuje jak profesní, 

tak i estetické nároky dané obsahem jeho činnosti. Je vypracován vnitřní i 

vnější informační systém, který zajišťuje včasné předávání potřebných 

informací cílovým skupinám (týdenní plány, porady, nástěnky, městský 

zpravodaj, webové stránky, roční plán akcí aj.). 

Poradenští pracovníci samozřejmě spolupracují se specializovanými 

pracovišti, v případě aktuální potřeby škola vyuţívá sluţeb etopeda a 

vyškoleného videotrenéra. Videotrenér pracuje speciální metodou VTI 

(videotrénink interakcí), která se zaměřuje na rozvoj a posílení pozitivní 

komunikace mezi lidmi a na posílení dovedností při řešení problémů, které 

díky nefunkční nebo zablokované komunikace mohou vznikat. Prostřednictvím 

VTI je nabízena pomoc a podpora učitelům při řešení náročných situací buď 

s problémovým ţákem, nebo s celým třídním kolektivem. 

Ředitel školy kaţdoročně investuje do vzdělávání a kvalifikační výbavy 

poradenských pracovníků, kteří mu tak zajistí potřebnou odbornou péči o ţáky, 

rodiče i pedagogy. 
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Management školy dále periodicky kontroluje a hodnotí výsledky 

činnosti poradenských pracovníků formou hospitací, pohovorů, rozhovorů, 

dotazníků, porad aj. a zjištěné výsledky zapracovává do svých koncepčních 

plánů. 

Činnost ŠPP výrazně přispívá k udrţení příjemného klimatu ve škole, 

účinně a hlavně rychle pomáhá všem pedagogům lépe poznávat ţáky a cíleněji 

s nimi individuálně pracovat. Určitým nedostatkem se jeví nedostatečná časová 

úleva v úvazku výchovného poradce i školního metodika prevence vzhledem 

k jejich pracovní náplni. 
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4 PRŮZKUMNÁ ČÁST 

4.1 Cíl průzkumu 

Cílem průzkumu je zmapovat na základě zpracování a vyhodnocení 

sestaveného dotazníku současnou situaci v oblasti poradenských sluţeb 

v základním školství, podmínky pro činnost ŠPP jako optimálního modelu 

poradenských sluţeb ve škole, dále spolupráci poradenských pracovníků 

s managementem školy a ostatními pedagogy a v neposlední řadě přínos ŠPP 

pro jeho klienty a pro práci řídících pracovníků. 

4.1.1 Pracovní hypotézy 

1. hypotéza: Měnící se potřeby uţivatelů pedagogicko-psychologických 

sluţeb vedou management školy ke zřizování ŠPP. 

2. hypotéza: Vzhledem k rozsahu poradenských sluţeb a potřebám 

klientů management školy volí rozšířenou variantu poradenských sluţeb. 

3. hypotéza: Management školy nemá problém zajistit fungování ŠPP 

po stránce materiální, ale po stránce finanční a personální. 

4. hypotéza: Zřízení a činnost ŠPP významně pomáhá řediteli školy 

v jeho koncepční práci a všem pedagogům při výchovně vzdělávací práci. 

4.1.2 Harmonogram postupu a charakteristika souboru 

Ke zjištění výše uvedených hypotéz byla pouţita metoda průzkumného 

zjišťování formou dotazníku. Dotazník průzkumu je uveden v příloze A této 

práce. 

Dotazník je rozdělen na tři části, první část sbírá statistické údaje 

o škole, druhá část (otázky č. 2 – 3) je určena pro ředitele škol, kteří nemají 

ŠPP zřízeno a třetí část (otázky č. 4 - 16) je pro ředitele škol, ve kterých ŠPP 

pracuje. Otázka č. 1 byla společná pro obě části. 

Otázky v dotazníku byly rozděleny do čtyř oblastí, které se shodují 

s okruhy problémů vyslovených hypotéz. 
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· Oblast plánování (1. hypotéza) – otázky č. 1, 2, 3, 15, 16; 

· Oblast organizační a personální (2. hypotéza) – otázky č. 5, 9, 10; 

· Oblast ekonomická a materiální (3. hypotéza)– otázky č. 4, 6, 11; 

· Oblast vedení lidí (4. hypotéza) – otázky č. 7, 8, 12, 13, 14; 

Dotazníky byly rozeslány prostřednictvím e–mailů ředitelům 

základních škol ve všech krajích ČR. Kontakty na ředitele škol byly získány 

na webových stránkách jednotlivých škol. 

Dotazníkem bylo osloveno celkem 74 ředitelů základních škol a bylo 

vráceno 56 vyplněných dotazníků. Návratnost tedy činila 76%. 

Po vypracování dotazníku byla provedena pilotáţ dotazníku 

na výzkumném vzorku 6 respondentů a na základě vyhodnocení výsledků 

pilotního vzorku a pohovoru s jeho respondenty o formulaci otázek v dotazníku 

byly provedeny úpravy ve statistické části, dále byla provedena korekce otázek 

č. 5 a 8. Následná pilotáţ upraveného dotazníku u dalších 5 respondentů 

prokázala jeho funkčnost pro potřeby tohoto průzkumu. Výsledky pilotních 

dotazníků byly vyhovující pro zařazení do celkových výsledků. 

4.1.3 Analýza dat 

Tabulky se získanými daty jsou uvedeny v příloze B této práce. 

Statistická část 

Celkem odpovědělo 56 základních škol s I. a II. stupněm (tj. 82 %), 

jejichţ zřizovatelem byly obce, z nichţ 10 škol (tj. 18 %) sdruţovalo ZŠ s MŠ. 

Z hlediska velikosti se jednalo o 17 (tj. 30%) škol malých do 200 ţáků, 

20 škol (tj. 36%) středních do 400 ţáků, 12 škol (tj. 21%) velkých do 600 ţáků 

a 7 škol (tj. 13%) s ţáky nad 600. 
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Otázka č. 1: Ve škole funguje školní poradenské pracoviště: 

Tabulka 1: Zřízení ŠPP ve škole 

zdroj ano ne 

odpovědi 

procent respondentů 
61 39 

Graf 1: Zřízení ŠPP ve škole 
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Tabulka 2: ŠPP ve školách z hlediska počtu ţáků 

zdroj do 200 ţáků do 400 ţáků do 600 ţáků 
nad 600 

ţáků 

odpovědi 

procent 

respondentů 

ano ne ano ne ano ne ano ne 

29 71 60 40 83 17 100 0 

Graf 2: ŠPP ve školách z hlediska počtu ţáků 
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Otázka č. 2: Uveďte maximálně tři hlavní důvody, proč nebylo ŠPP ve vaší 

škole dosud zřízeno: 

Tabulka 3: Z jakých důvodů nebylo ve škole zřízeno ŠPP 

zdroj finance prostory 
personální 

důvody 

malá 

organizace 

dostačující 

sluţby PPP 

funkční 

tým 

odpovědi 

procent 

respondentů 

37 6 15 9 24 9 

Graf 3: Z jakých důvodů nebylo ve škole zřízeno ŠPP 
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Otázka č. 3: Uvaţujete o zařízení ŠPP: 

Tabulka 4: Úvahy o zřízení ŠPP do budoucna; důvody proč nezřídit ŠPP 

zdroj 

příští 

školní 

rok 

později 

nepočítám,  

nemám 

prostředky 

personální 
materiálně 

technické 
finanční 

odpovědi 

procent 

respondentů 

0 41 59 30 15 55 

Graf 4: Úvahy o zřízení ŠPP 
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Otázka č. 4: Činnost ŠPP je finančně pokryta: 

Tabulka 5: Finanční pokrytí činnosti ŠPP 

zdroj 
z běţného 

rozpočtu školy 

z peněz ESF 

(Evropské sociál. 

fondy) 

jiný způsob 

odpovědi 

procent 

respondentů 

50 41 9 

Graf 6: Finanční pokrytí činnosti ŠPP 
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Otázka č. 5: Struktura ŠPP ve škole – vedoucí poradenského týmu: 

Tabulka 6: Struktura ŠPP – vedoucí týmu 

zdroj 
výchovný 

poradce 

škol. 

metodik 

prevence 

školní 

psycholog 

škol. 

speciální 

pedagog 

metodik 

tvorby ŠVP 

odpovědi 

procent 

respondentů 

74 0 26 0 0 

Graf 7: Struktura ŠPP – vedoucí týmu 
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Otázka č. 5: Struktura ŠPP ve škole – členové poradenského týmu: 

Tabulka 7: Struktura ŠPP – členové týmu 

zdroj 

výchovný 

poradce 

škol. 

