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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. 



ABSTRACT

Rigorous  work  Influence  of  Relationships  at  a  Workplace  on  Professional  

Identity of  a School Psychologist  show the profession through his relationships  at  a 

workplace.  Relational  network  of  the  professional  is  wide  (headmaster  of  school, 

teachers, students, their parents, pedagogical-psychological counsel, other experts, other 

school  psychologists,  etc.),  which  was  discussed  more  in  the  previous  thesis.  Our 

rigorous work is aimed at relationship with school management and teaching staff. The 

area of relationships closely relates to roles in which the school psychologist acts.

The text of the work is divided into chapters and is based on selected available 

Czech and foreign literature.  Next,  there is a metodological part,  which informs the 

reader about the way of collecting the data. The final part is dedicated to the results of  

analyzed interviews with the school psychologists.

Our rigorous work is based on a thesis where „relationships“ were one of the 

researched category. For the professional identity of a school psychologist relationships 

are essential factor. On the next pages, we will try to show the influence of relationships 

in  work.   Relational  network of  the school psychologist  gives us  the picture of  the 

profession.  School  management  and  teaching  staff  are  2  segments  of  the  network, 

however they branch further – the headmaster, his representative, class teachers, subject 

teachers,  educational  consultant,  teaching  staff  etc.  Everyone  can  relate  to  the 

psychologist in different situations from different positions, and in different roles.

The teoretical part show us the profession of a psychologist in detail, which is 

already  heading  towards  the  topic  of  relationships  at  a  workplace.  We  use  the 

knowledge  from  social  psychology,  work  psychology  and  school  psychology.  The 

borders of the teoretical part are formed by the basics of understanding the research 

topic. We will be met with chapters Profession, Professional Identity, Work Relations,  

School Psychology, School Psychologist, Professional Identiy of a School Psychologist. 

These topics complete the content of the rigorous work.

In  the  practical  part,  after  the  metodological  chapter,  we  are  getting  to  the 

interpretation of the data obtained during interviews with 6 school psychologists. The 

observed  area  are  relations  between  the  psychologist  and  school  management  and 

teachers. In general, we divide the relationship into formal and informal, like in the case 



of a work of the psychologist in school. In a moment, formal action can be developed 

from an informal relationship.  The teacher can be a colleague just like he can be a 

client. Which factors enter the relations of a school psychologist at a workplace and 

how do these relations influence his work ? How can the relations change, develop and 

influence him ? In what are these individual relations important for the psychologist ? 

What is important within the relations ? These questions are also a subject of the text. 

The empirical part is based on the answers from the interviews with the psychologists, 

about their experience and experiences. The text is enriched with direct quotes from 

these workers.

The results of the research are summarized together with discussion of literature at the 

conclusion.
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I. ÚVODEM

Rigorózní  práce  Vliv  vztahů  na  pracovišti  na  profesní  identitu  školního  

psychologa nás přivádí na půdu školy, kde se vedle tradičních profesí objevuje poměrně 

nová  –  školní  psycholog.  Ten  se  mimo  odborně  –  pracovních  záležitostí  musí 

vypořádávat  především  se  vztahovou  strukturou  na  svém  pracovišti.  Zaměřili  jsme 

pozornost na vztah školního psychologa a vedení školy a na jeho vztah s učiteli. Skrze 

rovinu  vztahů  poukazujeme  na  aspekty  vytváření  jeho  profesní  identity.  Širším 

zmapováním  faktorů  ovlivňujících  profesní  identitu  školního  psychologa  jsem  se 

zabývali v naší diplomové práci  Profesní identita školního psychologa. Více jsme zde 

rozvíjeli téma jeho rolí. Rigorózní práce tématicky navazuje kategorií vztahů. Charakter 

problematiky nás vedl ke kvalitativnímu výzkumu, data byla sbírána prostřednictvím 

rozhovorů se školními psychology. Záměrem bylo sesbírat jejich příběhy, zachytit jejich 

prožívání – využili jsme výpovědi od menšího vzorku psychologů (6 respondentů) a 

snažili jsem se dostat více do hloubky. Hledali jsme nejen, co je vzhledem ke společné 

profesi spojuje, ale také, co je v jejich výpovědích jedinečné.   

Rigorózní práce je pomyslně rozdělena na první část teoretickou, ve které jsou 

předloženy  základní  informace,  jevy,  témata  objevující  se  poté  i  během  výzkumu. 

Teoretická  část  nás  uvádí  do  tématiky  profese  školního  psychologa  a  vztahů  na 

pracovišti. Druhá část práce je empirická, napsaná na základě uskutečněných rozhovorů 

se školními psychology. Tvoří ji interpretace dat nasbíraných během výzkumu, kdy byla 

směřována  pozornost  na  vztahy  školního  psychologa  s  ředitelem  školy  (popř. 

zástupcem), pedagogickým sborem, jednotlivými učiteli, s výchovným poradcem. Tato 

část  je  zakončena  shrnutím  výsledků  výzkumu  a  následnou  diskuzí  s  českou  a 

zahraniční  literaturou, ve které si pokládáme další  otázky z oblasti vztahů školního 

psychologa na pracovišti. 

V teoretické  části  rigorózní  práce  bude  nyní  čtenář  uveden  do  celkového 

kontextu školní psychologie a profese školního psychologa. I když se práce týká užšího 

tématu,  nevyhneme  se  v  úvodu  některým  obecnějším  otázkám.  V následujících 

kapitolách si představíme termíny, které jsou základem výzkumných otázek a budeme 

se  s  nimi  v  textu  setkávat.  Přes  vrstvy základních  okruhů se  dostaneme hlouběji  k 



souvislostem  profesní  identity  školního  psychologa  a  jeho  vztahů  na  pracovišti. 

Tématika  je  nahlížena  z  perspektivy  pedagogické,  poradenské,  školní,  sociální  a 

personální  psychologie.  Jednotlivé  kapitoly teoretické  části  dávají  dohromady obraz 

profese školního psychologa a vliv pracovních vztahů na jeho sebepojetí.  Toto téma 

poté rozvíjíme v empirické části  práce.  Linie teoretické části  kopíruje název a tím i 

obsah rigorózní práce. Po uvedení do tématu profesní identita, pracovní vztahy a školní 

psycholog se budeme hlouběji zabývat profesí školního psychologa, jeho identitou. Text 

je v této oblasti zaměřen na rovinu vztahů ve škole, které zásadním způsobem zasahují 

do profesního sebepojetí školního psychologa. 

II. PROFESE

Pojďme se společně nejprve podívat na význam slova profese, od něhož se nám 

bude  odvíjet  i  obecná  charakteristika  profesí.  Slovo  profese  pochází  z latinského 

„professio“, které znamená „přiznání k povolání, k řemeslu“. Profese ale také znamená 

„odbornost“, respektive „odborností, odbornou přípravou podložené povolání“. 1

V anglicky  psané  literatuře  je  význam  slova  „profese“  užší  než  v češtině. 

Překrývá  se  spíše  s českým pojmem „svobodné  povolání“  v jeho  tradičním smyslu. 

V češtině  se  volně  ve  stejném významu používají  pojmy „zaměstnání“,  „povolání“, 

„profese“. 2

Českým ekvivalentem profese je často používané slovo „povolání“. V anglické 

literatuře  jsou  používány zejména  termíny „vocation“,  „occupation“  a  „profession“. 

Termíny  „vocation“  a  „occupation“  znamenají  spíše  české  „zaměstnání“  nebo 

„povolání“. Jsou to tedy širší pojmy, které jsou nadřazeny většině pracovních činností. 

Profese je v historickém vývoji profesionalizace nejvyšším stupněm. Navazuje 

na  vykonávání  řemesla  (zaměstnání)  na  plný  úvazek.  To  bylo  více  společensky 

oceňováno než původně vykonávané neinstituované pracovní činnosti. 3

Co patří mezi hlavní znaky profese? 1. omezený a regulovaný přístup k jejímu 

výkonu  (advokát,  lékař),  2.  velká  míra  samosprávy  a  kontroly  v rámci  profese 
1  podle Velký sociologický slovník, 1996
2  podle Velký sociologický slovník, 1996
3  podle Štech, 1994



(respektive  profesní  komunity)  a  to  zejména  v záležitostech  odborné  kvalifikace,  3. 

existence  profesionální  etiky  (jako  prevence  nebezpečí  zneužití  moci  nebo  autority, 

která z profesního postavení vyplývá) a 4. existence prestiže spojené s profesí. 4

Štech ve svém článku z roku 1994 uvádí šest základních parametrů, kterými se 

vyznačuje profese v ideálním případě: 

„1. v daném oboru vlastní expertní dovednost výlučně členové profese

2. přijímání do profese je uzavřeným procesem kontrolovaným pravidly, která si 

stanovují její příslušníci sami

3. členové profese vlastní vědění předatelné pouze speciálním vzděláváním

4. profese má vypracovanou vlastní etiku a systém kontroly jejího dodržování 

zajišťovaný kolegy

5.  členové  profese  pociťují  silný  pocit  vnitřní  soudržnosti  uvnitř  profesní 

komunity

6.  autonomie  při  vykonávání  profese  je  spojena  s formálním  delegováním 

pravomocí  nějakou  veřejnou  institucí  reprezentující  společnost  (parlament, 

zákon)“ (Štech, 1994, s. 311)

V odborných publikací je možné vysledovat, že některé charakteristiky profese 

jsou  obzvlášť  významné.  V Sociologickém slovníku  i  ve  Štechově  článku  můžeme 

nalézt jako kritéria skutečné profese: volnost/svoboda při jejím vykonávání, existenci 

etického  kodexu  a  omezený  přístup  k vykonávání  této  profese,  který  s sebou  nese 

prestiž  profese  (přijímací  zkoušky na  VŠ,  státní  závěrečné  zkoušky,  doba,  náplň  a 

náročnost studia,  získávání expertních dovedností,  nutnost celoživotního vzdělávání). 

Pokud  tato  kritéria  vztáhneme  k  profesi  školního  psychologa,  tak  zmíněné 

specializované vzdělání  5 k výkonu této profese je považováno za důležité,  nicméně 

není nikterak pro pracovníky závazné. 

Štech (1994) nakonec ve svém článku uvádí  dva základní  znaky profese,  ze 

kterých  vlastně   ty  ostatní  vyplývají.  Prvním  je  „ideál  služby“.  Profesionálové  se 

zabývají  životem a  smrti,  zdravím,  společenskými vztahy apod.  Tyto  věci  se  týkají 

všech lidí,  ale jen někdo je „vyvolený“ a stane se na tuto oblast expertem. Druhým 

hlavním znakem je „formalizované, specializované poznání“. Na počátku byla praxe. Tu 
4  podle Velký sociologický slovník, 1996
5 Vezměme si už jen náročnou oblast legislativy, kdy se v této profesi spojuje obor psychologie, půda 

školy, občanská legislativa atd. A školní psycholog musí být těchto témat znalý. 



je potřeba komentovat, vysvětlovat, objasňují se postupy. Řeč se racionalizuje. Praxe se 

odděluje od teorie, která se stává samostatnou složkou přípravy na profesi. Praxe by se 

neobešla bez teorie, teorie by se neobešla bez praxe. 

Profese,  kterou  si  zvolíme  a  vykonáváme,  ovlivňuje  to,  jakého 

socioekonomického statusu v životě dosáhneme, jakou roli hrajeme ve skupině a jakým 

způsobem se projevujeme ve společnosti.  6 I  tyto faktory nás mohou ovlivňovat  při 

výběru naší  profese.  Mnohdy si  tyto souvisloti  ani  neuvědomujeme. Mezi 20.  a 30. 

rokem  života  člověka  se  profese  stává  aktuální  realitou,  nikoli  potencionalitou  či 

řešením  budoucích  alternativ.  Přijetí  stabilní  profesní  role  odpovídá  očekávání 

společnosti a naplňuje tak její normu, tímto způsobem potvrzuje jedinec svou vazbu na 

společnost. 7

III. PROFESNÍ IDENTITA 8

Pokud hovoříme o profesi člověka, úzce s tímto tématem souvisí pojem identita. 

