
ABSTRAKT

Rigorózní  práce  Vliv  vztahů na pracovišti  na profesní  identitu  školního psychologa  nám 

přináši obraz profese školního psychologa skrze jeho zásadní vztahy ve škole. Vztahová síť tohoto 

profesionála  je  rozsáhlá  -  vedení  školy,  učitelé,  žáci,  jejich  rodiče,  pedagogicko-psychologická 

poradna,  jiní  odborníci,  další  školní  psychologové.  Základní  faktory,  které  ovlivňují  profesní 

identitu školního psychologa jsem rozebírali v předcházející diplomové práci. „Vztahy“ byly jednou 

z výzkumných kategorií. Naše rigorózní práce je zaměřená na problematiku vztahů s vedením školy 

a pedagogickým sborem. Toto téma také úzce souvisí s rolemi, ve kterých školní psycholog na škole 

vystupuje, v jaké je na škole pozici. 

Text  rigorózní  práce  je  rozdělen  na  kapitoly  vycházející  z  vybrané  dostupné  české  a 

zahraniční  literatury.  Dále  přichází  část  metodologická,  která  seznamuje  čtenáře  se  způsobem 

získávání dat. Poslední část práce je věnována výsledkům zanalyzovaných rozhovorů se školními 

psychology. 

Naše  rigorózní  práce  vychází  z  diplomové  práce,  ve  které  byly  „vztahy“  jednou  z 

výzkumných kategorií.  Pro utváření profesní identity školního psychologa jsou vztahy zásadním 

faktorem. Jaký vliv mají ty pracovní se pokusíme na následujících stranách ukázat. Vztahová síť 

školního psychologa nám dotváří obraz této profese. Vedení a pedagogický sbor jsou zdánlivě 2 

články  sítě,  nicméně  se  dále  větví.  Je  to  ředitel  školy,  jeho  zástupce,  třídní  učitelé,  učitelé 

jednotlivých předmětů, výchovný poradce, pedagogický sbor jako celek apod. A každá z těchto 

stran se může k psychologovi v různých situacích vztahovat z různých pozic a v různých rolích. 

Teoretická  část  nás  uvádí  do  profese  školního  psychologa.  Tématicky  již  směřuje  ke 

vztahům na pracovišti. Vycházíme z poznatků sociální psychologie, pracovní psychologie a školní 

psychologie. Vymezení v teoretické části tvoří základy porozumění pro výzkumné téma. Setkáme se 

tak s kapitolami Profese, Profesní identita, Pracovní vztahy, Školní psychologie, Školní psycholog, 

Profesní identita školního psychologa. Tato témata nám obsahově naplňují rigorózní práci. 

V praktické  části  se  po  metodologické  kapitole  dostáváme  k  interpretaci  dat  získaných 

během rozhovorů se šesti školními psychology. Sledovanou oblastí jsou vztahy školního psychologa 

s vedením školy a pedagogy. Obecně dělíme vztahy na pracovišti na formální a neformální, stejně 

tak je to i v případě práce psychologa ve škole. A v jednu chvíli se může z neformálního vztahu stát 

formální jednání. Učitel je v jednu chvíli kolega a v druhou klient. Forma pracovního poměru také 

nastavuje  přístup  jednotlivých  aktérů  na  pracovišti.  Jaké  jednotlivé  faktory  vstupují  do  vztahů 

školního psychologa na pracovišti  a jak tyto vztahy ovlivňují  jeho práci?  Jak se mohou vztahy 

školního psychologa proměňovat, vyvíjet a jak ho to ovlivňuje? V čem jsou vztahy s jednotlivými 

figurami pro školního psychologa významné? Co je v rámci těchto vztahů důležité? Co ovlivňuje 



spolupráci jednotlivých stran? To je také předmětem tohoto textu. Empirická část práce vychází z 

odpovědí školních psychologů během našeho rozhovoru, jde o jejich zkušenosti a prožívání. Text je 

doplněn přímými citacemi těchto pracovníků. 

Na  závěr  rigorózní  práce  jsou  shrnuty  výsledky  našeho  výzkumu  doplněné  diskuzí  s 

literaturou. 