metodik 

prevence 

školní 

psycholog 

škol.speciální 

pedagog 

metodik 

tvorby 

ŠVP 

ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne 

odpově

di 

procent 

respon

dentů 

100 0 100 0 68 32 56 44 82 18 

Graf 8: Struktura ŠPP – členové týmu 
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Otázka č. 5: Struktura ŠPP ve škole – je poradenský pracovník ŠPP zároveň 

pedagogickým pracovníkem ve škole: 

Tabulka 8: Struktura ŠPP – poradenský pracovník zároveň pedagogem 

zdroj 

výchovný 

poradce 

škol. 

metodik 

prevence 

školní 

psycholog 

škol. 

speciální 

pedagog 

metodik 

tvorby ŠVP 

ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne 

odpově

di 

procent 

respon

dentů 

100 0 100 0 43 57 68 32 100 0 

Graf 9: Struktura ŠPP – poradenský pracovník zároveň pedagogem 
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Otázka č. 5: Struktura ŠPP ve škole – splňují poradenští pracovníci kvalifikační 

poţadavky: 

Tabulka 9: Struktura ŠPP – plně kvalifikovaní poradenští pracovníci 

zdroj 

výchovný 

poradce 

škol. 

metodik 

prevence 

školní 

psycholog 

škol. 

speciální 

pedagog 

metodik 

tvorby ŠVP 

ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne 

odpově

di 

procent 

respon

dentů 

94 6 62 38 100 0 100 0 93 7 

Graf 10: Struktura ŠPP – plně kvalifikovaní poradenští pracovníci 
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Otázka č. 6: Měl jste jako vedoucí pracovník problémy s personálním 

zajištěním ŠPP: 

Tabulka 10: Problémy s personálním zajištěním ŠPP 

zdroj rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 

odpovědi 

procent 

respondentů 

18 32 32 18 

Graf 11: Problémy s personálním zajištěním ŠPP 
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Otázka č. 7: Kontrolní činnost poradenských sluţeb ve škole provádí: 

Tabulka 11: Pracovník provádějící kontrolu práce ŠPP 

zdroj ředitel školy 
pověřený 

pracovník 
jiný subjekt 

odpovědi 

procent 

respondentů 

94 0 6 

Otázka č. 8: Je ŠPP nápomocno při autoevaluaci školy: 

Tabulka 12: ŠPP a autoevaluace školy 

zdroj rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 

odpovědi 

procent 

respondentů 

97 3 0 0 

Otázka č. 9: Nabídku DVPP v oblasti poradenských sluţeb hodnotím jako: 

Tabulka 12: Hodnocení DVPP v oblasti poradenských sluţeb 

zdroj výbornou vyhovující dostatečnou 

odpovědi 

procent 

respondentů 

21 79 0 

Otázka č. 10: Dostává se vašim poradenským pracovníkům metodické podpory 

ze strany regionálních institucí (SPC, PPP, SVP): 

Tabulka 13: Hodnocení metodické podpory ŠPP regionálními institucemi 

zdroj ano částečně ne 

odpovědi 

procent 

respondentů 

74 26 0 
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Otázka č. 11: Poradenští pracovníci mají vyhovující materiálně-technické 

podmínky pro svoji činnost: 

Tabulka 14: Hodnocení materiálně-technických podmínek pro práci ŠPP 

zdroj ano částečně ne 

odpovědi 

procent 

respondentů 

68 32 0 

Otázka č. 12: Vyuţívají ţáci vaší školy sluţeb ŠPP: 

Tabulka 15: Vyuţití sluţeb ŠPP ţáky školy 

zdroj rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 

odpovědi 

procent 

respondentů 

56 44 0 0 

Otázka č. 13: Jsou poradenští pracovníci přínosem pro práci třídních učitelů a 

ostatních pedagogů: 

Tabulka 16: Přínos ŠPP pro práci TU a pedagogů školy 

zdroj rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 

odpovědi 

procent 

respondentů 

68 32 0 0 
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Otázka č. 14: Pozitivní přínos práce ŠPP vidím v(e): 

Tabulka 17: Pozitivní přínos ŠPP pro práci školy 

zdroj 
odpovědi procent 

respondentů 

včasném podchycení vých. vzděl. problémů 35 

působnosti ŠPP přímo ve škole 20 

rozvoji týmové spolupráce v pedagog. sboru 8 

účinnější pomoci ţákům a rodičům 37 

jiné 0 

Graf 12: Pozitivní přínos ŠPP pro práci školy 
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Otázka č. 15: Kritická místa fungování ŠPP vidím v(e): 

Tabulka 18: Kritická místa ŠPP 

zdroj 
odpovědi procent 

respondentů 

poradenský pracovník je zároveň pedagogem 10 

malé metod. podpoře regionálními. i státními institucemi 5 

nízké míře spolupráce rodičů a ţáků se školou 10 

nedostatku financí na další vzdělávání poradenských 

pracovníků 
5 

nedostatku financí na ohodnocení poradenských 

pracovníků 
54 

nedostatku financí na posílení personální kapacity ŠPP 16 

jiné 0 

Graf 13: Kritická místa ŠPP 

 

odpovědi procent respondentů

0

10

20

30

40

50

60

poradenský pra-

covník je zároveň 

pedagogem

malé metod. pod-

poře regionálními. i 

státními institucemi

nízké míře spolu-

práce rodičů a žáků 

se školou

nedostatku f inancí 

na další vzdělávání 

poradenských 

pracovníků

nedostatku f inancí 

na ohodnocení po-

radenských pra-

covníků

nedostatku f inancí 

na posílení perso-

nální kapacity ŠPP

jiné

p
ro

c
e

n
ta



 36 

Otázka č. 16: Doporučil(a) byste na základě vlastních zkušeností zřizování ŠPP 

v ostatních školách: 

Tabulka 19: Doporučení zřizovat ŠPP 

zdroj rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 

odpovědi 

procent 

respondentů 

53 47 0 0 

Graf 14: Doporučení zřizovat ŠPP 
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4.1.4  Interpretace výsledků 

Oblast zjištění problémů k 1. hypotéze: „Měnící se potřeby uživatelů 

pedagogicko-psychologických služeb vedou management školy ke zřizování 

ŠPP“. 

Jak vyplývá z grafického vyhodnocení otázek č. 1 – 3, více jak polovina 

respondentů má ve své škole ŠPP. Z tabulky č. 2 lze vyvodit tvrzení, ţe 

ve školách s vyšším počtem ţáků se zvyšuje pravděpodobnost zřízení vlastního 

poradenského pracoviště.. Ze zbývajících respondentů téměř polovina uvaţuje 

do budoucna zřídit toto pracoviště, nicméně v současnosti se jim nedostává 

zejména financí a činnost ŠPP jim zatím nahrazuje dobře fungující blízká 

pedagogicko-psychologická poradna. Avšak i ředitelé škol, kde funguje ŠPP, by 

uvítali navýšení rozpočtu školy, aby mohli své poradenské pracovníky 

odpovídajícím způsobem finančně ohodnotit (otázka č. 15). Kaţdopádně 

respondenti všech škol s ŠPP hodnotí kladně činnost toho pracoviště a vidí 

v něm jednoznačně přínos pro práci školy (otázka č. 16). Lze tvrdit, ţe si 

ředitelé uvědomují nárůst problémů v oblasti poradenských sluţeb a zřízení 

ŠPP je dobrým krokem k jejich řešení. 

Oblast zjištění problémů k 2. hypotéze: „Vzhledem k rozsahu 

poradenských služeb a potřebám klientů management školy volí rozšířenou 

variantu poradenských služeb“. 

Z vyhodnocení otázky č. 5 lze vyvodit, jaký model poradenských 

sluţeb ředitelé nejčastěji prosazují, koho jmenují do čela týmu ŠPP a do jaké 

míry jednotliví poradenští pracovníci splňují kvalifikační poţadavky. Více jak 

dvě třetiny ředitelů zvolily rozšířenou variantu poradenských sluţeb, to 

znamená, ţe vedle výchovného poradce, školního metodika prevence a 

metodika tvorby ŠVP jsou v poradenském týmu i školní psycholog a školní 

speciální pedagog. 

Tři čtvrtiny ředitelů jmenovaly do čela týmu poradenských pracovníků 

výchovného poradce. Lze se domnívat, ţe to vyplývá z dlouholeté tradice této 

funkce ve škole a je to dáno i tím, ţe výchovný poradce je dobře obeznámen 
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se školním prostředím, ţáky, jejich rodinným zázemím, se členy 

pedagogického sboru a má důvěru jak svých kolegů, tak i managementu školy. 