Identita člověka vyjadřuje jeho prožívání a uvědomování si sebe samého, jedinečnosti i 

odlišnosti od ostatních.9 Podle Bačové se dnes identitou vyjadřuje více charakteristik 

jedince  nebo  skupiny  současně:  autenticita,  integrita,  kontinuita,  relativní  stejnost 

v čase, sebedefinování, definování jinými, odlišnost od jiných, uvědomění si odlišnosti, 

afiliace s lidskými společenstvími. Pokud hovoříme o své identitě, jde o smysluplnost a 

hodnotnost vlastní existence. Konkrétní parametry  smysluplnoti dodává kultura (její 

společenské standardy), interpersonální a sociální vazby (skutečné i imaginární), a to 

vše  s  ohledem  na  konkrétní  vývojovou  etapu,  ve  které  se  jedinec  nachází.  10 

Identita  se stala pojmem, od kterého se odvozuje a kterým se vysvětluje jisté 

konání lidí (když říkáme, že konáme jistým způsobem proto, že jsme někým či něčím, 

tak poukazujeme na svou identitu). 11  Tyrlík (2010) chápe identitu jako sebeurčení nebo 

6 podle Vondracek, Skorikov, 1997
7 podle Vágnerová, 2007
8  identita - obecně totožnost (z lat. idem - týž, stejný, alter idem - druhé já)

 (Geist, 1992)
9 podle Hartl, 2004
10 podle Tyrlík, Macek, Širůček, 2010
11 podle Výrost, Slaměník, 2008



sebevymezení z hlediska vztahu k vlastní aktivitě v prostředí (aktérství) nebo z hlediska 

vztahu k jiným lidem (náležení, sem můžeme přiřadit také vlastnictví). Vztahy k jiným 

lidem  tvoří  nedílnou  součást  našeho  interpersonálního,  ale  i  intrapersonálního 

sebesystému. Nejen na tomto místě si tak plně uvědomujeme  důležitost vztahů – v 

našem  výzkumném  záměru  na  půdě  školy  –  pro  školního  psychologa.  A to  nejen 

vzhledem k jeho pracovním činnostem, ale také jako významný činitel profesní identity. 

Identita jedince reprezentuje důležité „prostředky“, kterými se člověk usazuje v systému 

vztahů,  ve společenských strukturách.  12  Společnost,  ve které jedinec žije,  přisuzuje 

jedinci na základě jeho identity určitou hodnotu, označuje ho přes jeho identitu jako 

viditelného,  unikátního  a  více  či  méně  korektivního  člena  společnosti  či  určité 

komunity. Jeho chování vztahuje k jeho identitě a také ho podle tohoto atributu hodnotí 

a  do  určité  míry  reguluje.  Identita  je  v  naší  kultuře  pro  jedince  kapitálem,  který 

zhodnocuje nebo devalvuje. 13

Když  se  na  pojetí  identity  podíváme  z vývojového  hlediska,  je  pozdní 

adolescence  startovní  čarou  procesu  identity.  Připravuje  se  však  již  v předchozích 

obdobích  a  tento  proces  vlastně  nikdy  nekončí.  Aktivní  hledání,  které  směřuje 

k rozhodnutí se o svých perspektivách, k přihlášení se k určitému životnímu programu a 

přijetí  adekvátních  závazků,  vyjadřuje  stav,  kdy  je  dosaženo  identity.  Dosažením 

identity  člověk  získá  pocit  vlastní  jedinečnosti,  pocit  vlastní  celistvosti  (sjednocení 

různých zkušeností se sebou samým), pocit určité osobní stability a sjednocení vlastní 

zkušenosti  v minulosti,  přítomnosti  a  perspektivu sama sebe do budoucnosti.  A také 

pocit  vlastní  sociální  hodnoty  a  podpory  od  druhých.  Status  dosažení  identity  se 

projevuje jako síla, seberegulace a aktivní přizpůsobení se. 14 Sebepojetí, sebehodnocení 

a aktivní seberegulace, podobně jako unikátnost a smysluplnost života, jsou dnes v naší 

kultuře akceptovány jako celkem běžné atributy života kteréhokoli jedince. 15

Pro  zdárné  utváření  a  fungování  identity  jako  seberegulačního  činitele  je 

důležité, aby si jedinec osvojil dostatečný repertoár chování, které mu bude zajišťovat 

souvislost aktivit i v nečekaných životních situacích a také v možnostech života, které 

se nově otevírají. V životě člověka plní identita mnoho funkcí a rolí. V seberegulační 

12 podle Tyrlík, Macek, Širůček, 2010
13 podle Macek, Širůček, Tyrlík, 2010
14 podle Čermák, Hřebíčková, Macek, 2003
15 podle Tyrlík, Macek, Širůček, 2010



funkci identity se uplatňuje i schopnost kompenzace. Na úrovni chování jde především 

o strategie zvládání, na úrovni prožívání o pocity „nezdolnosti“. 

Klíčová je role identity při  interpretaci úspěchu a neúspěchu. Posílení vlastní 

autonomie a kompetence je to,  oč se člověk snaží.  Optimální je rozvíjení znalostí  a 

dovedností,  které  vedou  k získávání  nových  kompetencí.  Pocit  vlastní  kompetence 

posiluje osobní aspekt identity i vědomí sociální hodnoty,  zvyšuje míru autonomie a 

sebeúcty. 16 Toto je důležité pro každého jedince, při jakémkoliv výkonu povolání, práci 

psychologa  nevyjímaje.  V  profesi  školního  psychologa  si  tyto  aspekty  velmi 

uvědomujeme.  O osobnostních  nárocích  této  profese  jsme  psali  v  diplomové  práci. 

Osobní identita je základem pro tvorbu profesní identity. 

Do  této  chvíle  jsme  si  definovali  a  charakterizovali  pojem identita.  Nyní  si 

popíšeme, jak se podle jednoho z autorů, který se této problematice věnuje, identita u 

člověka  utváří.  Berzonsky  (1989)  definoval  3  sociálně-kognitivní  strategie  utváření 

identity: informační, normativní a vyhýbavou/difúzní. 

Lidé  s informačním  stylem  sebedefinování  jsou  v procesu  sebepoznávání 

aktivní, hledají nové informace. Mají potřebu upřesňování poznatků o sobě samém. Jsou 

pro ně důležité jejich autonomní cíle, hodnoty a očekávání. 

Lidé s normativním stylem sebedefinování si uvědomují sama sebe a hodnotí se podle 

reakcí  vnějšího  sociálního  světa.  Přijetí  vlastní  identity  souvisí  s pocitem stability  a 

„správnosti“. 

Lidé  s  vyhýbavým/difúzním  stylem  sebedefinování  se  neradi  zabývají  sami  sebou, 

vyhýbají se konfliktům, nejistotám, soudům a rozhodováním o sobě samém. Tito jedinci 

jsou situačně „interaktivní“, jejich identita je spíše založena na aktuálním vyhovění. 17

Na řádcích výše jsme hovořili o „sebedefinování“. Podle Tajfela pojem „sebe“ 

obsahuje personální identitu jako přesvědčení o svých dovednostech,  schopnostech a 

vlastnostech  a  sociální  identitu  definovanou  jako  vědomí  členství  v  určité  skupině, 

zhodnocení významnosti tohoto členství a emoce, které vědomí členství v dotyčném 

jedinci vyvolává. 18

Teorie sociální identity říká, že motivem jedince je udržet si pozitivní osobní i 

sociální identitu (vysoké skupinové hodnocení). Jedinci proto snižují hodnocení členů 
16 podle Čermák, Hřebíčková, Macek, 2003
17 podle Čermák, Hřebíčková, Macek, 2003
18 podle Výrost, Slaměník, 2008



z jiných  skupin,  aby  jejich  skupina  vypadala  příznivěji  a  měla  lepší  postavení  ve 

společnosti. Nejvyšší osobní zisk přináší členství ve skupinách s vysokým statusem, už 

samotné  členství  je  důkazem  vysokých  schopností  a  jedinec  si  dokazuje  vysokou 

hodnotu. Když se to nedaří, je možným řešením distancování nebo odchod ze skupiny. 

Je možné se srovnávat s jinou skupinou v takových vlastnostech, kde je jistý příznivý 

výsledek a  nebo si  vybrat  ke srovnání  jinou skupinu (školní  psychologové,  kliničtí, 

poradenští). Vlastní skupina je favorizována, skupiny, do kterých jedinec nepatří, jsou 

devalvovány  (jak  uvidíme  z  rozhovorů  se  školními  psychology,  i  oni  se  k  „jiným 

skupinám“ vymezují). 19

Podle Weinreicha se identifikujeme s jinými ve dvou „modech“:

„ 1. empatickou identifikací, kdy vnímáme stejnost či podobnost mezi sebou a 

druhým v dobrých i špatných vlastnostech 

2. rolovou modelovou identifikací, která má dvě podoby: a) přání podobat se 

někomu, b) přání odlišit se co nejvíce od někoho“ (Výrost, Slaměník, 2008, s. 121)

„Mnohé definice osoby (její „identity“) jsou získané.“ (Výrost, Slaměník, 2008, 

s.  121)  Jednou z  oblastí,  která  definuje  naší  osobu,  je  profese,  kterou vykonáváme. 

Profesní  identita je  součástí  identity jako takové.  Profese je  jednou z oblastí,  která 

spoluutváří  jedincovo  sebepojetí,  to,  kým se  cítí  být.  Osobní  identita,  přesvědčení, 

hodnoty,  sebeúcta  jsou  výchozím  základem  pro  tvorbu  profesní  identity.  Práce  je 

důležitým zdrojem sebehodnocení,  jakož i  hledání a nacházení  identity.  20  Profesní 

pozice se stává důležitou součástí identity, slouží člověku jako zdroj sebepotvrzení a 

sebedůvěry. 21 Profesní pozice je tedy také znakem příslušnosti k nějaké sociální vrstvě. 

To znamená, že jedince společensky definuje, ovlivňuje jeho sociální status. 22 

Když  člověk  přichází  jako  začátečník  na  pracovní  pozici,  je  mu  připsána 

sociální identita 23 té profese. Tato identita je mu dána okolím, vyjadřuje, co se od něj 

očekává. Sociální identita  se zaměřuje na ty obsahy identity, které se týkají vědomí 

19 podle Macek, Širůček, Tyrlík, 2010
20 podle Nakonečný, 1995
21 podle Vágnerová, 2007
22 podle Vágnerová, 2007
23 Označení  vědomí  (volby)  příslušnosti  členů  určitého  sociálního  útvaru  k tomuto  útvaru.  Sociální 

identitu můžeme považovat za skupiny, statusy nebo kategorie, v nichž je jedinec sociálně poznáván 
jako jim příslušející. (Geist, 1992)



členství v nějaké skupině nebo sociální kategorii. V širším, ale stále psychologickém 

vymezení,  sem  patří  i  vědomí  určitých  sociálních  rolí  či  identifikace  s  nějakými 

určitými skupinovými standardy. 24 Role jsou situačně a konvenčně podmíněné způsoby 

chování  a  lze  je  chápat  jako více  či  méně záměrný  způsob sebeprezentace.  Otázka 

vztahu osobnosti a role je především otázkou identifikace jedince s rolí  (míra jejího 

přijímání či odmítání) a dále individuální způsob realizace role. Systém úkolů, které 

subjekt v zaměstnání plní, je vlastně jeho role zaměstnance, v jejíž realizaci se vedle 

formální aprobace (formální profesní předpoklady, jako je například příslušný diplom) a 

pracovních  zkušeností  uplatňuje  také  jeho  osobnost  (systém  postojů,  schopností, 

temperament atd.).  25 Člověk sám si pak musí vybrat roli, kterou bude zastávat a jak 

bude jeho profesní identita vypadat. Každý máme představu ideálního učitele, ideálního 

školního psychologa. I s tím se musíme při tvorbě profesní identity „popasovat“. 

Vondracek a Skorikov (1997, s.322) definují profesní identitu takto: „Na popisné 

úrovni  by  se  mělo  jednat  o  reprezentaci  „profesního  self“  jako  aktivního  činitele 

v procesu  kariérního  vývoje,  včetně  jedincem samým vnímanými  profesními  zájmy, 

hodnotami, schopnostmi, vírou v sama sebe a aspiracemi.“ Tvorba profesní identity je 

proces.  Vývoj  profesní  identity se  skládá  z formování  postoje  osobní  zodpovědnosti 

s ohledem na jedincovu roli v profesi,  ze závazku chovat se eticky a morálně a také 

z vývoje  pocitu  hrdosti  na  profesi.  26 Z hlediska  vývoje  kariéry  je  profesní  identita 

sjednocující konstrukt. 27

Pokud hovoříme o vztahu identity a vykonávané profese, nesmíme opomenout 

termín „identifikace s prací“. Identifikace s prací vyjadřuje určitou úroveň psychického 

vztahu  člověka  k  vykonávané  činnosti,  přijetí  této  činnosti  za  svou.  Představuje 

stanovisko,  že  vykonávaná  práce  uspokojuje,  přináší  naplnění  a  je  součástí  smyslu 

života. Identifikaci s prací je možné pojmout jako postoj, jako vnitřní zážitkové zaujetí 

prací a jako hodnotu zařazenou do individuální hierarchie hodnot. Identifikace s prací je 

příznivě ovlivňována charakterem práce a některými osobnostními a sociálními faktory. 

