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Předložená rigorózní práce je rozšířenou a upravenou verzí práce diplomové, která byla v r. 

2013 hodnocena jako „výborná“. Její téma i předmět zkoumání zůstaly logicky stejné: 

zkoumá, zda po cca 12 letech došlo k nějakým změnám v profilu profesní identity českých 

školních psychologů (ŠP). Přitom autorka navazuje především na výzkumné šetření 

vedoucího práce z r. 2000 a všímá si také výsledků dalších výzkumných šetření domácích 

(Bartošová 2011) nebo zahraničních (Jimerson et al., 2004 ad.). 

V posudku lze zopakovat základní hodnocení jako u práce diplomové. Zaměřím se však 

zejména na hodnocení „přidané hodnoty“. Autorka provedla jedno zásadní rozšíření (a podle 

mého i prohloubení) práce.  Novou dominantou či figurou se stal vztah s učiteli. Práce se sice 

rozrostla jen o 12 normostran, ale jak v části teoretické, tak empirické i v interpretacích a 

diskusi se to projevilo pozitivně. 

Nejprve tedy zopakuji vybrané hodnocení z posudku práce diplomové.  Těžiště práce tvoří 

zpráva z rozšířené replikace dotazníkového šetření z r. 2000 – zabírá dvě třetiny textu. Práce 

s literaturou slouží především vyjasněné pojmu „profesní identita“. Především  kap. Náplň 

práce a vztahová síť slouží spolu s kap. 1.2. k definování profesní identity školního 

psychologa. Postup v kap. 1.2. pak probíhá velmi logicky a přehledně v jakýchsi soustředných 

kruzích: nejprve rozbor parametrů profese obecně, pak zvláštnosti vztahových profesí a 

nakonec poznatky o profesi ŠP speciálně. Musím ocenit velmi dobrou práci s literaturou, která 

je referována docela frekventovaně, leč nikoli samoúčelně.   

K samotnému výzkumu chci nejprve uvést pozitiva: 

1. Byl zvolen vyvážený výzkumný design (starý dotazník, předvýzkumné rozhovory, 

upravený dotazník, následné hloubkové rozhovory); 

2. Realizace byla náročná a byla provedena pečlivě ve všech třech fázích (přepisy 

rozhovorů, formulace nových otázek, příprava statistického zpracování atd.); 

3. Snaha překročit při statistickém zpracování úroveň 1. třídění tam, kde k tomu byla 

data; 

4. Přehledné shrnutí a interpretace výsledků po každém bloku dat; 

5. Vtipná volba „třídícího znaku“ (délka zkušenosti ŠP a deklarovaný stupeň důvěry 

s ostatními aktéry školy) umožňuje sledovat významné diference v profilu profesní 

identity ŠP;  v obou případech to ukázalo významně na roli vztahu s učiteli 

6. Kvalitní diskuse vlastních výsledků se zjištěními dosavadních výzkumů. 

Naopak, kriticky se lze zmínit o následujících skutečnostech: 



1. Výzkumné otázky byly obtížně nebo nejasně operacionalizovatelné a je jich příliš 

mnoho. Přehlednější by asi bylo uvést třeba jen 3 základní a operacionalizovat je; 

2. Prezentace výsledků často jen kopíruje kategorizace z předchozích výzkumů a netvoří 

nové; 

3. Výsledky následných rozhovorů jsou podávány dost nestandardně ve volném 

vyprávění. Asi i zde by bylo třeba provést řádné zakódování přepsaných rozhovorů a 

jejich následnou selektivní kategorizaci. 

Pokud jde o téma, kterým je charakteristická práce rigorózní, domnívám se, že práci prospěly 

následující pasáže: 

1. Rozšíření teoretické části o kap. 1.2.3 Školní psycholog a učitelé – vnímání školního 

psychologa a s tím spojená očekávání. Jde o zpracování šesti nových pramenů 

zdůrazňující vzájemný vztah jako střet profesních kultur, a to nejen u nás, ale i v řadě 

zahraničních výzkumů. Z řady nálezů bych rád položil otázku týkající se dosud 

nepříliš rozebírané skutečnosti: proč školní psychologové vzdorují požadavku na 

přímou intervenci a řešení problémů, které mají učitelé? A proč učitelé příliš 

„neberou“ nepřímé intervence školního psychologa? 

2.  V empirické části je práce rozšířena o celou řadu nových komentářů dat i interpretací 

a to důsledně prizmatem vztahu s učiteli.  Např. v kap. 2.4.2.2.2 Shrnutí a interpretace 

nově zkoumaných oblastí … je celá nová subkapitola Vztah s učiteli. Objevují se i 

nová témata, jako je výrazně ambivalentní percepce např. blízkosti vztahu s učiteli, 

tendence ne/řešit jeho osobní problémy, neochota učitelů k sebereflexi atd. Nové 

poznatky ovšem přineslo zařazení parametru „délka praxe psychologa“. Ukázalo se, že 

nedůvěra učitelů v psychologa je jakousi konstantou, která se zmírňuje, a že ovšem 

toto zmírňování není jednoznačně lineární.  Otázka k diskusi: jak docílit oné různě 

zkušenými psychology avizované transformace z percepce psychologa jako 

„kontrolora“ nebo „mimo stojícího experta“ v “pomocníka učitele“?Jakými daty 

z výzkumu může  autorka tento proces doložit?  

3. Jak by autorka po zpracování rigorózní práce odpověděla na mou otázku v závěru 

posudku na práci diplomovou – a to při zvýraznění vztahu s učiteli jako 

identitnětvorného faktoru:  

Celkově výsledky potvrzují, že základní opěrné pilíře profesní identity ŠP se příliš nemění 

(2000 vs. 2013). V textovém zpracování možná dost nevyniknou konstanty identity a to, co se 

určitě posunulo, změnilo. Lze uvést nějaké posuny? 

V. Ušáková zpracovala i rigorózní práci velmi zodpovědně a výsledkem je velmi dobrý obraz 

identity školního psychologa. Práce přináší nové poznatky nebo podklady k formulování 

výzkumných hypotéz pro další šetření. Jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. 

V Praze 11. 8. 2014          prof. Stanislav Štech 



 