Na druhou stranu odborníci uvádějí, ţe to vše můţe být i určitou brzdou a 

upřednostňují v čele poradenského týmu školního psychologa, který tím, ţe 

nemá učitelské povinnosti, má moţnost dívat se na situaci ve škole jinou 

optikou a přináší tak „nový pohled“, který můţe vést k objevení zatím 

neviděného řešení daného problému. Školní psycholog má také na rozdíl 

od výchovného poradce či školního metodika prevence větší časovou kapacitu 

na řešení individuálních problémů klientů. 

Pozitivní je i zjištění, ţe téměř všichni výchovní poradci mají 

odpovídající kvalifikační předpoklady a ţe i více jak polovina školních 

metodiků prevence absolvovala potřebné akreditované vzdělání. U těchto 

pracovníků lze předpokládat niţší číslo, ale i sami ředitelé, jak vyplývá 

z vyhodnocení otázky č. 9, hodnotí nabídku DVPP v oblasti poradenství jako 

vyhovující. Dále dvě třetiny ředitelů se shodují i v tom, ţe se jejich 

poradenskému týmu dostává metodické pomoci na regionální i státní úrovni 

(otázka č. 10). 

Oblast zjišťování problémů k 3. hypotéze: „Management školy nemá 

problém zajistit fungování ŠPP po stránce materiální, ale po stránce finanční a 

personální“. 

Činnost ŠPP je pokryta jak z běţného rozpočtu školy, tak i z peněz ESF, 

jen malé procento ředitelů hledá i jiné cesty k finančnímu zajištění fungování 

ŠPP. Tito ředitelé uvádějí vyuţití různých dotačních grantů vyhlášených krajem 

nebo jim pomáhají soukromé subjekty ( otázka č. 4). 

Důleţitou součástí řízení školy je personální práce, která souvisí 

s řízením a vedením zaměstnanců školy a směřuje k uspokojování potřeb 

zainteresovaných stran školy – zřizovatele, zaměstnanců, ţáků, rodičů. 

Personalistika v oblasti poradenských sluţeb je tedy součástí pravomocí a 

odpovědností ředitele školy. Ohledně personálního zabezpečení ŠPP byl 

výsledek průzkumu (otázka č. 6) nerozhodný. Polovina ředitelů měla problémy, 
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polovina nikoli. Lze se domnívat, ţe management školy musel řešit problémy 

zejména při obsazení funkce školního psychologa, přeci jenom ještě není dost 

kvalifikovaných školních psychologů a získat erudovaného psychologa určitě 

není snadné. Nicméně pokud ředitel školy chce, aby činnost ŠPP byla 

smysluplná a úspěšná, musí zajistit, aby celý tým poradenských pracovníků byl 

kvalitní, aby kaţdý člen tohoto týmu vyuţíval své nejlepší schopnosti 

k dosahovaní poţadovaných výsledků v oblasti poskytování poradenských 

sluţeb a k naplňování cílů ŠPP. 

Výsledek otázky č. 11 ukazuje, ţe více jak polovina ředitelů našla 

ve své škole vhodné prostory pro činnost jednotlivých poradenských 

pracovníků tak, aby bylo zajištěno dostatečné soukromí při jednání a řešení 

různých problémů a zároveň byla zabezpečena ochrana citlivých údajů jejich 

klientů. Více jak třetina ředitelů si s tímto problémem poradila částečně. 

Pravděpodobně je to dáno prostorovými moţnostmi jejich školy a vzhledem 

k tomu, ţe v kontextu zavádění vlastního vzdělávacího programu narůstá 

potřeba odborných učeben, musí ředitelé vyuţívat kaţdé volné místo ve škole. 

Oblast zjišťování problémů ke 4. hypotéze: „Zřízení a činnost ŠPP 

významně pomáhá řediteli školy v jeho koncepční práci a všem pedagogům při 

výchovně vzdělávací práci“. 

Vedoucí pracovníci školy musí vědět v jakém rozsahu a jakým 

způsobem poradenští pracovníci pracují se svými klienty. K tomu slouţí plán 

činností jednotlivých poradenských pracovníků na celý školní rok, různorodé 

evaluační dotazníky pro rodiče a ţáky školy. Vytvoření účinných kontrolních 

systémů monitorujících a hodnotících činnost ŠPP vede k efektivním výstupům 

kontrolní činnosti managementu školy. Naprostá většina ředitelů, jak ukazuje 

vyhodnocení otázky č. 7, provádí kontrolu činnosti ŠPP vlastními nástroji, jen 

dva ředitelé uvedli, ţe jim pomáhají placení supervizoři. 

Vyhodnocení otázky č. 8 potvrdilo předpoklad, ţe ŠPP je důleţitým 

článkem při autoevaluační činnosti školy zaměřené na hodnocení práce školy a 

ţe poskytuje managementu školy informace potřebné ke zkvalitňování vlastní 
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práce školy tak, aby byly naplňovány její hlavní cíle spočívající ve vzdělání a 

výchově ţáků k ţivotu a práci ve společnosti. 

Cestu do školního poradenského pracoviště si uţ ţáci i učitelé našli, jak 

ukazuje vyhodnocení otázek č. 12 a 13, a to svědčí o kvalitní managerské práci 

vedení školy, které si uvědomilo, ţe realizace ŠPP a jeho podpora je cestou 

ke zkvalitňování sociálního klimatu ve škole, které je tak důleţité pro všechny 

aktéry podílející se na výchovně vzdělávací práci ve škole. 

Dle ředitelů škol se činnost ŠPP jednoznačně pozitivně odráţí zejména 

ve včasném podchycení výchovně vzdělávacích obtíţí a v účinnější pomoci 

ţákům a rodičům (otázka č. 14). 

4.1.5 Posouzení hypotéz podle výsledků vyhodnocení dotazníku 

1. Analýza výsledků vyslovené hypotézy: „Měnící se potřeby uživatelů 

pedagogicko-psychologických služeb vedou management školy ke zřizování 

ŠPP“. 

Na základě průzkumu lze říci, ţe se hypotéza potvrdila. Ředitelé škol 

reagují na změny potřeb svých klientů a uvědomují si, ţe zřízení ŠPP 

představuje optimální model poradenských sluţeb ve škole, který umoţňuje 

lépe reagovat na potřeby svých klientů a naplňovat tak cíle poradenských 

sluţeb dané příslušnou legislativou. 

2. Analýza výsledků vyslovené hypotézy: „Vzhledem k rozsahu 

poradenských služeb a potřebám klientů management školy volí rozšířenou 

variantu poradenských služeb“. 

Hypotéza se potvrdila a je zřejmé, ţe ve školách nastupuje trend, kdy 

vedle výchovného poradce a školního metodika prevence se poradenskými 

pracovníky ve škole stávají i školní psycholog a speciální pedagog. Výhodou 

rozšířené varianty je to, ţe pro klienty je přímo ve škole k dispozici tým 

odborně vzdělaných poradenských pracovníků, s jejichţ pomocí můţe škola 

řadu situací zvládnout sama a včas a nemusí se obracet na přetíţené PPP. 

3. Analýza výsledků vyslovené hypotézy: „Management školy nemá 
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problém zajistit fungování ŠPP po stránce materiální, ale po stránce finanční a 

personální“. 

Tato hypotéza se potvrdila zčásti. Ředitelé škol nemají výrazné 

problémy zabezpečit vhodné materiálně technické podmínky pro práci ŠPP a 

pro polovinu ředitelů nebyl problém zajistit ŠPP i po stránce personální. Před 

managementem školy však vyvstává problém finančního zajištění ŠPP. 

V současné době ředitelé vedle běţného rozpočtu školy vyuţívají i peněz 

z ESF, ale řada z nich hledá i jiné zdroje v podobě různých grantů 

vyhlašovaných na regionální i státní úrovni. 

4. Analýza výsledků vyslovené hypotézy: „Zřízení a činnost ŠPP 

významně pomáhá řediteli školy v jeho koncepční práci a všem pedagogům při 

výchovně vzdělávací práci“. 

Hypotéza byla jednoznačně potvrzena. Management školy získává 

v týmu poradenských pracovníků partnera pro řešení pedagogicko 

psychologických problémů ţáků, pedagogové pak spolupracovníky při práci 

s integrovanými dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a nadanými 

ţáky, celý tým poradenských pracovníků rovněţ napomáhá budování 

příznivého sociálního klimatu pro integraci ţáků z odlišného kulturního nebo 

sociálně znevýhodňujícího prostředí, pomáhá při průběţné i dlouhodobé péči 

o ţáky s neprospěchem. Samozřejmě má školní poradenský pracovník i 

pozitivní vliv na komunikaci s rodiči, má čas se jim věnovat, vysvětlovat věci 

srozumitelným způsobem, a tak je aktivněji zapojit do řešení vzniklých 

problémů. 