Identifikaci  výrazně  posiluje  práce  rozmanitá,  stimulující,  relativně  autonomní,  se 

zpětnou vazbou o průběhu a výsledcích vykonávané činnosti, s množností participace na 

24 podle Tyrlík, Macek, Širůček, 2010
25 podle Nakonečný, 1995
26 podle VanZandt, 1990
27 podle Vondracek, 1992



rozhodování.  Jak  uvidíme  v  textu  později,  těmto  charakteristikám profese  školního 

psychologa odpovídá. Z osobnostních vlastností jsou při identifikaci s prácí rozhodující 

věk,  silná  potřeba  osobního  rozvoje  a  výrazné  postavení  práce  v  osobní  hierarchii 

hodnot. Ze sociálních faktorů to jsou práce ve skupině, přijetí cílů organizace jedincem, 

úspěch v práci a pozitivně hodnocená pozice pracovníka ve skupině. 28

Důležitými  pojmy  ve  vztahu  k  profesní  identitě  je  spokojenost  v  práci 

(zahrnující pracovní podmínky) a spokojenost s prací (úkoly, odměny, prestiž profese). 

„Statisticky významný je vztah mezi pracovní spokojeností a životní spokojeností, ale 

interindividuálně je význam práce v životě člověka odlišný.“ (Nakonečný, 1995, s. 116) 

Za  důležitý  činitel  pracovní  spokojenosti  je  pokládána  pracovní  úspěšnost.  Míra 

úspěšnosti  a  nebo neúspěšnosti  jsou  významným zdrojem sebehodnocení.  „Pracovní 

spokojenost má podstatu v postojích pracujících k různým aspektům pracovní situace: 

• moji kolegové

• můj nadřízený

• moje činnost

• mé pracovní podmínky

• organizace a její vedení

• možnosti mého vývoje

• můj plat

• pracovní doba

• zajištěné pracovní místo“ (Nakonečný, 1995, s. 119)

V pracovním životě nás ovlivňuje také řada frustrátorů a motivátorů.  Pracovní 

motivace je ovlivněna trhem práce a pracovní kvalifikací, jistotou pracovního místa, 

očekáváním dosahování určitých hodnot, radostí z práce samé, identifikací zaměstnance 

s organizací, zda je osoba motivována úspěchem nebo strachem z neúspěchu, úrovní 

aspirací, mírou sebedůvěry.

Jak se mění společnost, ekonomika atd., přicházejí společně s tím i změny do 

světa  práce.  Volba  povolání  a  otázka  profesní  identity  začínají  být  nahlíženy 

z perspektivy  celoživotního  utváření.  Na  rozhodování  o  osobní  kariéře  a  její 

přehodnocování  je  nutné  se  dívat  jako  na  proces  celého  dospělého  života.  Oblast 

28 podle Štikar, Rymeš, Riegel, Hoskovec, 2003



budoucího  povolání  se  zejména  v západních  zemích  a  u  vysokoškoláků  přesouvá 

z období  adolescence  do  stádia  vynořující  se  dospělosti.  29 Je  otázkou,  zda  jsou 

vysokoškolští absolventi připraveni na pracovní prostředí. Snoubí se zde mnoho faktorů, 

mimo jiné schopnost učit se, sociální a profesní prostředí jedince. Podle zahraničních 

titulů (Austrálie, Švédsko) profil vysokoškolského absolventa zahrnuje logické myšlení, 

znalosti oboru, praxi a osobnostní vlatnosti a hodnoty. Velký vliv na jakýkoliv obor má 

národní politika 30 , která se odráží na fungování jednotlivých univerzit států. Profesní 

profily absolventů stejných oborů se v jednotlivých zemích západní Evropy liší. 31 

IV. PRACOVNÍ VZTAHY

Předchozí kapitolou o profesi a profesní identitě jsme se tématicky dostali na 

půdu psychologie práce a organizace, oblast personalistiky. Zde ještě chvíli zůstaneme, 

neboť téma vlivu vztahů na pracovišti na profesní identitu si tento malý exkurz žádá. 

Práce  má  v  našich  životech  nezastupitelné  místo,  má  na  nás  velký  vliv.  Vztahy na 

pracovišti jsou pro nás významné. 

Práce 32 je základní lidská činnost. Prací člověk pozměňuje své okolí (přírodu i 

společnost)  i  sebe  sama,   své  duševno,  svou  osobnost,  která  zase  zpětně  ovlivňuje 

průběh pracovní činnosti. Práce je uvědomělá činnost zaměřená na utváření hmotných a 

duchovních hodnot. Vytváří svět kultury a přetváří přírodu. 33 

Práce má dialektickou povahu. Můžeme vidět práci jako výdej i zisk, námahu i 

uspokojení,  spolupráci  i  soutěž,  jako potřebu i  povinnost,  apod.  34 „Zaměstnání  lze 

chápat jako prostředek k dosažení žádoucího cíle, který může být různý:

• ekonomické zajíštění

• společenský úspěch, ocenění a prestiž

• osobní  rozvoj,  zlepšování  znalostí  a  dovedností,  které  jsou  s  touto  činností 

29 podle Arnett, 2006
30   u nás je pro profesi školního psychologa zásadní vyhláška č.72/2005 Sb.
31 podle Reid, 200832   Práce je specificky lidská tělesná nebo duševní činnost zaměřená na výdělek, výživu, uspokojení  
potřeb, tvorbu hodnot. (Hartl, 2004)
33 volně podle Kouhoutek, Štěpaník, 2000
34 volně podle Nakonečný, 1995



spojeny

• atraktivita profesní činnosti, uspokojení z práce“ (Vágnerová, 2007, s. 50)

V pracovním procesu dochází k vytváření vzájemných vztahů mezi celou řadou 

subjektů  (zaměstnanci  a  zaměstnavateli,  zaměstnanci  navzájem,  zaměstnanci  a 

vedoucími pracovníky, odbory, aj.). Pro tyto vztahy se vžilo označení pracovní vztahy. 

(Dušková, 2005, s. 7) Vztahy na pracovišti mají význam pro pracovní spokojenost a pro 

fyzické i psychické zdraví. Mnohé výzkumy  35 potvrzují, že „dobré mezilidské vztahy 

na pracovišti“ jsou důležitými faktory pracovní spokojenosti a motivace.  

Pojem  vztahy  na  pracovišti  má  širší  význam,  protože  zahrnuje  vztahy 

formalizované (kolegiální, nadřízený – podřízený), tak i neformalizované (přátelské). 36 

U vztahů na pracovišti se tedy rozlišují různé „stupně intimity“. Toto zaznamenáme také 

ve vztazích školního psychologa s dalšími „spolupracujícími“ subjekty na půdě školy. 

V souvislosti  s formální  stránkou  pracovních  vztahů  se  lze  setkat  s pojmem 

pracovněprávní vztahy, což jsou společenské pracovní vztahy upravené pracovněprávní 

legislativou.  37 Pracovní  poměr  představuje  základní  pracovněprávní  vztah  uzavřený 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jak může být pro školního psychologa tento 

druh  vztahu  důležitý  uvidíme  následně  prostřednictví  rozhovorů  se  školními 

psychology. Podmínky vzniku, změny a skončení každého pracovního poměru upravuje 

zákoník práce. 

Nakonečný (1995, s. 104) popisuje základní rozdělení vztahů na pracovišti: 

1.  Vztahy  mezi  příšlušníky  jedné  pracovní  skupiny  stejného  statusu  (kooperace, 

vzájemná pomoc i  konkurence;  v případě našeho tématu si  takto můžeme definovat 

školní psychology zapojené do projektu VIP)

2. Vztahy mezi osobami rozdílného statusu (což je v rámci naší problematiky možné 

vidět na škole, kde se objevuje vedení školy, školní psycholog, třídní učitel, výchovný 

poradce a další figury).

35 např. Jirkovská, 2012
36 podle Nakonečný, 1995
37 podle Dušková, 2005



V.  ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE

„V domě pedagogické psychologie je mnoho pokojů“, napsal Samuel Ball v roce 

1984 v Journal of Educational Psychology a plně tím charakterizuje obor pedagogické a 

školní psychologie. Školní psychologie 38 u nás se inspiruje zdroji ze zahraničí. Vývoj 

školní psychologie probíhal hlavně v USA, Velké Británii, Francii a Německu. 39 Školní 

psychologie  se  objevuje již  na přelomu 19.  a  20.  století.  V Evropě později.  40 Jako 

svébytný obor byla mezinárodně uznána až po 2. světové válce. 41

Pro vznik psychologické služby ve škole hrají roli 3 faktory: 

1) Rozšíření repertoáru psychologických nástrojů – nejen testování, ale práce se 

třídou, rozhovory, techniky krizové intervence. 

2) Institucionalizace této služby, vznik legislativy, profesionálních sdružení.

3) Ustanovení  školní  psychologie  jako  vědního  oboru  –  studijní  obory  na 

univerzitách, vydání učebnic, odborné časopisy apod. 42

Dnes školní psychologie dozrála natolik, aby se stala jednou z potenciálních sil 

zabývajících se péčí o blaho dětí, rodiny a školy. 43

Jak  už  bylo  psáno  výše,  údaje  o  počátcích  a  rozvoji  školní  a  poradenské 

psychologie pocházejí zejména z USA. Právě školní a poradenská psychologie v USA 

je  známá  svou  tradicí  a  je  dobře  zdokumentovaná.  Tyto  disciplíny  aplikované 

psychologie vznikly na základě poznatků pedologie, klinické psychologie a speciální 

pedagogiky. Jedním ze zdrojů poradenské psychologie bylo také profesní poradenství. 

Za otce profesního poradenství je označován Parsons. 44 Poradenství k volbě povolání a 

školní a poradenská psychologie vznikaly bez dané filozofie.  V Americe je pro tuto 

ranou dobu charakteristické zejména testování.  45 Poradci rychle přijali psychometrii, 

která  jim  dodávala  status  vědeckosti  a  silnější  identitu.  Psychometrie  ale  odváděla 

38 Školní psychologie zkoumá a ovlivňuje z psychologického hlediska průběh, podmínky a výsledky 
školní výchovy a vzdělávání. (Hartl, 2004)

39 podle Zapletalová, 2001
40 podle Štech IN Průcha, 2009
41 podle Zapletalová, 2001
42 podle Štech IN Průcha, 2009
43 podle Bardon, 1992
44  podle Mertin, 1999
45  podle Štech IN Průcha, 2009



pozornost odborníků od rozvoje sociologie, biologie, antropologie. Praxe poradenské a 

školní  psychologie  předcházela  přípravě  na  tuto  profesi,  teorii.  Poradenská  i  školní 

psychologie včetně označení „školní psycholog“ se vyvíjely od vnímání potřeby těchto 

služeb  přes  jejich  poskytování  až  k přípravě  odborníků.  Školní  psychologové  se 

objevili, protože byli potřeba. Školní psychologové v té době nebyli jediní pracovníci 

pomáhající žákům. Poskytovatelé služby byli také školní sestry a lékaři, školní sociální 

pracovníci apod. Psychologové absolvovali magisterské studium psychologie a trénink 

klinické  aplikace  a  pedagogicko-psychologické  diagnostiky.  Mnozí  z těchto  školních 

psychologů  ale  byli  učitelé  bez  potřebné  kvalifikace,  kteří  absolvovali  krátký  kurz 

zaměřený na Binetovy testy. 46

Do 80.  a  90.  let  19.  století  se  datuje  vznik  poradenství  při  volbě  povolání. 

Úkolem tohoto  poradenství  bylo  poučit  školní  děti,  adolescenty  a  mladé  dospělé  o 

morálním vývoji, mezilidských vztazích a o světě práce. Podmínkou dobrého školního 

výkonu byl zdravotní stav. Mimo zdravotní péče byla pokládána za důležitou i péče 

psychologická.  Problémy  psychické  nebo  ve  vzdělávání  vyžadovaly  speciální 

psychologickou  službu.  Na  konci  80.  a  v 90.  letech  se  objevovali  první  kliničtí 

psychologové,  psychometrici,  psychoklinici,  testátoři,  psychotechnici,  školní 

psychologové.  Poradenské  psychologické  služby ve  školní  praxi  vznikly na  základě 

poptávky – důvodem v USA bylo zavedení  povinné školní  docházky.  47 Ta vyvolala 

nutnost  uzpůsobit  školský  systém  všem dětem.  Vznikaly  speciální  školy  a  školská 

zařízení pro postižené děti. K jejich adekvátnímu zařazení bylo potřeba vytvořit vhodné 

diagnostické nástroje a vzdělat  odborníky.  Ke konci  30.  let  20.  století  vznikla první 

teorie poradenství, jejímž autorem je Williamson se spolupracovníky. 48

Za  vznik  klinické  a  školní  psychologie  je  považováno  založení  první 

psychologické  kliniky  na  Pensylvánské  univerzitě  Witmerem  roku  1896.  Klinika 

vzdělávala učitele v psychologických principech řešení výukových problémů dětí. Na 

počátku  20.  století  se  na  klinice  vzdělávali  psychologové  a  speciální  pedagogové. 

