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Mgr. Veronika Ušáková: Proměny profilu profesní identity školního psychologa za posledních deset 

let. Rigorózní práce. Oponentský posudek. 

Studentka Veronika Ušáková  rozšířila svou diplomovou práci z roku 2013 (oponovala jsem ji 

a hodnotila jako výbornou) a odevzdala pozměněnou práci jako rigorózní. Než se budu věnovat 

kvalitě provedení obsahu práce, dovoluji se pozastavit nad tímto krokem. Uvítala bych kdekoli v textu 

informaci (v úvodu, či v kapitole: „1.2.5 Proč další výzkum profesní identity školního psychologa?“, 

nebo alespoň závěru), kam se studentka posunula, kde je rozdíl mezi diplomovou a rigorózní prací – 

co je její přidanou hodnotou. Posun v rozsahu je malý (cca 11 stran), ptám se tedy, v čem je ten 

obsahový a velmi by mi pomohlo, kdyby autorka svůj záměr a posun popsala. Název práce je stejný – 

chybí mi tu specifikace. Abstrakt vložený v SISu k rigorózní práci začíná slovy: „Diplomová práce se 

věnuje tématu profesní identity školních psychologů…“, úvod práce je doslova identický, závěr je 

doslova identický, při čtení pak dalších 26 stran beze změny... Tak posuzuji znovu tutéž práci? Nebo je 

to omyl, nebo se autorka se změnami v abstraktu nezabývala? Potřebovala bych jako čtenář a 

oponent někde získat informaci, v čem je rigorózní práce jiná, jaký je posun. Není příjemné, pokud 

psaní posudku připomíná detektivní práci. 

Díky velké míře shody, bude o oponentský posudek do jisté míry vycházet s mého posudku 

diplomové práce z roku 2013: Autorka kvantitativně i kvalitativně zkoumá práci školních psychologů a 

sleduje její vývoj v několika dimenzích. Zabývá se posunem v práci školních psychologů za posledních 

deset let, zkoumá vývoj povahy práce školního psychologa v kontextu jeho profesní zkušenosti, 

charakterizuje typické klienty, role, zakázky a vztahy školních psychologů a následně je ještě koreluje 

s významným faktorem uvědomované nedůvěry ve škole. Tato data jsou interpretována kvantitativně 

a následně jsou podpořena rozhovory se třemi psychology s rozdílným množstvím zkušeností. 

Teoretickou část považuji i nadále za přiměřenou a velmi dobře zpracovanou. Autorka 

dokázala vytáhnout a zprostředkovat čtenáři to nejpodstatnější velmi srozumitelnou a logickou 

formou. Teoretická část je úměrná formátu práce a prezentovaná fakta jsou relevantní tématu práce. 

Teoretická část se rozrostla o kapitolu: 1.2.3.3 Školní psycholog a učitelé - vnímání školního 

psychologa a s tím spojená očekávání, která je velmi dobře zpracována, a tak usuzuji, že posun se 

bude odehrávat zejména směrem k hlubšímu pochopení tohoto vztahu. Význačným postřehem je, že 

tento vztah s dospělými (učiteli) je zásadní pro účinnou práci s dětmi. Jinak je teorie identická. 

Popis empirické části je identický (cíl, výzkumné otázky, fáze výzkumu, metody, výzkumný vzorek). 

Neměl by se cíl v rigorózní práci někam posunout? 

V praktické části pak leží i nadále podstata studie. Veronika Ušáková vhodně zvolila 

kombinaci formy kvantitativního šetření a polostrukturovaných rozhovorů se třemi školními 

psychology. Přinesla velké množství dat, ve kterých není úplně snadné se zorientovat, přestože jsou 

správně a přehledně řazena. Metodologicky v kvantitativní části bylo postupováno správně. 

Interpretace rozhovorů měla pro mne spíše doplňující charakter, rozhovory neprošly detailnější 

analýzou, ani v rigorózní práci nejsou zpracovány metodologicky úplně (kódování, třídění, metoda 

zakotvené teorie), avšak kvantifikovaná data doplnily velmi dobře.  