4.1.6 Dílčí závěry, doporučení 

Probíhající společenské změny se samozřejmě promítají i do změn 

potřeb uţivatelů poradenských sluţeb ve škole a to vede ke změnám v obsahu a 

organizaci poskytovaných pedagogicko-psychologických sluţeb. Školy si 

vytvářejí programy prevence sociálně patologických jevů, poskytují základní 

sluţby kariérového poradenství, pedagogové potřebují metodickou pomoc pro 

úspěšnou integraci ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami, pro práci 
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s nadanými ţáky. Z toho je patrné, ţe potřeba poradenských sluţeb ve škole 

narůstá. 

Zřízení školního poradenského pracoviště ve škole znamená posílení 

preventivní činnosti, předcházení prohloubení problémového chování jak 

u jednotlivců, tak u třídních kolektivů, odlehčení práce učitelů a ve svých 

důsledcích přináší zlepšení atmosféry ve škole, pozitivně ovlivňuje komunikaci 

s učiteli i rodiči. Z toho jednoznačně vyplývá nutnost zřídit vlastní školní 

poradenské pracoviště, a to i v tom případě, kdy plně organizovaná škola má 

niţší počet ţáků. 

Ředitelé škol získávají stále širší kompetence a s nimi spojenou větší 

odpovědnost. V oblasti školního poradenství leţí jen na managementu školy 

rozhodnutí zřídit školní poradenské pracoviště a zdůvodnit jeho nutnost pro 

ţáky, jejich rodiče a celý pedagogický sbor. 

Pro volbu rozšířené varianty poradenských sluţeb hovoří vytíţenost 

výchovných poradců i školních metodiků prevence. Výchovní poradci 

vzhledem k 2 – 3 hodinové dotaci nemají dostatečný prostor na realizaci 

opatření a dlouhodobou péči o ţáky, školní metodik prevence dokonce nemá 

pro svou práci ţádnou úlevu z úvazku učitele. PPP jsou přetíţené a nemohou 

tak v potřebném rozsahu pokrývat poţadované sluţby, jejich klienti čekají 

často týdny, neţ se dostanou k odborníkovi. Těţiště jejich práce je diagnostické 

a poradenské a uţ nemají čas na preventivní aktivity. Někdy bývají zprávy 

z poraden příliš abstraktní a tady můţe učitelům pomoci školní speciální 

pedagog, který jim zprávu zkonkretizuje a při práci s dětmi s nějakým 

postiţením je metodicky vede tak, aby se dohodnutá opatření naplňovala a 

vedla ke stanovenému cíli. 

Školní psycholog pracuje s celým systémem školy, to znamená práci 

s pedagogickým sborem, s jednotlivými učiteli, s třídními učiteli, se ţáky i 

celými třídními kolektivy, s rodiči. Vytváří tak širokou základnu pro 

systematickou prevenci negativních jevů a ovlivňuje řešení školních problémů 

přímo v místě jejich vzniku. Školní psycholog dostává okamţitou zpětnou 
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vazbu, ale zároveň můţe sledovat výsledky svého působení v průběhu celé 

školní docházky ţáků a na základě toho můţe aktivně ovlivňovat práci 

pedagogů a tak přispívat k proměně sociálního klimatu školy poţadovaným 

směrem. 

Pro management školy je v případě volby rozšířeného modelu nezbytné 

podniknout několik kroků tak, aby vzniklý tým poradenských pracovníků mohl 

nejen pracovat a spolupracovat, ale i účinně plnit cíle poradenských sluţeb: 

· Role jednotlivých poradenských pracovníků jsou jasně a srozumitelně 

definované a kaţdý má svoji vlastní náplň práce. 

· Členové týmu společně plánují vzájemnou spolupráci i náplň svých 

sluţeb. 

· Poradenští pracovníci vzájemně akceptují odlišnosti ve stylu práce, kdy 

výchovný poradce můţe mít odlišný pohled na řešený problém neţ školní 

psycholog. 

· V týmu je jasně určen jeho vedoucí. 

· Jasné definování role managementu školy vůči fungování školního 

poradenského pracoviště. 

· Školní poradenské pracoviště má stanovena měřítka hodnocení své 

práce i účinku práce pro své klienty. 

Pokud se ředitelé škol rozhodnou pro zřízení ŠPP, autorka doporučuje 

věnovat pozornost zejména otázce personální. Poradenští pracovníci ovlivňují 

chod celé školy a je důleţité, aby to byli nejen kvalifikovaní odborníci, ale 

především kvalitní lidé. Je dobré mít vypracován nejen profesní, ale i 

osobnostní profil uchazeče a tím se pak řídit při výběru pracovníků. Podmínky 

materiálně-technické jsou částečně dány prostorovými podmínkami školy. Je 

vhodné projednat zřízení ŠPP se zřizovatelem, srozumitelně objasnit důvody 

vedoucí k jeho zřízení a získat tím finanční podporu pro technickou realizaci 

tohoto pracoviště. Zajistit činnost ŠPP po stránce finanční není snadné, ale jak 

ukazuje průzkum, lze získat prostředky různými způsoby, vedle vlastních 

zdrojů to znamená zapojovat se do dotačních programů na regionální či státní 

úrovni. Kaţdopádně školní poradenská pracoviště dokázala opodstatněnost své 
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činnosti a je i na představitelích jednotlivých krajů, aby vytvořili odpovídající 

finanční podmínky nejen pro udrţení stávajících ŠPP, ale i pro zakládání 

dalších. 

Ředitelé škol, ve kterých působí školní poradenské pracoviště, hodnotí 

práci školního poradenského týmu jako přínosnou a potřebnou pro všechny 

cílové skupiny, to znamená ţáky, jejich rodiče, učitele. Členové ŠPP pomáhají 

vedení školy nejen hledat, nacházet a řešit problémy ve výchovně vzdělávací 

práci školy, ale i jim pomocí preventivních aktivit předcházet. 

Jak vyplývá z průzkumu, ředitelé škol si uvědomují svou vysokou 

odpovědnost za chod a kvalitu školy a cílem kaţdého zodpovědného ředitele 

školy by mělo být vytvoření a vedení takové základní školy, která by se stala 

ve svém regionu prestiţní institucí ţádanou rodiči a jejich dětmi. 
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5 ZÁVĚR 

Závěrečná bakalářská práce přinesla celkový pohled na poradenské 

sluţby ve škole v rámci platné legislativy, ucelenou představu o tom, co je 

školní poradenského pracoviště, jaká je jeho optimální struktura a přínos pro 

výchovně vzdělávací práci školy. Zároveň podtrhuje význam managementu 

školy v oblasti poradenských sluţeb, při zřizování školního poradenského 

pracoviště a následně při začleňování ŠPP do strategických a koncepčních 

plánů školy. 

„Práci školy je nutno zaměřit na potřeby našich klientů a zákazníků. 

Uvnitř školy jsou učitelé klienty ředitelů, jejichţ úkolem je odstraňování 

překáţek, které brání studentům a učitelům, aby jejich společná práce byla 

úspěšná. Ţáci jsou bezpodmínečně klienty učitelů, jejichţ hlavní snahou má být 

všemoţně jim pomoci tak, aby kaţdý student prospíval, rozvíjel se a učil se 

rád“ (Dittrich, 1993, s. 120). 

Jak ukázal průzkum, školní poradenská pracoviště si za dobu své 

činnosti našla své místo v poradenské i výchovně vzdělávací oblasti a školy 

díky nim zaznamenaly posun v odborné práci se ţáky, a to nejen s nějakým 

handicapem, pozitivních změn doznalo sociální klima tříd i školy a 

v neposlední řadě s příchodem školního psychologa a školního speciálního 

pedagoga se rozdělily role výchovného poradce a školního metodika prevence. 

Školní poradenské pracoviště můţe napomoci k vnitřní proměně školy, 

která se projevuje nejen změnou její funkce, prostředí a klimatu, kdy vzrůstá 

význam výchovné a socializační role školy, která je chápána jako rovnoprávné 

společenství vzájemně se učících partnerů – učitelů, ţáků a jejich rodičů. 



 46 

6 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY A 

PRAMENŮ 

· BACÍK, F. - KALOUS, J. - SVOBODA, J. Úvod do teorie a praxe 

školského managementu. Praha: PF UK, Ústav rozvoje školství, 1995. ISBN 

80 – 7184 – 010 – 6. 