Witmer považoval za důležité vzdělávat odborníky, kteří budou pomáhat, když běžné 

46  podle Mertin, 1999
47 V roce 1881 se zákonem stanovila povinná školní  docházka ve Francii.  Zde byli  slabomyslní  žáci  
zařazováni do pomocných tříd. Za praotce školní psychologie považují Francouzi Bineta. Během dalších  
let ve Francii vzrostl počet školních  psychologů natolik, že se v letech 1949 a 1950 konal jejich národní 
sjezd (Mertin, 1999)
48  podle Mertin, 1999



školní  postupy  selžou.  Witmerův  termín  „klinická  psychologie“  představoval 

aplikovanou metodu použitelnou např. i v pedagogice, medicíně, sociologii. „Klinický“ 

bylo použito ve smyslu metody, ne místa výkonu. Od roku 1889 se Witmer zabýval 

problematikou  výukového  opožďování.  V roce  1912  se  na  Pittsburské  univerzitě 

otevřela  první  psychologicko-pedagogická  klinika.  Jejím  úkolem  byla  diagnostika 

školních dětí,  dohlížení  nad speciálními  třídami pro děti  s vadami řeči,  pedagogické 

poradenství a vypracovávání statistických přehledů a analýz. Po vzoru USA byla pak 

v roce 1927 založena první dětská psychologická klinika v Londýně. Pracovní tým na 

klinice tvořil pedagogický psycholog, dětský psychiatr a sociální pracovník. 49

Roku 1948 byl proveden UNESCEM výzkum o postavení školní psychologie 

v 54  státech.  50 Díky  průzkumu  bylo  identifikováno  několik  možností  poskytování 

psychologických  služeb  školním  dětem.  Jednou  možností  bylo,  že  psychologové 

pracovali na jedné velké škole nebo na několika školách. Další možností byl psycholog 

jako součást místních školských úřadů. Třetím typem služby byly dětské poradenské 

kliniky.  Čtvrtý  typ  služby  poskytované  dětem  a  škole  představovaly  Asociace  pro 

výzkum  dítěte.  51 Výsledky  výzkumu  podnítily  další  rozvoj  oboru.  V témže  roce 

UNESCO  uspořádalo  konferenci  o  psychologických  službách  ve  školství,  které  se 

zúčastnilo 43 států. Na půdě konference zazněla tato doporučení: zkvalitnit vzdělávání 

školních  psychologů,  vytvořit  poradenské  programy  a  zřídit  výzkumné  společnosti 

zlepšující  kvalitu vzdělávání.  V roce 1955 se konala Thayerova konference,  která se 

věnovala vzdělávání ve školní psychologii. Byla to první konference školní psychologie 

v USA. 52

Důležitým okamžikem pro  školní  psychologii  se  v  roce  1982  stalo  založení 

International  School  Psychology Association (ISPA).  Tato  asociace  podporuje školní 

psychologii  v mezinárodním  měřítku,  poskytuje  pomoc  školním  psychologům  a 

podporuje kontakty mezi  nimi.  53 ISPA sdružuje školní  psychology z 60 zemí světa. 

Odhadem pracuje ve světě okolo 100 000 školních psychologů. 54

Ve stanovách ISPA jsou uvedeny následující cíle organizace:

49  podle Mertin, 1999
50  podle Mertin, 1999
51  podle Zapletalová, 2001
52  podle Mertin, 1999
53  podle Mertin, 1999
54  podle Štech IN Průcha, 2009; vzhledem k roku vydání publikace se tyto číselné odhady jistě změnily



„1. Podporovat použití korektních psychologických principů ve vzdělávání na celém 

světě.

2.  Podporovat  komunikaci  mezi  profesionály,  kteří  se  angažují  při  zlepšování 

duševního zdraví dětí celého světa. 

3. Podporovat využití školních psychologů v zemích, kde ještě nejsou zavedeni.

4. Podporovat psychologická práva všech dětí na celém světě.

5. Iniciovat a podporovat spolupráci s dalšími organizacemi naplňujícími podobné 

cíle jako ISPA.“ (Mertin, 1999, s.19)

VI. ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

V roce 1897 Binet společně s Vaschidem napsal článek o využití psychologie na 

základní škole. O dva roky později založil Binet s učitelem Vaneyem pedagogickou a 

psychologickou laboratoř při základní škole. V témže roce v Chicagu založili Oddělení 

vědecké pedagogiky a studia dítěte, což byla první psychologická služba organizována 

v rámci  veřejného  školství  USA.  V roce  1909  Foucault  otevřel  laboratoř  školní 

psychologie v Montpelliers.  To vše směřuje k tomu,  že se o rok později  v literatuře 

objevuje termín „školní psycholog“. 

Stern navrhoval zřízení školního psychologa již v roce 1907.  55 Stejskal v roce 

1922  přeložil  Sternův  spis  Pedologie  kulturním  požadavkem.  Podle  Sterna  je 

poskytování služeb školního psychologa úzce spjato s úrovní vzdělání učitelů. Hlavní 

činností psychologa ve škole je podle něj  spíše monitorování dění, což vyžaduje jeho 

určitou distanci. 56 

Prvním školním psychologem byl Burt. Pracoval jako poradce při poskytování 

individuální  pedagogické  péče  a  při  vytváření  vzdělávací  politiky.  Mezi  jeho  úkoly 

patřil výzkum, testování, interpretace mentálních testů ve školách a práce se školami. 

Gesell byl prvním školním psychologem v USA zaměstnaným formálně s tímto titulem. 

Jeho náplní  práce  byla  diagnostika  opožděných nebo defektních  dětí  ve  školách  ve 

městě i na venkově a metodika péče o tyto děti ve státních školách. V roce 1922 byl 

55  podle Mertin, 1999
56  podle Štech IN Průcha, 2009



ustanoven první školní psycholog v Německu. O rok později používá Hutt termín školní 

psycholog  poprvé  v titulu  článku.  A v témže  roce  Wallon  zakládá  laboratoř  dětské 

psychologie na základní škole u Paříže. Podle Wallona je úkolem školní psychologie 

pomáhat  všem  dětem  –  podporovat  růst  dítěte  a  podněcovat  kvalitu  vzdělávacího 

prostředí.  V roce  1934  Ministerstvo  školství  Nového  jižního  Walesu  zřídilo  dětské 

poradny,  které  diagnostikovaly  děti  nezvládající  požadavky  školy.  57 Všechny  tyto 

aktivity stály u zrodu pozice školního psychologa v zahraničí. 

U nás o integraci  psychologa do školy píší  již  na začátku 40. let  20.  století 

Stejskal  a  Ohera.  V 60.  letech  se  budují  sítě  pedagogicko-psychologických  poraden 

(PPP).  Po  2.  světové  válce  se  školní  psychologie  rozvíjí  zejména  na  Slovensku 

(Hvozdík,  Ďurič).  58 V 70.  a  80.  letech  20.  století  se  činnost  školního  psychologa 

experimentálně ověřovala na některých školách v Bratislavě a Košicích,  ale  po roce 

1975  tyto  aktivity  vymizely  a  obnovily  se  až  v roce  1990.  59 V roce  1986  vydává 

Hvozdík publikaci Základy školskej psychológie. 60

V Československu dochází  k rozvoji  školní  psychologie až po roce 1989.  Na 

Slovensku probíhal vývoj školní psychologie paralelně s českým. Tento obor staví na 

společném historickém vývoji ve 20.století. 61

Od  roku  1990  se  objevuje  ze  strany  základních  škol  poptávka  po  školních 

psycholozích. Již za doby první republiky se objevovaly projekty psychologie pro školu, 

ty byly však po 2. světové válce na dlouhý čas zastaveny. V období socialismu staví 

nová školní psychologie na poradenských základech a čerpá ze zahraničních zkušeností. 
62

V červnu v roce 1990 vznikla  v Košicích Asociace školní  psychologie ČSFR 

v čele  s Furmanem.  V roce  1991  začal  vycházet  časopis  Školský  psychológ.  63 

Šéfredaktorem tohoto  časopisu se stává Mareš.  64 V roce 1993 se v Banské Bystrici 

konalo  16.  mezinárodní  kolokvium  International  School  Psychology  Association 

57  podle Mertin, 1999
58  podle Štech IN Průcha, 2009
59  podle Zapletalová, 2001
60  podle Štech IN Průcha, 2009
61  podle Lazarová, 2008
62  podle Lazarová, 2008
63  podle Lazarová, 2008
64  podle Zapletalová, 2001



(ISPA).  65 V roce 1996 se stala  členem ISPA School  Psychology Association of  the 

Slovak and Czech Republic. 66 Od roku 1997 je činná také česká sekce Asociace školní 

psychologie. 67 Česká asociace převzala etické normy práce školního psychologa ISPA. 
68 Sídlo Asociace školní psychologie je na Katedře psychologie Pedagogické fakulty 

v Bánské Bystrici. Česká sekce sídlí na Katedře sociálního lékařství Lékařské fakulty 

UK v Hradci Králové. 69

Ale  vraťme  se  do  praxe  psychologů  ve  školách.  Po  roce  1989  byl  školní 

psycholog chápán jako prostředek humanizace  a  demokratizace  škol.  Prvními  úkoly 

bylo  vymezit  náplň  práce  školních  psychologů  tak,  aby uspokojoval  potřeby školy, 

odlišit školní psychology od poradenských.  70 V začátcích 90. let šlo v praxi právě o 

přenesení  pedagogicko-psychologického  poradenství  do  škol.  Bílá  kniha  –  školský 

programový dokument této doby – zmiňuje možné oblasti práce školního psychologa. I 

když nebyla  profese daná  legislativou,  již  v roce  1996 na českých školách  působilo 

kolem 50  psychologů  a  v roce  2001  se  odhadovalo,  že  ve  školách  pracuje  až  120 

psychologů.  Zásadní  je  rok  2005,  kdy  vstoupila  v platnost  Vyhláška  č.  72  Sb.,  o 

poskytování  poradenských  služeb  ve  školách  a  školských  poradenských  zařízeních, 

podle které má škola možnost zaměstnávat školního psychologa a školního speciálního 

pedagoga.  Školní  psycholog  je  v mnoha  případech  součástí  školních  poradenských 

pracovišť (ŠPP).  71 Školní poradenská pracoviště poskytují poradenské a konzultační 

služby  žákům,  jejich  rodičům  a  učitelům.  Pedagogicko-psychologické,  speciálně 

pedagogické  a  preventivně-výchovné  služby  zabezpečuje  školní  psycholog,  školní 

speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence, popř. asistent pedagoga. Na 

Slovensku je profese školního psychologa ve školském zákoně zakotvena již od roku 

1993  a  pracovní  náplň  tohoto  odborníka  je  definována  vyhláškou  o  výchovném 

poradenství vydanou o 3 roky později. 72 

Důležitou  roli  v profesi  školního  psychologa  zastává  Institut  pedagogicko-

psychologického poradenství ČR (IPPP ČR), který měl  pod vedením Zapletalové na 

65  podle Lazarová, 2008
66  podle Mertin, 1999
67  podle Zapletalová, 2001
68  podle Lazarová, 2008
69  podle Mertin, 1999
70  podle Lazarová, 2008
71 podle Lazarová, 2008
72 podle Zapletalová, 2001



tvorbě  legislativy  významný  podíl.  Aby  psychologové  nebyli  považováni  za 

„nadstandard“  školy  a  zvýšil  se  jejich  počet  v  praxi,  vznikl  projekt  Vzdělávání 

Informace  Poradenství  –  Kariéra  (VIP-Kariéra),  který  celý  proces  urychlil.  Projekt 

vytvořený Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV) a IPPP spolufinancoval 

Evropský  sociální  fond  a  státní  rozpočet  České  repupliky.  V  roce  2001  proběhlo 

dotazování  vedoucích  pracovníků  základních  škol,  kteří  v  85,8%  vyjádřili  potřebu 

školního psychologa při práci s problémovými žáky, při péči o žáky s poruchami učení, 

chování a při řešení osobních a vztahových problémů žáků. Vedoucí pracovníci škol 

požadovali  aktuální  působení  a  spolupráci  s  učiteli.  (Lazarová,  2005,  s.  31)  IPPP 

vytvořil  koncepci  Školních  poradenských  pracovišť  (ŠPP),  které  metodicky  vedl, 

pořádal vzdělávací semináře, administrativně zajišťoval chod a sledoval jejich činnost. 