V posudku DP píši: Text je dobře členěn, jen autorka pracovala se čtyřmi velkými tématy a do hry 

vstupuje spousta proměnných a záběr výzkumných otázek je velmi široký, není tedy zcela jednoduché 
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se zorientovat, přestože každá kapitola je uzavírána podrobným shrnutím toho nejpodstatnějšího. 

Toto je však obecný příznak studentské diplomové práce, kde se autor snaží prezentovat všechna / či 

maximum zjištěných dat. Uvítala bych, pokud by v budoucnu z práce vznikl třeba časopisecký článek, 

který by se necítil povinován prezentací maxima a nabídl by to nejzajímavější / nejpodstatnější. – tato 

data byla ještě doplněna, místy prohloubena. K žádoucí kondenzaci v práci nedošlo.  

V praktické části se pak setkáváme s rozšířenými interpretacemi (např. v kap. Proměnilo se vnímání 

úskalí a výhod profese školního psychologa?, rozšířena jsou shrnutí jednotlivých kapitol, 

propracována diskuse), které více akcentují vztah školního psychologa s učiteli. Došlo k rozšíření 

závěrů právě s tímto důrazem. Toto rozšíření rozhodně není samoúčelné, je velmi výstižné a vedlo 

k prohloubení práce a tím i jejímu zkvalitnění. 

Nově je vneseno téma zkušenosti v kapitole Porovnání dotazníků podle zkušenosti 

školních psychologů, a autorka též jemně prohloubila téma důvěry, která vstupuje jako 

důležitá proměnná do jejich vztahu. Autorka rozpracovala shrnutí každého oddílu s akcentem 

na vztah učitele a školního psychologa, přestože samotný obsah kapitol se neměnil. 

Samostatně pak propracovala v interpretaci rozhovorů vztah školního psychologa 

s učiteli, zaměřila se detailněji na vývoj vztahu v čase, faktory ovlivňující vztah s učiteli, 

současnou podobu vztahu, míru aktivity z obou stran, vliv zkušenosti jako proměnné ve 

vztahu s učiteli a význam zkušenosti s učením v jejich vztahu. Vlastní aktivita psychologa je 

pak vnímána jako klíčová pro navázání vztahů s učiteli. Tuto část rigorózní práce chápu 

jako klíčovou. 

V závěru mohu zopakovat, že analytické  postupy použité v praktické části jsou adekvátní a 

přiměřeně hluboké. Vzhledem k tomu, že diplomová práce byla výborná, pokračuje autorka v tomto 

trendu i nyní. Práci uzavírá vyčerpávající diskuse, kde se výsledky konfrontují se zpracováním tématu 

v české i zahraniční literatuře. V diskusi se téma uzavírá a sebepotvrzuje, diskuse již nepřináší 

v chápání práce žádné výrazné zvraty. I diskuse je prohloubena v duchu důrazu na vztah učitele a 

psychologa. Celkově práce odpovídá požadavkům rigorózní práce, diplomová práce byla 

prohloubena a zkvalitněna, vytýkám jí hlavně to, že není specifikován posun oproti diplomové 

práci a že původní text nebyl více koncentrován a pak teprve doplněn, což by vedlo k větší čtivosti. 

Veronika Ušáková odvedla dobrou práci, ale tento posun „nikde neprodala“ (viz zcela identický 

úvod a závěr). 

Práci doporučuji k obhajobě.  

Otázky pro obhajobu: 

V čem tedy vidíte Vy osobně zásadní posun mezi Vaší prací diplomovou a rigorózní (v cílech a 

výsledcích)? 

Jak vnímáte okolnost, že respondenti vnímají jako užitečné pomáhat učitelům s osobními problémy, 
na druhé straně považují za důležité nalezení míry mezi přátelskostí a nezávislým vztahem 
psychologa – odborníka. Vstupuje i do tohoto jevu míra zkušenosti psychologa?  
 
V Praze 31.8.2014    PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. 