· BARTOŠ, J. Metodika diplomové práce. Olomouc: UP Olomouc, 1991. 

ISBN 80 – 7067 – 062 – 2. 

· DITTRICH, P. Pedagogicko psychologická diagnostika, Jinočany: 

H+H, 1993. ISBN 80 – 85467 – 06 - 2 

· DRAPELA, V. J. - HRABAL, V. A kol. Vybrané poradenské směry. 

Praha: UK, 1995. ISBN 80 – 7184 – 011 – 4. 

· GOLD, A. Řízení současné školy. Ţďár nad Sázavou: Fakta, 2005. 

ISBN 80 – 902614 – 4 – 2. 

· HAVLÍNOVÁ, M. Program podpory zdraví ve škole: rukověť projektu 

Zdravá škola. Praha: Portál, 1998. ISBN 80 – 7178 – 263 – 7. 

· KLÍMOVÁ, M. Teorie a praxe výchovného poradenství. Praha: SPN, 

1987. 

· KREJČOVÁ, L. Výchovný poradce a vedení školy. Řízení školy, 2010, 

č. 4, str 19 – 21. 

· KREJČOVÁ, L. Výchovný poradce a jeho kolegové. Řízení školy, 

2010, č. 5, str 19 – 22. 

· MERTIN, V. Individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 1995. 

ISBN 80 – 7178 – 033 - 2 

· OPEKAROVÁ, O. Kapitoly z výchovného poradenství. Praha: UJAK, 

2007. ISBN 978 – 80 – 86723 – 35 – 8. 

· POL, M. - LAZAROVÁ, B. Spolupráce učitelů – podmínka rozvoje 



 47 

školy. Praha: Agentura Strom, 1999. ISBN 80 – 86106 – 07 – 1. 

· PROKOP, J. Škola jako sociální útvar. Praha: UK, 1996. ISBN 80 – 

86039 – 01 – 3. 

· SLAVÍKOVÁ, I. Ředitelé současnosti pro školu budoucnosti. Praha: 

UK PF, 2003. ISBN 80 – 7290 – 120 – 6. 

· SLAVÍKOVÁ, I. Koncepce nových forem práce výchovného 

poradenství. Výchovné poradenství, 1995, č. 6, str. 38 – 47. 

· Nařízení vlády 75/2005 Sb. , o stanovení rozsahu přímé vyučovací, 

přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko- 

psychologické činnosti pedagogických pracovníků. 

· Vyhláška72/20005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských nařízeních. 

· Vyhláška 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

· Zákon 133/1985 Sb. , o požární ochraně. 

· Zákon 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví. 

· Zákon 561/2004 Sb. , o předškolním, základním a středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání. 

· Zákon 563/2004 Sb. ,o pedagogických pracovnících. 

· ZAPLETALOVÁ, J. Jakou budoucnost mají školní poradenská 

pracoviště. Učitelské noviny, roč. 110, 2007, č. 13, str. 13. ISSN 0139 – 5718. 

· ZAPLETALOVÁ, J. Co dělá školní psycholog?. Pedagogika, 2001, roč. 

51, mimoř. č. , str. 36 – 46. 



 48 

7 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ 

7.1 Seznam tabulek 

Tabulka 1: Zřízení ŠPP ve škole ....................................................................... 22 

Tabulka 2: ŠPP ve školách z hlediska počtu ţáků ............................................ 23 

Tabulka 3: Z jakých důvodů nebylo ve škole zřízeno ŠPP .............................. 24 

Tabulka 4: Úvahy o zřízení ŠPP; důvody proč nezřídit ŠPP ............................ 25 

Tabulka 5: Finanční pokrytí činnosti ŠPP ........................................................ 26 

Tabulka 6: Struktura ŠPP – vedoucí týmu ........................................................ 27 

Tabulka 7: Struktura ŠPP – členové týmu ........................................................ 28 

Tabulka 8: Struktura ŠPP – poradenský pracovník zároveň pedagogem ......... 29 

Tabulka 9: Struktura ŠPP – plně kvalifikovaní poradenští pracovníci ............. 30 

Tabulka 10: Problémy s personálním zajištěním ŠPP ...................................... 31 

Tabulka 11: Pracovník provádějící kontrolu práce ŠPP ................................... 32 

Tabulka 12: ŠPP a autoevaluace školy ............................................................. 32 

Tabulka 13: Hodnocení DVPP v oblasti poradenských sluţeb ........................ 32 

Tabulka 14: Hodnocení metodické podpory ŠPP regionálními institucemi ..... 32 

Tabulka 15: Hodnocení materiálně-technických podmínek pro práci ŠPP ...... 33 

Tabulka 16: Vyuţití sluţeb ŠPP ţáky školy ...................................................... 33 

Tabulka 17: Přínos ŠPP pro práci TU a pedagogů školy .................................. 33 

Tabulka 18: Pozitivní přínos ŠPP pro práci školy ............................................ 34 

Tabulka 19: Kritická místa ŠPP ........................................................................ 35 

Tabulka 20: Doporučení zřizovat ŠPP .............................................................. 36 



 49 

7.2 Seznam grafů 

Graf 1: Zřízení ŠPP ve škole ............................................................................ 22 

Graf 2: ŠPP ve školách z hlediska počtu ţáků.................................................. 23 

Graf 3: Z jakých důvodů nebylo ve škole zřízeno ŠPP .................................... 24 

Graf 4: Úvahy o zřízení ŠPP ............................................................................ 25 

Graf 5: Důvody proč nezřídit ŠPP .................................................................... 25 

Graf 6: Finanční pokrytí činnosti ŠPP .............................................................. 26 

Graf 7: Struktura ŠPP – vedoucí týmu ............................................................. 27 

Graf 8: Struktura ŠPP – členové týmu .............................................................. 28 

Graf 9: Struktura ŠPP – poradenský pracovník zároveň pedagogem ............... 29 

Graf 10: Struktura ŠPP – plně kvalifikovaní poradenští pracovníci ................ 30 

Graf 11: Problémy s personálním zajištěním ŠPP ............................................ 31 

Graf 12: Pozitivní přínos ŠPP pro práci školy .................................................. 34 

Graf 13: Kritická místa ŠPP ............................................................................. 35 

Graf 14: Doporučení zřizovat ŠPP ................................................................... 36 

 



 50 

8 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A – Dotazník pro ředitele základních škol 

Příloha B – Tabulky se zjištěnými údaji z dotazníku pro ředitele 

základních škol 

Příloha C - Etické normy práce školního psychologa



 I 

Příloha A 

Dotazník pro ředitele základních škol 

Váţená paní ředitelko, pane řediteli, 

obracím se  na Vás s prosbou o vyplnění níţe uvedeného dotazníku, 

který bude podkladem pro empirickou část mé bakalářské práce. 

Základním cílem tohoto dotazníku je především získat informace a 

názory na systém organizování a řízení poradenských sluţeb v ZŠ. 

Vím, jak drahý je Váš čas, a proto předem děkuji za jeho vyplnění 

a odeslání. 

Mgr. Jarmila Kolečková 

ZŠ Satalice 

Prosím o vyznačení vybraných variant, eventuálně o doplnění vlastní odpovědi. 

Dotazník pro ředitele základních škol 

Část A – informace o škole 

Vaše škola je: 

a) státní 

b) soukromá 

Struktura školy: 

a) plně organizovaná 

b) I. stupeň + II. stupeň + MŠ 

c) I. stupeň + MŠ  

d) I. stupeň 

e) II. stupeň 

f) II. stupeň + MŠ 

Počet ţáků: 

a) do 200 ţáků 

b) do 400 ţáků 

c) do 600 ţáků 

d) nad 600 ţáků 



 II 

e) Část B - průzkum 

1. Ve škole funguje školní poradenské pracoviště: 

a) ano 

b) ne 

_______________________________________________________________ 

Na další dotazy odpoví jen škola bez poradenského pracoviště: 

2. Uveďte tři nejdůleţitější důvody, proč nebylo poradenské pracoviště ve 

Vaší škole dosud zřízeno: 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

3. Uvaţujete o zřízení poradenského pracoviště: 

a) v příštím školním roce 

b) později 

c) nepočítám se zřízením, nemám vhodné podmínky 

i. personální 

ii. materiálně-technické 

iii. finanční 

_______________________________________________________________

Na další dotazy odpoví jen škola se zřízeným poradenským pracovištěm: 

4. Činnost poradenských sluţeb je finančně pokryta: 

a) z běţného rozpočtu školy 

b) z peněz ESF ( Evropských sociál. fondů) 

c) jiným způsob.............................................................................................. 
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5. Struktura poradenských sluţeb ve škole: 

zakrouţkujte 

vedoucího  

poradenského 

týmu 

pracuje ve 

škole? 