V roce 2007 se počet školních psychologů v ČR odhadoval na 200.  73     Po úspěchu 

prvního projektu  následoval  VIP II  –  Rozvoj  školních  poradenských pracovišť.  Pod 

vedením Národního ústavu  pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) 74 začal v lednu roku 2012 fungovat 

projekt VIP III - RAMPS (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb). 

IPPP  a  Asociace  školní  psychologie  České  a  Slovenské  republiky  stojí  za 

rozvojem teorie, podporou praxe a tvorbou legislativy v profesi školního psychologa. Za 

rozvojem školní psychologie u nás stojí taková jména jako Mareš, Štech, Zapletalová, 

Braun, Holčíková, Nováčková, Rejlová a další. 75 

Přestože se počet školních psychologů navyšuje, výzkum v této oblasti je stále 

pozadu. Jak poukazuje Lazarová (2008, s. 490), „školní psychologii se zatím nedostává 

výzkumné infrastruktury, která by studovala její vlastní kritické výzkumné problémy“, 

což se stává překážkou rozvoje profesionality školních psychologů. Mimo vydaných 

titulů IPPP se setkáváme spíše s pracemi vysokoškolských studentů na téma psychologů 

ve školách. 76 

73 podle Lazarová, 2008
74  V roce 2011 sloučení  Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP), Národního ústavu 
odborného vzdělávání (NÚOV) a Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP). 
75 podle Lazarová, 2008
76   podle Kavenská, Smékalová, Šmahaj, 2011



Školní psycholog 77

Na  začátku  si  uvedeme  definici. Školní  psycholog  je  profesionál  vyškolený 

v psychologii a pedagogice, odborník v poskytování psychologických služeb dětem a 

dospívajícím ve škole, rodině a v dalších sociálních prostředích, která ovlivňují zrání a 

vývoj  dětí.  78 V Hartlově  stručném psychologickém slovníku (2004) se  dočteme,  že 

školní psycholog je odborně vzdělaný  79 psycholog zaměstnávaný školou  80,  který je 

trvale v kontaktu se žáky a učiteli, podporuje individuální rozvoj dětí a pomáhá řešit  

studijní a výchovné problémy. Obvykle nevyučuje, aby nedocházelo ke konfliktu rolí. 

Podle výše zmíněného slovníku je  školní  psycholog též  výzkumník  v oblasti  školní 

psychologie. Kvalifikaci pro výkon této profese můžeme získat studiem jednooborové i 

dvouoborové psychologie bez vázanosti na typ fakulty. Podle Bardona (1992) by měla 

být doktorská úroveň základní úrovní vzdělání pro profesionálního psychologa. Právě 

v postgraduálním studiu by měl psycholog získávat speciální znalosti a dovednosti pro 

profesi  školního  psychologa,  na  čemž  se  shoduje  též  American  Psychological 

Association  (APA).  Tato  profese  je  u  nás  podle  zákona  (Zákon  o  pedagogických 

pracovnících) finančně ohodnocena zařazením do 11. – 13. platové třídy. 

Povaha profese školního psychologa

Školní  psycholog  by  měl  (může)  podle  Vyhlášky  č.  72  Sb.,  o  poskytování 

poradenských  služeb  ve  školách  a  školských  poradenských  zařízeních  z roku  2005 

poskytovat konzultace, vykonávat práci poradenskou, provádět diagnostiku, poskytovat 

metodické vedení a informace, pracovat s žáky, učiteli a rodiči. Jak by měla vypadat 

práce  školního  psychologa  se  dozvídáme  také  z  dokumentu  Etické  normy  práce 

školního psychologa (Oakland, Goldmanová, Bishoff – ISPA, jejichž normy přijala i 

Česká  asociace  školní  psychologie).  V zahraniční  literatuře  81 můžeme  najít  mezi 

základními  funkcemi  psychologa  na  škole  psychologické  poradenství  (individuální 

77 Psycholog je  člověk  profesionálně činný v jedné  z oblastí  psychologie,  který absolvoval  příslušné 
vysokoškolské   vzdělání.  Psychologie  je  obtížný vědní  obor,  který vyžaduje  od toho,  kdo v něm 
pracuje,  rozsáhlé znalosti teoretické i praktické a navíc schopnost empatie, jež umožňuje vytvářet 
autentický vztah s druhou osobou a chápat její postoje a chování. (Sillamy, 2001) 

78 podle Štech IN Průcha, 2009
79 Kromě magisterského programu oboru psychologie nejsou standardně dané požadavky na další 

vzdělávání či praxi školního psychologa. 
80 Jak si ukážeme v této práci, jsou různé možnosti zaměstnaneckého poměru školního psychologa. 
81 podle Valett, 1963



s dětmi,  individuální  s rodiči,  skupinové studentské  poradenství,  rodičovské  diskusní 

skupiny), konzultace (s jednotlivými učiteli, učitelské diskusní skupiny 82), výzkumný a 

vzdělávací  rozvoj  (metodické  vedení  učitelů),  služby  komunitě  a  individuální 

psychologické hodnocení  (případové studie,  vyšetření,  diagnostika,  doporučení,  další 

postupy). Jen z výčtu standardních činností školního psychologa ve vyhlášce u nás a 

z popisu práce školního psychologa z americké koncepce (byť jsou činnosti školního 

psychologa  popsány  obdobně)  můžeme  vidět,  že  v zahraničí  je  práce  školního 

psychologa více vyspecifikovaná, odborně obsáhlejší, profesní standardy jsou vyšší a 

školní psychologové jsou vážení a ohodnocovaní profesionálové (což vyplývá z výše 

popsaného  vývoje  v Americe  a  Evropě,  jehož  vliv  se  dostává  i  k nám).  V tamním 

prostředí je tento obor již tradicí, společnost je na práci těchto odborníků připravená. 

Školní psychologové tam působí nejen na školách, ale i soukromých dětských klinikách, 

v dětských  nemocnicích  (např.  nemocniční  školy  pro  těžce  mentálně  retardované), 

pracují pro vládu jako konzultanti a výzkumní specialisté, jako profesoři na školách a 

univerzitách,  v soukromých  praxích  (kde  se  zabývají  psychologií  a  vzděláváním). 

Psychologické principy se uplatňují ve škole a vzdělávání již dlouho. Školní psycholog 

je  však  unikátní  odborník,  který  praktikuje  na  širokém poli  teoretické  a  aplikované 

psychologie. Podílí se na všech úrovních vzdělávání (základní školy, univerzity, …). 83

Školního  psychologa  definují  normy  (standardy,  legislativa),  činnosti,  které 

vykonává, klienti, se kterými pracuje, jejich zakázky, které s nimi řeší. Pojďme si toto 

přiblížit více.  

Při vstupu do školy je potřebné vymezit hranice, funkce a cíle působení školního 

psychologa. 84 Činnost školního psychologa charakterizuje jeho práce s celým systémem 

–  práce  s dětmi  bez  zjevných  problémů,  s celými  třídními  kolektivy,  pedagogickým 

sborem – což ve výsledku vede k prevenci vzniku problémů.  85 Preventivní funkce je 

důležitým bodem práce  školního  psychologa.  Úlohou  školního  psychologa  tak  není 

pracovat jen s dysfunkčními prvky, ale také zlepšení globálně práce se všemi prvky, 

činiteli  výchovy,  vyhodnotit  jejich  efektivnost  v  psychologických  dimenzích  a 

psychologickými prostředky. „Školní psycholog řeší problémy školy, zúčastňuje se na 

82 Pod tímto si představujeme metodické vedení a také fungování např. bálintovských seminářů. 
83 podle Valett, 1963
84 podle Lazarová, 2005
85 podle Zapletalová, 2001



inovacích výchovy a vzdělání, na rozvíjení školy jako systému.“ (Gajdošová, 1997, s. 6) 

Školní psycholog je integrující  článek ve vztahové síti  školy.  86 O vztazích školního 

psychologa pojednává výzkumná část  naší práce,  kde jsme se zaměřili  na vztahy na 

pracovišti. Sám psycholog je ve škole přímo účasten několika rovin vztahů: s ředitelem 

školy, s celým pedagogickým sborem i jednotlivými učiteli (vstoupit mezi učitele do 

pedagogického sboru je  opravdu důležité),  s  celými  školními  třídami  i  jednotlivými 

žáky, s rodiči dětí. 87 Ve spolupráci školy a rodiny stojí před školním psychologem dva 

úkoly: 1. zlepšit kvalitu vztahů mezi rodiči a učiteli, 2. pokusit se zvýšit počet rodičů, 

kteří  budou  systematicky  spolupracovat  se  školou  a  pedagogickými  pracovníky.88 

Nezbytná  je  tak  těsná  spolupráce  školního psychologa nejen s rodiči,  ale  i  vedením 

školy  a  učiteli.  89 Školní  psycholog  se  nachází  ve  vztahu  k  žákům,  ve  vztahu  k 

pedagogickým pracovníkům školy a školního zařízení, ve vztahu k rodičům a zákonným 

zástupcům,  ve  vztahu  ke  škole  nebo  školnímu zařízení  jako systému,  ve  vztahu  ke 

krajským a okresním úřadům a dalším institucím zabezpečujícím péči o děti a mládež 

ad..  90 Vztahová  síť  školního  psychologa  tak  sahá  daleko  za  hranice  školy.  

Nejdůležitějšími spolupracovníky na škole jsou pro psychologa učitelé. Vztahu 

školního  psychologa  a  učitele  se  věnuje  v  problematice  školní  psychologie  velká 

pozornost. Je to vztah velmi důležitý a také křehký, prochází mnoha úskalími. Profesní 

vztah učitelů a  psychologů bývá utvářen minulou zkušeností  (učitel  má zkušenost  s 

poradenským  psychologem),  projekcí  vzájemných  představ  o  profesních  rolích, 

očekáváními,  osobními  sympatiemi/antipatiemi  konkrétních  pracovníků.  Vztah  může 

komplikovat řada nedorozumění, pro učitele je někdy práce psychologa nečitelná. Navíc 

může mít učitel obavu z toho, že psycholog odhalí jeho nedostatky a chyby.  91 Školní 

psycholog jedná s učiteli při řešení problémů žáků v chování, učení a profesní orientaci 

a  volbě  povolání.  Školní  psycholog  spolupracuje  s  učiteli  při  řešení  narušených 

sociálních vztahů ve třídě, při optimalizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve škole. 

Probíhá také spolupráce školního psychologa s učiteli v oblasti sociální atmosféry školy 

86 podle Štech IN Průcha, 2009
87 podle Zapletalová, 2001
88 podle Gajdošová, 1997
89 podle Štech IN Průcha, 2009
90 podle Gajdošová, 1997
91 podle Lazarová, 2005



a  interpersonálních  vztahů ve  škole.  92 Úspěšnou spolupráci  psychologa a  učitele  je 

možné  vystavět  na  důvěře,  respektu,  pocitu  bezpečí  a  komunikaci.  Nejefektivnější 

model  spolupráce  je:  zakázka  učitele  –  společný  plán  –  společná  práce.  Aktivita  a 

odpovědnost  všech  účastníků  situace  je  žádoucí.  Spolupráce,  otevřenost  a 

transparentnost psychologovy práce jsou dobrými předpoklady pro vytváření kvalitního 

profesionálního vztahu mezi školním psychologem a učitelem. 93

Hvozdík (IN Gajdošová, 1997, s. 13 – 14) rozeznává v logické sekvenci práce 

školního psychologa tyto kroky: 

1) Identifikace systému – školní  psycholog poznává žáky,  učitele,  rodiče,  řízení 

procesů ve škole, výchovněvzdělávací systém aj.

2) Diferenciace systému – školní psycholog diferencuje systém na: 

a) eufunkčně fungující podsystém – tvoří ho žáci, učitelé, rodiče a jiní činitelé, 

kteří pracují eufunkčně  v  intencích  systému,  plní  požadavky  školy,  svoje  

povinnosti v ní

b) dysfunkčně fungující subsystém – tvoří ho žáci, učitelé rodiče, vychovatelé, 

vedoucí kroužků, jejichž činnost není příliš adekvátní,  prostředí, vyučování a  

výchovné metody

c) subsystém možností a rezerv systému – tvoří ho lidé, možnosti, prostředky,  

kapacity, které je možné využít na zlepšení jeho funkčnosti.

3) Etapa  rozmýšlení,  alternativ,  rozhodování  a  strategií  na  zlepšení  systému  – 

školní psycholog spolu s vedením školy, výchovným poradcem a třídními učiteli 

zvažuje, které problémy jsou řešitelné, které jsou neřešitelné a které problémy je 

možné  řešit  za  splnění  určitých  podmínek  (organizační,  finanční,  personální, 

časové  aj.).  Řešení  se  může  z  časového  hlediska  rozdělit  na  jednorázové 

opatření,  jednorázové  intervence  (změna  zasedacího  pořádku),  střednědlouhé 

intervence (nácvik asertivity) a dlouhodobé (program volby povolání).  Školní 

psycholog navrhuje možnosti zjišťování efektivnosti těchto intervencí, určují se 

odpovědní pracovníci realizace, pedagogický sbor návrh schvaluje.

4) Etapa implementace rozhodnutí – plán se realizuje. Školní psycholog zajišťuje 

systematické a  koordinované působení  po celý školní  rok.  Je nutné počítat  s 

92 podle Gajdošová, 1997
93 podle Lazarová, 2005



řešením problémů, které se objevují nenadále (záškoláctví, sebevražedný pokus). 

5) Etapa  zpětné  vazby,  zhodnocení  efektivnosti  –  výsledky  testů,  zkoušek, 

dotazníků,  sociometrie,  sebehodnocení  žáků,  učitelů,  rodičů,  školní  prospěch, 

docházka do školy, přestupky proti školnímu řádu ad. 

Školní psychologie je nyní pod přímým i nepřímým útokem jako nikdy před tím 

– je z historické podstaty založena na formativním hodnocení a speciálním vzdělávání 

v tradičních formách, vzhledem ke školským reformám je tu zápas mezi tím, jak mají 

školní psychologové dělat to, k čemu byli ve školách vyzváni a co budou muset udělat, 

aby ve škole „přežili“. 94 Bez ohledu na oporu v legislativě je na školním psychologovi, 

aby si na škole vydobyl svou pozici. Pro úspěšnou a efektivní práci školního psychologa 

je  potřeba,  aby  ředitel  školy  vytvořil  vhodné  prostředí,  na  druhé  straně  musí  být 

psycholog  asertivní,  schopný  jednat,  znát  práci  učitelů.  Práce  ve  škole  klade  na 

psychologa vysoké nároky. Odvaha, profesní sebevědomí, pokora, takt a empatie jsou 

vlastnosti, které mu práci ve škole usnadňují. Ve vztazích školního psychologa na škole 

tak musí „klapnout“ více faktorů dohromady. Široké spektrum problematiky vyžaduje 

od školního psychologa znalosti z koučování, managementu, sociologie apod., ale také 

schopnost  odborné  spolupráce  se  specializovanějšími  kolegy,  předávání  klientů.  95 

Mimo standardního psychologického vzdělání musí mít školní psycholog znalosti i z 

oboru pedagogiky – při práci s žáky se setkává se specifickými kognitivními nároky 

jednotlivých předmětů a úseků učiva a znalosti z didaktiky jeho práci zkvalitňují. 96 

Školní psychologové mají mnohem širší pohled na to, co zahrnuje psychologické 

posuzování dětí a musí propojovat posuzování a intervence. Každý školní psycholog 

v každé  škole  prokazuje,  že  je  talentovaný  v různých  oblastech  („multifunkční 

psycholog“),  naslouchá,  co  po  něm učitelé  žádají.  Psycholog  by se  měl  vzdělávat, 

rozšiřovat  své  možnosti,  aby  škole  mohl  poskytnout  všechny  služby.  Budoucnost 

školních  psychologů  závisí  také  na  jejich  schopnosti  říci,  že  škole  mohou  pomoci 

v různých  směrech.  Školní  psychologové  jsou kompetentní  poskytnout  profesionální 

personální servis a další externí psychology.  97 Podle údajů z amerických středních škol 

(Adamson, Peacock, 2007) 93% z nich zažilo a muselo zareagovat na těžkou krizovou 

94  podle Bardon, 1992
95  podle Lazarová, 2008
96  podle Štech IN Průcha, 2009, podobné možné najít také ve Valett, 1963
97 podle Bardon, 1992



situaci  (znásilnění,  sexuální  napadení,  krádež,  násilný útok,  terorismus,  neočekávané 

úmrtí, traumatické poranění, automobilové nehody, vraždy, sebevraždy), která měla vliv 

na celé školní prostředí.  Na těchto školách fungují krizové týmy, které vedou školní 

psychologové.  Školy  mají  vytvořené  krizové  plány.  Následky  těchto  situací  řeší 

psycholog nejen na půdě školy, ale i s rodiči a celou komunitou. Byť jsou tyto údaje ze 

zahraničí, i to patří k práci školního psychologa a u nás bychom se mohli např. tvorbou 

krizových plánů či vytvořením týmů inspirovat. 

Na začátku roku 2000 proběhlo dotazníkové šetření mezi školními psychology 

ze seznamu Asociace školní psychologie. Na základě výsledků analýzy dat ze sebraných 

dotazníků  (Štech,  2001)  si  v závěru  této  kapitoly  shrňme  povahu  profese  školního 

psychologa,  jak  jí  vidí  odborníci  z praxe.  Školní  psycholog  pracuje  se  vztahovými 

situacemi,  ve  kterých  často  probíhá  krizová  intervence.  Tyto  situace  mají  nejasnou 

strukturu, nejsou definované metody a nelze předvídat následky. Školní psycholog je 

však  profesionál,  který  používá  standardní  diagnostické  postupy.  Dominantní 

používanou metodou je rozhovor. Při diagnostice žáka používá školní psycholog dále 

nejčastěji  tyto  metody:  ratingové  škály,  objektivní  psychodiagnostické  testy  a 

osobnostní dotazníky, projektivní techniky, analýzu školních materiálů,  pozorování v 

přirozeném prostředí (ve třídě, o přestávce, na zájmovém kroužku). (Gajdošová, 1997, 

s. 34) Školní psycholog musí své postavení neustále vybojovávat a obhajovat a i tak 

existují  rizika  nepřijetí  systémem  školy.  O  této  problematice  se  dozvíme  více  ve 

výzkumné části naší práce. 

Práce psychologa na škole přináší mnohá pozitiva. Profese školního psychologa 

je nízkoprahová služba – psycholog je přítomen ve škole a tak tedy každému dostupný. 

Může  aktuálně,  včasně,  flexibilně,  vždy  podle  potřeby  vstupovat  do  problematické 

situace.  Má možnost  díky  dlouhodobé  přítomnosti  ve  škole  a  dobré  znalosti  tamní 

situace  a  vztahů  jemné  klinické  diagnostiky  (pozorování,  rozhovory).  Má  možnost 

ověřovat  efektivitu  své  intervence.  Tyto  aspekty  psychologické  práce  jsou  pro  tuto 

profesi jedinečné. 

Role školního psychologa

 Této kapitole věnujeme větší prostor vzhledem k úzké souvislosti tématu role a 



identita.  98  Role školního psychologa ovlivňují jeho místo ve vztahové síti školy. Školní 

psycholog se často setkává s otázkou od učitelů či rodičů: „No tak mi řekněte, jak to 

mám udělat? Co s tím mým žákem/tou třeťačkou/naším klukem mám dělat?“ Klienti 

chtějí radu, návod. Poradcem je školní psycholog také pro žáky. Děti si pro radu chodí 

k někomu, ke komu mají důvěru a je jim sympatický. Ve školním prostřední to může být 

učitel,  školní  psycholog,  výchovný  poradce  ad.  Někdy  je  tedy  úkole  školního 

psychologa ne přímo pracovat s žákem, ale např. být nápomocen třídními učiteli,  ke 

kterému má dítě důvěru. Dítě si k dospělému přijde pro povzbuzení. A také proto, aby 

mu  někdo  naslouchal.  „I  kdyby  poradce  neučinil  nic  jiného,  že  bude  dobrým 

posluchačem, už tím poskytne cennou službu.“ (Fontana, 1997, s.322) Naslouchání patří 

k práci  školního  psychologa  nevyhnutelně  v jakékoliv  situaci.  Nejen  v interakci 

s klienty, ale i „naslouchání“ klimatu školy, co je za neverbalizované problémy. Poradce 

není příliš direktivní, ale spíše klade otázky, aby podnítil myšlení klienta. Ať už přijde 

klient s čímkoliv, poradce ho nesoudí. Poradce nepřebírá odpovědnost za svého klienta, 

ale  klienta  v  tomto  ohledu  podporuje.  Dětem pomáhá  k tomu,  aby za  své  chování 

přebíraly zodpovědnost. Poradce se nevtírá. Ať už se to týká toho, že by se neměl vtírat 

tam, kde ho nechtějí,  ale  i  toho, že i  když už dává rady,  tak je nevnucuje,  děti  ani 

dospělé k ničemu nenutí. Klient sám nakonec ví, co mu pomůže. Tyto „zásady jednání“ 

neplatí jen pro poradce, ale pro všechny pomáhající pracovníky. Samozřejmě je vždy 

důležité zohlednit věk a stav klienta.   

Jednou z oblastí, ve které školní psycholog v praxi často radí, je volba povolání. 

To bývá na školách v kompetenci výchovného poradce, ale může se stát, že za školním 

psychologem  přijde  sám  žák  či  jeho  rodiče  s dotazem.  A nebo  školní  psycholog 

spolupracuje s výchovným poradcem. Školní psycholog má různé záznamy o žácích již 

od  první  třídy  (od  screeningů  SPU,  sociometrických  dotazníků  apod.  až  po  práci 

individuální), zná je a může sledovat jejich vývoj v různých oblastech po celou dobu 

školní docházky nebo i z jednotlivých setkání a tím přispět k rozhodování, jaké povolání 

nejvíce „sedne“.  Více se zabývá osobnostní  rovinou žáka.  Další  oblastí,  do které se 

školní psycholog může dostat  jako poradce,  je sexuologie,  otázky sexuální výchovy. 

Školní poradenská psychologie se zabývá problémy výchovnými a vzdělávacími.  Ke 

školnímu psychologovi se tak dostávají žáci, kteří mají ve škole potíže – v oblasti práce 
98 Štech, 1998



a  výkonu,  problémy v chování,  v sociálním zařazení  do  skupiny,  v sebehodnocení  a 

citovém  prožívání.  99 Poradce,  diagnostik,  terapeut,  konzultant  –  to  jsou  „klasické 

identity“ školního psychologa. 100

Školní psycholog se často při své práci ocitá uprostřed mezi dvěmi stranami (i 

třemi a více). Pomáhajícího čeká obtížný úkol. V narušené komunikaci mezi dítětem a 

rodiči, žákem a učitelem, školou a rodiči, vedením a učiteli, třídou a učitelem atd., má 

úlohu jako „jazýček na vahách“. I když nechce, hýbe nějakým směrem. Od školního 

psychologa se vlastně očekává, že bude neutrálním soudcem. 

V mnoha situacích je hlavním úkolem školního psychologa podpora žáka, učitele 

(např.  právě  v jednání  s  žákem či  rodiči,  jak jsme už poznamenali  dříve)  či  jiných 

subjektů. Při poskytování podpory klientovi se odborníkovi může stát, že se identifikuje 

s klientem  či  poskytne  jako  podporu  sám  sebe.  Psycholog  by  měl  být  s  klienty 

autentický, empatický, respektující.  Ale stále profesionál.  Dostáváme se tak na půdu 

osobního zaangažování školního psychologa, které je vzhledem k intenzivitě, délce jeho 

působení na škole a také vzhledem k neformálním vztahům, které se na pracovišti často 

vybudují, nasnadě. 

Školní  psychologové  v  některých  případech  mohou  vystupovat  také  jako 

koučové,  kteří  podporují  učitele  v jeho profesionálním růstu.  101 Vedení  instituce ho 

pravděpodobně zaměstnalo kvůli podpoře školy. Podpoře příznivého ovzduší. A to jak 

preventivně, tak i v případě, že je na škole problém a je potřeba ji „ozdravit“. O tom, jak 

je důležité, zda je systém školy připraven na intervence školního psychologa a otevřen 

novým vlivům, budeme více psát v empirické části. 

Psycholog se může nabídnout klientovi také jako partner. Partner v dialogu, ve 

kterém se uvolní problémová dynamika. Záleží tedy na charakteru zakázky a osobnosti 

klienta. 

Jak už zde bylo mnohokrát napsáno, školní psycholog žije ve vztahové síti školy. 