 

je zároveň pedagog. 

pracovníkem školy?  

 

splňuje kvalif. 

poţadavky?  

 

vých.-kariér. 

poradce 

ano    -    ne ano    -    ne ano    -    ne 

škol.metodik 

prevence 

ano    -    ne ano    -    ne ano    -    ne 

školní 

psycholog 

ano    -    ne ano    -    ne ano    -    ne 

školní speciál. 

pedagog 

ano    -    ne ano    -    ne ano    -    ne 

metodik tvorby 

ŠVP 

ano    -    ne ano    -    ne ano    -    ne 

další................... ano    -    ne ano    -    ne ano    -    ne 

6. Měl jste jako vedoucí pracovník problémy s personálním zajištěním 

poradenských sluţeb ve škole: 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

7. Kontrolní činnost poradenských sluţeb provádí: 

a) ředitel(ka) školy 

b) ředitelem pověřený pracovník................................................................... 

c) jiný subjekt................................................................................................ 

8. Je ŠPP nápomocno při autoevaluaci školy? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

9. Nabídku DVPP v oblasti poradenských sluţeb v ZŠ hodnotím jako: 

a) výbornou 

b) vyhovující 

c) nedostatečnou 

10. Dostává se vašim poradenským pracovníkům metodické podpory ze 

strany regionálních institucí (SPC, PPP, SVP): 

a) ano 

b) částečně 

c) ne (uveďte hlavní důvod nespokojenosti) 
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11. Poradenští pracovníci mají vyhovující materiálně technické podmínky 

pro svoji činnost: 

a) ano 

b) částečně 

c) ne (uveďte hlavní důvod nespokojenosti) 

............................................................................................................................... 

12. Vyuţívají ţáci vaší školy sluţeb poradenských pracovníků: 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

13. Jsou poradenští pracovníci přínosem pro práci TU a ostatních 

pedagogů: 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

14. Pozitivní přínos práce školního poradenského pracoviště vidím v(e): 

a) včasném podchycení výchovně vzdělávacích problémů 

b) působnosti ŠPP přímo ve škole 

c) rozvoji týmové spolupráce v pedagogickém sboru 

d) účinnější pomoci ţákům a rodičům 

e) jiné............................................................................................................. 

15. Kritická místa práce ŠPP vidím v(e): 

a) poradenský pracovník je zároveň pedagogem 

b) malé metodické podpoře poradenských pracovníků regionálními i 

státními institucemi 

c) nízké míře spolupráce rodičů a ţáků se školou 

d) nedostatku financí na další vzdělávání poradenských pracovníků 

e) nedostatku financí na ohodnocení poradenských pracovníků 

f) nedostatku financí na posílení personální kapacity ŠPP 

g) jiné............................................................................................................. 

16. Doporučil(a) byste na základě vašich zkušeností zřizování ŠPP 

v ostatních školách: 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 
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Příloha B 

Výsledkové tabulky z dotazníku pro ředitele základních škol. 

Tab. č.1: Ve škole funguje ŠPP. 

zdroj ano ne 

odpovědi respondentů 34 22 

Tab. č. 2: Školy dle počtu ţáků. 

zdroj do 200 ţáků do 400 ţáků do 600 ţáků nad 600 ţáků 

odpovědi 

respondentů 
17 20 12 7 

Tab. č. 3: Školy s ŠPP dle počtu ţáků. 

zdroj do 200 ţáků do 400 ţáků do 600 ţáků nad 600 ţáků 

Odpovědi 

respondentů 

ano ne ano ne ano ne ano ne 

5 12 12 8 10 2 7 0 

Tab. č. 4: Tři hlavní důvody, proč nebylo ŠPP ve vaší škole 

dosud zřízeno. 

zdroj finance prostory 
personální 

důvody 

malá 

organizace 

dostačující 

sluţby PPP 

funkční 

tým 

odpovědi 

 respondentů 
12 2 5 3 8 3 

Tab. č. 5: Zřízení ŠPP v budoucnu; důvody proč nezřídit ŠPP 

zdroj 

příští 

školní 

rok 

později 

nepočítám,  

nemám 

prostředky 

personální 
materiálně 

technické 
finanční 

odpovědi 

 respondentů 
0 9 13 6 3 11 
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Tab. č. 6: Finanční krytí činnosti ŠPP. 

zdroj 
z běţného 

rozpočtu školy 
z peněz ESF jiný způsob 

odpovědi 

 respondentů 
22 18 4 

Tab. č. 7: Vedoucí poradenského týmu ŠPP 

zdroj 
výchovný 

poradce 

škol. 

metodik 

prevence 

školní 

psycholog 

škol. 

speciální 

pedagog 

metodik 

tvorby ŠVP 

odpovědi 

 respondentů 
25 0 9 0 0 

Tab. č. 8: Členové poradenského týmu. 

zdroj 

výchovný 

poradce 

škol. 

metodik 

prevence 

školní 

psycholog 

škol.speciální 

pedagog 

metodik 

tvorby 

ŠVP 

ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne 

odpově

di 

 

respon

dentů 

34 0 34 0 23 11 19 15 28 6 

Tab. č. 9: Členové poradenského týmu jsou zároveň pedagogy 

školy. 

zdroj 

výchovný 

poradce 

škol. 

metodik 

prevence 

školní 

psycholog 

škol. 

speciální 

pedagog 

metodik 

tvorby ŠVP 

ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne 

odpově

di 

 

respon

dentů 

34 0 34 0 10 13 13 6 28 0 
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Tab. č. 10: Poradenští pracovníci splňující kvalifikační 

poţadavky. 

zdroj 

výchovný 

poradce 

škol. 

metodik 

prevence 

školní 

psycholog 

škol. 

speciální 

pedagog 

metodik 

tvorby ŠVP 

ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne 

odpově

di 

 

respon

dentů 

32 2 21 13 23 0 19 0 26 2 

Tab. č. 11: Problémy při personálním obsazování ŠPP. 

zdroj rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 

odpovědi 

 respondentů 
6 11 11 6 

Tab. č. 12: Kontrolní činnost práce ŠPP provádí: 

zdroj ředitel školy 
pověřený 

pracovník 
jiný subjekt 

odpovědi 

 respondentů 
32 0 2 

Tab. č. 13: ŠPP je nápomocno při autoevaluaci školy. 

zdroj rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 

odpovědi 

 respondentů 
33 1 0 0 

Tab. č. 14: Hodnocení DVPP v oblasti poradenských sluţeb. 

zdroj výbornou vyhovující dostatečnou 

odpovědi 

 respondentů 
7 27 0 
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Tab. č. 15: Metodická pomoc ŠPP ze strany regionálních 

institucí (PPP, SPC, SVP). 

zdroj ano částečně ne 

odpovědi 

 respondentů 
25 9 0 

Tab. č. 16: Vyhovující materiálně-technické podmínky pro 

činnost ŠPP. 

zdroj ano částečně ne 

odpovědi 

 respondentů 
23 11 0 

Tab. č. 17: Ţáci vyuţívají sluţeb ŠPP. 

zdroj rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 

odpovědi 

 respondentů 
19 15 0 0 

Tab. č. 18: Přínos ŠPP pro práci třídních učitelů a pedagogů 

školy.  

zdroj rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 

odpovědi 

 respondentů 
23 11 0 0 

Tab. č. 19: Pozitivní přínos ŠPP 

zdroj odpovědi respondentů 

včasném podchycení vých. vzděl. problémů 27 

působnosti ŠPP přímo ve škole 15 

rozvoji týmové spolupráce v pedagog. sboru 6 

účinnější pomoci ţákům a rodičům 28 

jiné 0 
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Tab. č. 20: Kritická místa ŠPP. 

zdroj 
odpovědi  

respondentů 

poradenský pracovník je zároveň pedagogem 4 

malé metod. podpoře regionálními. i státními institucemi 2 

nízké míře spolupráce rodičů a ţáků se školou 4 

nedostatku financí na další vzdělávání poradenských 

pracovníků 
2 

nedostatku financí na ohodnocení poradenských 

pracovníků 
23 

nedostatku financí na posílení personální kapacity ŠPP 7 

jiné 0 

Tab. č. 21: Ředitel doporučuje zřízení ŠPP. 

zdroj rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 

odpovědi 

 respondentů 
18 16 0 0 
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Příloha C 

ETICKÉ NORMY PRÁCE ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 

Autoři: Thomas Oakland, Suzan Goldmanová, Herbert Bishoff 

International School Psychology Association 

Přijaty na 3. Sjezdu Asociace školní psychologie SR a ČR za normy i 

této Asociace 

Úvod 

Kaţdá profese potřebuje mít jednotné a uznávané standardy, které 

slouţí jejím potřebám, jakoţ i potřebám klientů, učitelů, kteří připravují 

studenty na výkon této profese, úřadům a institucím. Od profesionálů se 

očekává, ţe pospíší a doloţí příklady ty principy a hodnoty, jimiţ se řídí ve své 

práci i osobním ţivotě. 

Od nás – školních psychologů – se očekává, ţe naše hodnoty a postoje 

přesáhnou úzké osobní, sociální a kulturní rámce, ţe budeme jednat v souladu 

se zájmy studentů a ţáků, učitelů, rodičů, institucí, společnosti a profese. 

Mezi školní psychologií a společností existují reciproční vzájemné 

vztahy. Jako odborníci – profesionálové se snaţíme získat důvěru klientů v 

naše schopnosti a úsudky. Klienti zase na oplátku očekávají tu nejvyšší kvalitu 

poskytovaných sluţeb. Etický kodex má pomoci tyto vzájemné vztahy ujasnit a 

rozvíjet. 

Akceptovatelné standardy, jimiţ se řídí výkon naší profese, přesahují 

geografické a národní hranice. V etickém kodexu se snaţíme zachytit právě 

tyto společné znaky. Přesto mohou být výklad a manifestování etických 

principů tohoto kodexu s ohledem na normy, hodnoty a tradice jednotlivých 

zemí odlišné. Rozdíly v etických standardech mohou existovat také mezi 

jednotlivými profesemi. Záměrem tohoto kodexu není snaha o nahrazení nebo 

zatlačení do pozadí těch norem, které přijaly národní asociace, či organizace, 

pod které spadají školní psychologové v dané zemi. 

V případě, ţe se kodexy liší, školní psychologové by se měli snaţit 
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vyřešit tento problém adekvátní úpravou dosavadních kodexů. Školní 

psychologové však nesmějí přistoupit na sníţení úrovně etických standardů, 

které jsou jim arbitrárně ukládány. 

Obecná ustanovení 

Školní psychologové (dále jen ŠP) respektují a váţí si kaţdého člověka 

a největší důraz kladou na dodrţování lidských práv. Snaţí se chránit a 

zvyšovat blaho dětí a mládeţe i kvalitu jejich rozvoje tím, ţe jim poskytují 

sluţby psychologické, pedagogické a sluţby těmto oborům příbuzné. 

Role, které zastávají ŠP, mají zabezpečovat zvládnutí poznatků a 

dovedností jak z pedagogiky, tak z psychologie. ŠP nepřekračují svoji 

odbornou kompetenci a neustále zvyšují svoje vzdělání a odborné schopnosti. 

Rovněţ se snaţí dosáhnout a udrţovat nejvyšší standard profesionální 

kompetence a etiky chování. Ve výzkumné činnosti dodrţují ŠP nejvyšší 

standardy. 

1 Profesionální normy 

1.1. Omezení vyplývající z profese 

a) ŠP poskytují pouze ty sluţby, které spadají do oblasti jejich odborné 

kompetence. Svoji kompetenci, kvalifikaci, vzdělání a zkušenosti nezkreslují. 

b) ŠP si jsou vědomi omezení, která patří k jejich profesi a v případě 

potřeby zvou ke spolupráci odborníky jiných profesí. V tomto bodě je 

implicitně zahrnut předpoklad, ţe ŠP znají obecnou sféru kompetencí jiných 

odborníků, které ţádají o spolupráci. 

1.2. Profesionální odpovědnost 

a) ŠP se seznamují s cíli a principy fungování školského systému a 

institucí, v jejichţ rámci působí, aby mohli svou práci vykonávat efektivně. 

b) Pokud pracují s rodinami, snaţí se seznámit s cíli a principy, jimiţ se 

tyto rodiny řídí, aby jim mohli pomáhat co nejúčinněji. 
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c) ŠP znají školský zákon a příslušné směrnice, vyhlášky, doporučení. 

Pokud jsou administrativní předpisy a nařízení v rozporu s etickými principy, 

vyvíjejí ŠP upřímnou snahu tyto neshody a rozdíly odstranit. Pokud v tomto 

úsilí ŠP neuspějí, měli by dát přednost etickým principům. 

d) ŠP by neměli připustit, aby jejich osobní názory nebo předsudky 

ovlivnily jejich profesionální rozhodování. Neměli by se podílet na činnostech, 

při nichţ jakýmkoli způsobem dochází k diskriminaci, ať uţ z důvodu rasové 

příslušnosti, postiţení klienta, jeho věku, pohlaví, sexuální orientace, sociální 

nebo třídní příslušnosti, národnosti, náboţenského vyznání. 

e) ŠP respektují kulturní zvláštnosti toho prostředí, ve kterém pracují. 

Citlivě vnímají kulturní rozdíly a tím adaptují i způsoby poskytování svých 

sluţeb klientům v multikulturním prostředí. 

f) ŠP chrání blaho ţáků a studentů, rodičů, učitelů a pedagogů, kolegů, 

zaměstnavatelů a jednají v souladu s jejich zájmy. Ochrana blaha ţáků a 

studentů, jejich rodičů, učitelů a pedagogů je pro ŠP prvořadou záleţitostí. 

Pokud nastane konflikt zájmů, ŠP preferuje zájmy ţáků a studentů. 

g) ŠP poskytují své sluţby ţákům a studentům se souhlasem jejich rodičů 

nebo zákonných zástupců. Tento souhlas nemusí být získán předem v případě, 

kdy nastane kritická situace (kupř. kdyţ jednání ţáka či studenta nebo jeho stav 

můţe být nebezpečný pro něj samotného nebo pro jiné osoby). 

h) Příprava a supervize ŠP 

a. Učitelé, kteří připravují školní psychology na jejich povolání, 

musí zajistit, aby všechny informace, které jim během přípravy 

poskytují, byly aktuální a přesné. 

b. V oblasti etických norem zvyšují učitelé informovanost studentů 

školní psychologie a kladou důraz na dodrţování přijatých 

zásad. 

c. Učitelé a supervizoři vytvářejí studentům bohaté příleţitosti pro 
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získání odborných zkušeností a poskytují jim konzultace a 

konstruktivní hodnocení. 

i) ŠP se vyhýbají situacím, při nichţ by docházelo ke konfliktům nebo 

tajným dohodám, v jejichţ pozadí by stály důvody ekonomické, politické nebo 

osobní. 

1.3. Důvěrnost informací 

a) ŠP jsou povinni udrţovat v tajnosti důvěrné informace o ţácích a 

studentech, které získali při výkonu své praxe, při vyučování nebo při 

výzkumu. 

b) Zprávy o ţácích a studentech jsou uchovávány na bezpečném místě tak, 

aby byla zaručena jejich ochrana před nepovolanými osobami. 

c) ŠP poskytují důvěrné informace o ţácích a studentech úřadům teprve 

tehdy, mají-li k tomu souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Za určitých 

okolností musí mít nejprve souhlas ţáka či studenta, neţ o něm poskytnou 

důvěrné informace rodičům nebo odborníkům z jiných institucí. Při zvaţování 

nutnosti mít souhlas ţáků, resp. studentů se bere v úvahu věková hranice 

plnoletosti v daném státě, mentální úroveň ţáka a jeho morální zralost. 

Výjimku tvoří ty případy, kdy se psycholog domnívá, ţe ţákovi či studentovi 

hrozí bezprostřední nebezpečí anebo ţák či student ohroţuje jiné osoby. 

d) Důvěrné informace o dětech a mládeţi se mohou stát předmětem 

diskuse jen těch odborníků, kteří k danému případu mají jasný profesionální 

vztah. 

e) Pokud se v přednáškách nebo publikacích pouţívají případové studie, 

ŠP je povinen zajistit, aby ţádná z osob nemohla být podle popisu případu 

identifikovaná nepovolanými lidmi. 
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1.4. Odborný růst 

c) ŠP si uvědomují potřebu neustále se vzdělávat. 

d) Pokud ŠP pracují na problematice, s níţ jsou málo obeznámeni, je třeba, 

aby navázali odbornou spolupráci a poţádali o supervizi. 

e) ŠP si udrţují přehled o nejnovějších vědeckých a odborných poznatcích 

své disciplíny tím, ţe studují odbornou literaturu, účastní se konferencí a 

workshopů, aktivně se zapojují do práce odborných společností a asociací. 