Ocitá se v rámci vztahu, kde on je profesionál a ostatní jsou klienti.  V realitě práce 

psychologa ve škole se tento rámec může měnit, pozice nejsou tak jednoznačně dané, 

ovlivňují ho vztahy, kterých je účasten. Ale stále je „zúčastněným spoluprožívajícím“. 

Jen  musí  být  o  krůček  stranou  (nemyslíme  tím  „nad“),  aby  mohl  poukazovat  na 
99 podle Vágnerová, 2005
100 podle Lazarová, 2005
101 podle Lazarová, 2005



možnosti,  alternativy.  K tomu  je  zapotřebí  značné  míry  flexibility.  102 Spektrum  a 

náročnost  těchto rolí  poukazuje na potřebu zkušeností  a  praxe školního psychologa. 

Nejde jen o připravenost profesní, ale také osobnostní nastavení. 

Štech  (1998)  popisuje  v jednom  ze  svých  článků  přímo  tři  role  školního 

psychologa, které považuje za hlavní. Autor používá termín „identitní figura“, který my 

používáme  ve  stejném  významu  jako  „role“  103.  V  podobném  významu  v textu 

používáme i pojem „pozice“. 

Školního  psychologa  nazývá  Štech  intelektuálním  kutilem, 

mediátorem/vyjednávačem a badatelem školy. 

Intelektuální kutil

Školní  psycholog  se  dostává  do  situace,  kdy  musí  pracovat  bez  dostatečné  opory 

v psychologické výbavě teoretické, metodologické, výzkumné či intervenční. Musí se 

tak uchylovat k „intelektuálnímu kutilství“. To znamená využít a použít všeho, co se 

nabízí, co náhodně poznal, sbírat zkušenosti, kde se dá. Školní psycholog řeší problémy 

v situaci, kdy neexistuje jasný aplikační mechanismus, vysvětlovací schéma. 

Mediátor a vyjednávač

Ke  kompetenci  mediátora  školní  psycholog  tolik  nevyužívá  odborné  postupy 

(diagnostika, rozhovory, standardní intervenci). Touto rolí ale získává hodnotu v očích 

učitelů,  ředitele,  rodičů  a  žáků.  Řešit  spory mezi  ředitelem a  učiteli,  přimět  učitele 

komunikovat s rodiči problémového žáka, přesvědčit vedení o náplni své práce apod. 

nevyžaduje akademické psychologické postupy. I jiná náplň práce školního psychologa, 

jako různé depistáže či  ankety,  vyžaduje kompetence,  na které se  nikde poradenský 

nebo klinický psycholog nepřipravuje. Psycholog považuje za předmět své práce vztah 

dítěte. Pomoci dítěti se vztahy s učiteli, rodiči, vrstevníky. Ve Štechově článku z roku 

2001 se dozvídáme, že interpersonální vztahy je jedna z nejčastějších situací, kterou 

102 volně podle Ludewig, 1994 
103 Role je očekávaný způsob chování vázaný na určitý sociální status. Role zprostředkovává vztah mezi 

reálně prováděnými činnostmi jedince a nadindividuálně platnými normami. Role může být chápána 
jako  aspekt  sociální  pozice,  aspekt  sociální  interakce  a  aspekt  osobně  prožívané  činnosti.  Může 
docházet ke specifické situaci vykonávání jedné či více rolí. Může docházet také ke konfliktu rolí. 
Důležitým aspektem je aktivní tvorba. (podle Velký sociologický slovník, 1996) 



psycholog ve škole řeší.  104 Delikátní situace nastává ve chvíli, kdy školní psycholog 

vstupuje do nevhodné intervence učitele nebo vedení školy. Zátěžové na celé situaci je, 

že  školní  psycholog  často  nasazuje  svojí  vlastní  osobu  jako  nástroj  zjišťování  a 

ovlivňování. 

Badatel školy

Jednou  z možností,  kde  školní  psycholog  ukazuje  svou  profesionalitu,  je  školní 

psycholog  jako  badatel.  Výzkum  etnografického  typu  postavený  na  kvalitativních 

metodách, systematickém a longitudinálním sledováním a vyhodnocování dat o žácích, 

pedagogickém sboru, klimatu či pasportizace školy atd. by mohla být také náplní práce 

tohoto profesionála. 

Štech v článku z roku 1998  Profesní identita školního psychologa navrhuje tři 

výše popsané  role školního psychologa – mediátor, kutil, badatel školy (= konceptor, 

spolutvůrce projektů). Na základě dotazníkového šetření uveřejněného v článku z roku 

2001  Sonda  do  profese  školního  psychologa  v ČR byla  role  mediátora  potvrzena 

bezvýhradně.  Role  kutila  a  badatele  školy  se  objevuje  podle  autora  článku  méně 

výrazně. 

V tomto článku z roku 2001, který je napsán na základě výsledků dotazníkového 

šetření mezi školními psychology, můžeme zachytit, jak se tito odborníci ve své profesi 

vidí. Právě na základě prožívání profese školními psychology je tvořena empirická část 

naší rigorózní práce. Téma vztahů, rolí, profesní pozice je provázeno emocemi. Profesní 

sebeobraz školních psychologů se vytváří na základě toho, co pozitivního a negativního 

na své profesi shledávají (tedy to, co charakterizuje tuto profesi). Školní psychologové 

se k otázce povahy profese vyjádřili tak, že všechny aspekty této profese (dlouhodobý 

přímý  kontakt,  kreativita  v hledání  nestandardních  řešení,  okamžitá  zpětná  vazba  o 

výsledcích,  vděčnost  studentů  apod.)  vedou  k  „pocitu  větší  smysluplnosti  práce“. 

(Štech,  2001,  s.53)  Dále  při  tvorbě  sebeobrazu  záleží  na  tom,  jaké  postavení  má 

psycholog ve škole. Často si školní psychologové stěžují na to, že je jejich postavení 

nejasné,  musí  neustále  vyjednávat,  získávat  důvěru  dalších  účastníků  v systému  a 

objevuje  se  i  závislost  či  malá  míra  nezávislosti  na  zaměstnavateli.  Někteří 
104 Štech, 2001, s.49



z psychologů ale  právě  oceňují  to,  že  si  museli  své  místo  vybojovat,  protože  došlo 

k jejich akceptaci, porozumění (více než formální respekt). Dalším faktorem, který má 

vliv na utváření sebeobrazu školního psychologa, je profesní uvědomění. Jak už bylo 

zmíněno u postavení psychologa ve škole, záleží na tom, jak je školní psycholog jako 

zaměstnanec školy závislý na řediteli a učitelích. Profese školního psychologa je služba, 

ale školní psycholog by se neměl cítit jen jako služebník ředitele či učitelů. V lepším, 

ne-li  nejlepším případě  dochází  k tomu,  že  se  školní  psycholog  a  učitelé  vzájemně 

obohacují  (školní  psycholog  nahlíží  pod  pokličku  didaktiky,  učitel  se  učí 

psychohygieně), což vede ke zkvalitnění profese obou. 

Ve  Štechově  článku  nalézáme  i  další  role,  které  psychologové  jako 

profesionálové ve škole zastávají. Tyto role jsou hlavně dané „poptávkou“ (co klienti od 

profesionála očekávají), ta se ale musí setkat s „nabídkou“ (tedy co školní psycholog 

umí,  na  co  se  profesně  i  osobnostně  cítí).  Co  škola,  to  jiná  poptávka,  co  školní 

psycholog, to jiná nabídka. Přesto určité standardy v práci školního psychologa jsou a v 

tom, co základního, zásadního školy od psychologa chtějí, se odborníci také shodují. 

V systému  školy  může  školní  psycholog  vystupovat  jako  „mediátor“, 

„zprostředkovatel“105. Dále se od něj může očekávat, že zafunguje jako „Všemohoucí“ 
106.  Do  této  kategorie  zahrnujeme Štechovy  107 profesní  figury „děd  Vševěd“,  který 

vyřeší  odborně  problematickou  situaci,  „kouzelník“,  který  je  všemocný  a  zvládne 

všechny  požadavky  učitelů,  ředitele,  žáků  i  rodičů  a  je  to  „hasič“,  který  okamžitě 

zvládne  mimořádné  situace.  Někteří  ze  školních  psychologů  svou  úlohu  vidí  ve 

„zpovědníkovi“, jehož náplní je vyslechnout, dát možnost se vypovídat, svěřit. Je to role 

blízká terapeutovi. 

V  diplomové  práci  Důvěra  ve  vztazích  mezi  učiteli  a  začínajícím  školním  

psychologem  108 lze v autorkou popsaných příbězích nalézt role, do kterých se školní 

psycholožka při své práci dostává. Vybrané si zde popíšeme, dokreslují již výše zmíněné 

výčty profesních pozic školního psychologa. 

Školní  psycholog se může stát  soudcem v některých situacích,  kdy například 

učitel  a  žák  líčí  situaci  odlišně  a  chtějí  po  něm,  aby se  přiklonil  na  jednu  stranu. 
105  podle Štech, 2001, s.53
106  Opovážlivé pojmenování, ale vystihující podstatu toho, že se po školním psychologovi požaduje, aby 

byl všemocný. 
107  podle Štech, 2001, s. 53
108  Suchardová, 2009



V některých pozicích je psycholog chápán jako ochránce, bezpodmínečný obhájce žáků. 

Z pohledu učitelů se staví na stranu dětí. Pokud je pozice školního psychologa z více 

stran  považována  za  neutrální  (v  ideálním  případě  nestranná),  bývá  vysílán  jako 

prostředník v jednání, mediátor, vyjednávač. Tyto role psychologa ve škole se shodují 

již s výše popsanými jinými autory. 

Školní psycholog může mít v péči žáky se specifickými poruchami učení či jiné 

žáky,  kteří  mají  problémy v učení.  Jeho role  se  stává  doučovatelskou či  učitelskou. 

Učitel může negativně vnímat školního psychologa jako konkurenta, který ohrozil jeho 

odbornost a překročil své kompetence. Podmínkou spolupráce je vymezení rolí, pozic, 

jaké jednotliví pracovníci ve škole zastávají. Mimo pedagogických kompetencí někteří 

učitelé (např. třídní učitel) zastávají i roli důvěrníka, který zná rodinnou situaci dítěte. 

Učitel  se  pak  stává  psychologem –  laikem a  opět  se  mohou  role  a  kompetence  se 

školním  psychologem  střetávat.  Otázkou  pak  je,  kdo  je  na  co  odborník.  Takovéto 

vymezení kompetencí je pro život školního psychologa ve škole a jeho vztahy velmi 

důležité. Kompetence se mohou u jednotlivých osob na škole během času také měnit.  

Ať již formálně nebo i skutečně je školní psycholog kolegou učitelů a dalších 

pracovníků. Může se stát opravdovým spolupracovníkem, partnerem. Což jako jiné role 

přináší  pozitiva  (spolupráce,  důvěra)  i  negativa  (potřeba  distance  psychologa  jako 

odborníka apod.). V mnohých situacích školní psycholog vystupuje jako důvěrník nejen 

žáků, ale i učitelů. O tomto vztahu se budeme dalších částech textu více rozepisovat. 

V jednom momentě popisu příběhu autorky se objevuje i vztah mezi školním 

psychologem  a  pedagogicko-psychologickou  poradnou.  Poradna  může  školního 

psychologa považovat za rivala. Může zde být i vztah kontrolní. V ideálním případě se 

jedná o vztah dvou rovnocenných odborníků – psychologa školního a poradenského. 

Sama autorka diplomové práce identifikuje na základě příběhů o mimořádných 

událostech  ve  škole,  ve  kterých  figurovala  jako  školní  psycholožka,  několik  rolí 

školního  psychologa.  Tyto  role  jsou  vztaženy  k interakci  s učiteli.  „Příběhy  ukazují 

různé podoby vztahů mezi učitelkami a školní psycholožkou. Školní psycholožka se 

objevuje  v příbězích  v několika  figurách  ve  vztahu  k učitelům  -  jako  „svědek“, 

„obhájkyně dětí“, „nováček“, „druh v neštěstí“, „důvěrník“, „narušitel kompetenčních 

hranic“.“ (Suchardová, 2009, s.69)

Role školního psycholog jsou dány jeho pozicí psychologického odborníka ve 



škole  a  také  vznikají  v  interakci  s  dalšími  školními  i  mimoškolními  figurami.  Jak 

vypovídají  zjištění  Štecha,  nejvýznamnější  rolí  školního  psychologa  je  mediátor, 

vyjednávač,  zprostředkovatel.  Tato  role  byla  potvrzena  např.  i  v  diplomové  práci 

Suchardové. Z podstaty služby školního psychologa (pomáhajícího pracovníka) vyplývá 

role poradce, a to v různých oblastech. 