2 Výkon profese (profesionální praxe) 

2.1. Profesionální vztahy 

a. Ţáci a studenti 

1. Blaho dětí a mládeţe povaţují ŠP za prvořadou a klíčovou záleţitost. 

2. ŠP zajišťují, aby děti a mládeţ chápali podstatu a cíl jakéhokoli 

vyšetření či intervence v co nejvyšší míře (s ohledem na schopnosti a zralosti 

klientů). 

3. ŠP nevyuţívají ke svému osobnímu prospěchu profesionální vztahy, 

které mají s dětmi, rodiči, učiteli, jinými klienty či zkoumanými osobami. 

b. Rodiče 

1. P vysvětlují rodičům podstatu kaţdého vyšetření nebo profesionální 

intervence, které se týkají jejich dítěte. 

2. P sdělují výsledky kaţdého vyšetření, konzultace nebo jiných sluţeb 

poskytnutých jejich dítěti, v rodném jazyce rodičů. 

3. P projednávají s rodiči plány zacílené na pomoc dítěti a optimalizaci 

jeho rozvoje, včetně různých alternativních postupů. Nesmějí se vyhýbat 

konfliktům, zejména v případech, kdy snaha vyhnout se konfliktu by mohla mít 

za následek sníţení úrovně sluţeb poskytovaných ţákům či studentům. 
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c. Kolegové a zaměstnanci školy 

1. ŠP se snaţí rozvíjet harmonické a kooperativní pracovní vztahy s 

kolegy i ostatními pracovníky školy. ŠP si uvědomují, ţe mají působit jako 

členové týmu pracujícího ve škole, příp. jiných institucích a společenstvích. 

2. snaha o rozvíjení harmonických a kooperativních vztahů v instituci by 

neměla vést ke sniţování standardů sluţeb, poskytovaných ţákům a studentům. 

3. ŠP nepronáší o svých kolezích a spolupracovnících devalvující 

poznámky. 

4. Pokud ŠP vědí o neetických praktikách jiného školního psychologa, 

měli by se snaţit o nápravu nejprve tak, ţe neformálně a konstruktivním 

způsobem upozorní kolegu na nevhodnost pouţívaných postupů. Je-li tento 

pokus o nápravu neúspěšný, je třeba podniknout další kroky k odstranění 

neetického chování. Pamatují-li na tyto případe regule národní asociace školní 

psychologie, pak je třeba postupovat podle nich. 

d. Vztahy k odborníkům jiných profesí 

1. ŠP se snaţí navázat a udrţet kooperativní pracovní vztahy s odborníky 

příbuzných profesí, dále s místními úřady, vedoucími školskými pracovníky a 

jinými osobami, které zastávají důleţitá místa. 

2. ŠP znají okruh kompetencí a hranice kompetencí u odborníků 

příbuzných profesí. 

3. ŠP se snaţí vypracovat co nejkvalifikovanější závěry, které mají slouţit 

jiným odborníkům 

4. ŠP neposkytují své odborné sluţby osobám, jimţ pomáhá jiný odborník. 

Výjimkou jsou případy, kdy daný odborník k tomu dá souhlas nebo o 

spolupráci sám poţádá, anebo případy, kdy profesionální vztah mezi danou 

osobou a příslušným odborníkem jiţ skončil. 

5. ŠP nepřijímají taková rozhodnutí, jejichţ záměrem by přímo bylo získat 
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osobní prospěch nebo rozhodnutí, která by zprostředkovaně vedla k osobnímu 

prospěchu. 

2.2. Vyšetření 

a) ŠP ručí za to, ţe se testy a jiné diagnostické pomůcky nedostanou do 

rukou nepovolaných osob (budou respektována legální omezení), aby byla 

zachována validita testů. 

b) Pro zajištění validity výsledků ŠP administrují testy v souladu s 

instrukcemi vydavatele testu. 

c) ŠP interpretují výsledky testu s ohledem na přiměřenost pouţitých 

norem či jiných vhodně stanovených kritérií, jakoţ i koeficientů reliability a 

validity zjištěných pro ty účely, pro něţ se dané testy pouţívají. 

d) Pokud byla validita testu vzhledem ke konkrétnímu ţákovi či studentovi 

z nějakého důvodu zpochybněna, nebo pokud bylo administrování testu 

nějakým způsobem pozměněno, musí být tyto skutečnosti uvedeny ve zprávě o 

vyšetření spolu s adekvátní interpretací toho, jak tyto faktory mohly ovlivnit 

výsledky. 

e) ŠP chrání údaje získané při vyšetření klienta před chybnou interpretací 

či zneuţitím. 

f) ŠP o výsledcích vyšetření dítěte plně informují rodiče, příp. dítě (je-li to 

vhodné a přiměřené), a to způsobem, který je jim srozumitelný. 

g) ŠP zodpovídají za volbu technik a způsob jejich pouţití k vyšetření 

klienta; měli by být schopni jejich pouţití obhájit. 

h) ŠP nesmějí podporovat pouţívání psychodiagnostických metod 

osobami bez odpovídajícího vzdělání nebo jiným způsobem 

nekvalifikovanými. 

i) Pokud ŠP pouţívají přeloţené zahraniční testy, měli by uskutečnit 

studie, které jim pomohou zjistit, zda jsou testové normy pouţitelné i v zemi, 



 XVII 

kde ŠP působí, a zda má přeloţený test uspokojivou reliabilitu a validitu. 

3 Výzkum 

3.1. Všeobecná ustanovení 

a) Při provádění výzkumů dodrţují ŠP nejvyšší standard etických principů. 

b) ŠP nevnášejí do výzkumů ţádné kulturní, rasové, sociální, třídní nebo 

etnické předsudky. 

c) ŠP musí informovat rodiče o tom, ţe jejich dítě se stane subjektem 

výzkumu. 

d) ŠP respektují právo rodičů nedovolit svému dítěti účastnit se výzkumu 

anebo jeho účast ve výzkumu kdykoli ukončit. 

e) Kdykoli je to moţné, ŠP plně informují ţáky a studenty, jakoţ i jejich 

rodiče o podstatě a cílech výzkumu. 

f) ŠP ručí za to, ţe ţáci a studenti účastnící se výzkumu, neutrpí ţádnou 

fyzickou nebo psychickou újmu způsobenou procedurami pouţitými ve 

výzkumu. 

g) ŠP zodpovídají za exaktnost publikovaných výsledků a za uvedení 

limitů plynoucích z prezentovaných údajů. 

h) ŠP podávají zprávy o výsledcích výzkumu učitelům, rodičům, ţákům, 

studentům a jiným zájemcům. 

i) ŠP poděkují při publikování výsledků všem osobám, které se výzkumu 

účastnily. 

3.2. Transkulturální výzkum 

a) ŠP dodrţují etická pravidla výzkumu té země, v níţ své výzkumy 

uskutečňují. 

b) ŠP posuzují etickou přijatelnost kaţdého výzkumu. 
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c) ŠP respektují kulturu hostitelské země. Vyhýbají se činnostem, které by 

porušovaly očekávání, která z kulturních zvyklostí plynou nebo kvůli nimţ by 

se do formulace výzkumného problému, jeho realizace nebo popisu výsledků 

vnášely kulturně zkreslené momenty. 

d) ŠP komunikují mezi sebou, komunikují s dalšími osobami a 

organizacemi podílejícími se na výzkumném projektu otevřeně. 

e) ŠP respektují práva ţáků a studentů, chrání jejich blaho a dobrou 

pověst. Vţdycky, kdyţ je to moţné, by měly být výzkumné závěry prospěšné a 

jistým způsobem obohatit osoby účastnící se výzkumu, jakoţ i hostitelské 

instituce a hostitelskou zemi. 

f) ŠP udrţují vysoký standard své odborné kompetence i tím, ţe se 

nepouštějí do výzkumů bez potřebných vědomostí a dovedností, včetně 

poznatků z oblasti metodologie, transkulturálních výzkumů a poznání kontextu, 

v němţ bude daný výzkum probíhat. Výzkumník by měl postupovat při výběru 

výzkumných metod opatrně zejména tehdy, kdyţ mají být pouţity v 

transkulturálních srovnávacích výzkumech. Zvýšená opatrnost je také na místě 

při interpretování kulturních rozdílů. 

g) ŠP mají počítat s tím, ţe jejich výzkumná činnost můţe mít pro různé 

členy společnosti neúmyslné důsledky, ať jiţ přímé nebo nepřímé. 