VII. PROFESNÍ IDENTITA ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

Školní psycholog se vyčleňuje jako subprofese (jedinečnost, specifická funkce) a 

zároveň  hledá  svou  psychologickou  legitimitu  (podobnost  s jinými  psychologickými 

profesionály). 109

„Identita  je  pojmem  vymezeným  negativně  –  co  nejsme  my.  U  školních 

psychologů  by  vymezení  mohlo  znít:  „nejsme  poradenští  psychologové“  (tím  není 

vyloučena  formulace:  „v  lecčem jsme  jako  poradenští  psychologové“).  Při  utváření 

identity dochází v důsledku ke sváru dvou rozporných principů:

a) princip  trvalosti,  neměnnosti,  permanence  (ať  se  nic  nemění,  ať  se 

neodlišujeme)

b) princip změny a jinakosti (ať jsme specifičtí, nezaměnitelní) 

Jedná se tedy o odlišnost na bázi uznané stejnosti.  Nechceme být zaměněni s jinými 

osobami, ale také nechceme být tak jiní, abychom se vzdálili profesnímu jádru tvořeném 

několika společnými základními znaky.“ (Štech, 1998, s.259 - 260) 110

Odlišení  školních  psychologů  od  psychologů  v pedagogicko-psychologických 

poradnách  je  otázkou  po  profesní  identitě  školních  psychologů.  Identita  školního 

psychologa se totiž utváří  na základě srovnání s dalšími psychologickými profesemi. 

Školní i poradenský psycholog pracuje s podobnou cílovou skupinou, mívají podobné 

zakázky  od  klientů,  používají  obdobné  metody.  Je  řada  oblastí,  ve  kterých  se  tito 

psychologové  překrývají  a  překrývat  budou.  111 Služby  pedagogicko-psychologické 

poradny vyhledávají  klienti  již s problémem. Na rozdíl  od poradenského psychologa 

jsou žáci sledováni školním psychologem ve známém prostředí v průběhu poskytování 
109  podle Štech, 2001
110  podobně jako Výrost, Slaměník, 2008, s.121
111  podle Lazarová, 2008



péče  i  po jejím skončení.  Poradenský psycholog má vždy nablízku další  kolegy,  se 

kterými  může konzultovat,  lze  se  s kolegou vzájemně zastoupit,  práci  poradenského 

psychologa  zaštiťuje  instituce  poradny.  Školní  psycholog  je  v systému  školy  jako 

odborník sám.  112 Školního psychologa charakterizuje to, že jeho práce má širší pole 

působnosti  a  je  méně  orientovaná  na  diagnostiku.  Od diagnostiky dětí  je  přesunuta 

pozornost i  na práci s  učiteli.  Školní psycholog pracuje na změně klimatu ve škole, 

zaměřuje se na prevenci a pracuje na změně pojetí  výuky, soustředí se na sledování 

psychologických  aspektů  života  školy,  důležitým aspektem je  celý  systém,  jehož  je 

psycholog  ve  škole  součástí.  113 Psycholog  se  při  řešení  problémů  nesmí  s nikým 

identifikovat, ani s žákem, jehož situaci řeší. Problém také nastává, když se psycholog 

při  vymezení  své  profesní  identity  hlásí  spíše  k psychologii  než  ke  škole.  Jestliže 

preferuje svou „psychologickou“ identitu, oslabuje svou pozici, funkci ve škole. 114 

Profesní  identita  školního  psychologa  by se  jinými  slovy mohla  popsat  jako 

„chaos a nejasnost hranic profesní kompetence.“ (Krýslová, 1999, s.82) To je ale vlastně 

charakteristické pro každou začínající profesi. 

Štech  (1998)  ve  svém  článku  popisuje  klady  a  zápory  profese  školního 

psychologa. Situace, ve kterých se školní psycholog při své práci nachází, zakládají jeho 

identitu. To, že se mohou školní psychologové ve své profesi cítit nejistě, přikládáme 

právě tomu, jak nejasně definovat, vymezit lze tuto profesi a jak ambivalentní pocity 

může vykonávání této profese přinášet. Za pozitiva profese je považováno to, že školní 

psycholog ve vztahové síti školy vystupuje jako mediátor, podporuje porozumění uvnitř 

sítě, pracuje se školou jako systémem. Školní psycholog zná kontext situací ve škole, 

může  klinicky  lépe  rozlišovat.  Vzhledem  k tomu,  že  je  školní  psycholog  na  škole 

jediným takovým odborníkem, je z hlediska etiky míra osobní odpovědnosti vyšší. Mezi 

negativa profese patří nízké záruky odbornosti pracovníka a tím i nižší prestiž profese 

než např. v USA. Školní psycholog se stále ocitá ve stavu vyjednávání a přesvědčování 

druhých lidí  o  své práci.  Náplň práce je nutné dohodnout  vždy na základě specifik 

působiště.  Štech  pro  toto  používá  termín  zóna  profesně  identitních  kompromisů.  115 

112  podle Zapletalová, 2001
113  podle Lazarová, 2008
114  podle Štech, 1998
115 „V těchto  situacích  musí  školní  psycholog  přesvědčivě  demonstrovat  znaky  obecné  profesní 
kompetence, neustoupit z profesních zásad, korektnosti postupů. Na druhé straně se nemůže skrývat před 
konflikty a zkouškami, které mu dávají šanci na potvrzení profesně identitní specifičnosti.“ (Štech, 1998,  



Stává se, že školní psycholog musí využít nestandardní psychologické metody, protože 

žádné „odborně správné“ se nehodí. A jak už bylo popsán výše, školní psycholog v této 

chvíli  nemá  s kým  problematiku  konzultovat  ani  není  možné  rychle  využít  služby 

supervizora. Školní psycholog může být nahlížen jako všemocný profesionál. On však 

ve  škole  nepoužívá  jen  odbornou terminologii  a  neutrální  zprávy.  Školní  psycholog 

pracuje teď a tady s řadou lidí,  se kterými musí hovořit  srozumitelnou řečí. Za klad 

profese bývá považováno to, že školní psycholog pracuje ve vztahové síti. To však může 

přinášet i nástrahy, protože osoby v této vztahové síti jsou na sobě vzájemně závislé, 

utužují  se  vazby,  je  zde  riziko  přenosu  nebo  afektivních  komplikací  a  pevnost 

profesionálních hranic se vytrácí. Dalším negativem profese je chybějící specializovaná 

příprava na profesi školního psychologa.

Profesní identita školního psychologa se tedy mimo jiné formuje jeho dosavadní 

profesní  dráhou (srovnává svou nynější  práci  s  postavením v předešlé  profesi  např. 

poradenského psychologa). Dále má vliv profesní postavení školního psychologa a jeho 

zakotvení  (vybojovaná  pozice;  absence  opory  v  legislativě).  Velký  díl  si  nese 

charakteristika profese, která již byla dopodrobna probrána na dosavadních stránkách 

textu (nedůvěra učitelů a rodičů; nezprostředkovaný kontakt; smysluplnost práce apod.). 

Závisí také na profesním sebeuvědomění, míře autonomie. 116

VIII. METODOLOGIE

Ukazuje se, že se výzkumy v České republice v poslední době věnují tématům 

profesní identity školního psychologa, náplně jeho práce a jeho spolupráce s dalšími 

subjekty. Dalšími výzkumnými tématy jsou přijetí školního psychologa v systému školy 

a  postoje  k  němu.  Naopak  opomíjeny  jsou  dosud  oblasti  jako  osobnost  školního 

psychologa, strategie zvládání práce nebo ověřování konkrétních používaných metod, 

nástrojů  (což  by  bylo  vhodné  sledovat  dlouhodobě  a  opakovaně).  Slabou  stránkou 

většiny dosud realizovaných výzkumů (z velké části zastoupených také diplomovými 

pracemi studentů psychologie nebo učitelství) je nízká reprezentativnost výzkumného 

s. 260)

116 podle Štech, 2001



souboru školních psychologů z důvodu nedostatečné velikosti souboru. Ta je způsobena 

mimo jiné neexistencí sítě všech školních psychologů působících v naší republice, která 

by registrovala jejich počet a případně poskytovala kontakty na tyto odborníky.  117 V 

naší práci  vycházíme také ze zahraničních zdrojů, i když jsme se snažili postihnout 

téma z pohledu situace tohoto oboru u nás. Naše práce se řadí mezi kvalitativní. Stejně 

jako většina realizovaných výzkumů popsaných výše, ani naše studie nebude velikostí 

vzorku reprezentovat problematiku školních psychologů v České republice.  Nicméně 

naší ambicí  je otevřít  pole  tohoto tématu k zamyšlení,  diskuzi,  k dalšímu výzkumu. 

Nepřinášíme přehledovou studií o profesi školního psychologa, ale nabízíme nahlédnutí 

do problematiky jeho profesní identity a vztahů na pracovišti. 

Obecný metodologický rámec výzkumu

„Kvalitativní  přístup  je  proces  zkoumání  jevů  a  problémů  v  autentickém 

prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých datech a 

specifickém  vztahu  mezi  badatelem  a  účastníkem  výzkumu.  Záměrem  výzkumníka 

provádějícího kvalitativní výzkum je za pomocí celé řady postupů a metod rozkrýt a 

reprezentovat  to,  jak  lidé  chápou,  prožívají  a  vytvářejí  sociální  realitu.“  (Švaříček, 

Šeďová, 2007, s. 17)

Cílem této rigorózní práce je prozkoumání profesní identity školního psychologa 

skrze jeho vztahy na pracovišti. Chceme otevřít témata pro otázky a diskuzi – náročnost 

této profese, co vstupuje ve vztazích školního psychologa na pracovišti do hry, jak tyto 

vztahy  ovlivňují  tvorbu  profesní  identity  školního  psychologa.  Některé  výpovědi 

školních  psychologů  v  rozhovorech  se  shodují,  některé  jsou  interindividuální.  Tato 

rigorózní práce vychází z tématu práce diplomové  118,  která mapovala faktory mající 

vliv na profesní identitu školního psychologa. K významným datům z diplomové práce 

bychom se zde rádi vrátili a posunuli práci směrem k jedné z důležitých kategorií  – 

vztahy psychologa ve škole.  Jedná se nám o vztahy na pracovní  úrovni,  které  jsou 

formálního  i  neformálního  charakteru.  Nebudeme  v  této  kapitole  zacházet  do 

podrobností,  to  nás  čeká   v  kapitole   interpretace  dat,  ale  rádi  bychom od počátku 

ujasnili pole tématu. V diplomové práci se ukázala kategorie vztahů jako velmi rozsáhlá 
117 podle Kavenská, Smékalová, Šmahaj, 2011
118 Bartošová, M. Profesní identita školního psychologa. Praha, 2011, 116 s. Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta. Vedoucí práce V. Pavlas Martanová



a významná. Vedení školy (ředitel, jeho zástupce), učitel jednotlivec, pedagogický sbor, 

žák,  třída,  rodič,  zákonný  zástupce  dítěte,  pedagogicko-psychologická  poradna  ad. 

Pracovní život školního psychologa v síti vztahů se prolíná všemi řádky textu. Téma je 

často  zmiňováno v  odborných článcích.  Dopad na  školního psychologa ale  není  do 

hloubky příliš  prozkoumán.  Jelikož je  rozsah vztahů opravdu široký (ať už klient  – 

poradce,  zaměstnanec  –  zaměstnaval,  kolega  –  kolega  ad.),  zúžíme  pole  našeho 

výzkumného záběru na vztahy pracovní v rámci školy. Neprivilegujeme je, netvrdíme, 

že jsou nejdůležitější.  Ale znamenají  pro nás  zajímavé otázky ve vztahu k profesní 

identitě. Pracovník si dokáže poradit s více či méně obtížným klientem/dítětem. Praxe 

odborníka  naučí  jednat/vyjednávat  s  rodiči.  Život  v  komunitě  školy vykazuje  určitá 

specifika.  Vztahy  se  spolupracovníky  se  neustále  mění  na  různých  úrovních, 

vyjednávání je na denním pořádku. Dynamika je všudypřítomná. A na základě interakcí 

vznikají role (identity) školního psychologa. 

Po  setkání  s  tématem  školního  psychologa  v  diplomové  práci  nás  tato 

problematika velmi  zaujala  a  touha vědět  víc  nás zavedla hlouběji.  Do jednotlivých 

rovin příběhů z rozhovorů. A rovina vztahů a její vliv na sebepojetí školního psychologa 

je velmi významná. Hlavní otázkou naší rigorózní práce je tedy vliv pracovních vztahů 

na profesní identitu školního psychologa. Další otázky vyplynou v průběhu textu této 

práce. 

Oproti  diplomové  práci  byl  vzorek  školních  psychologů  rozšířen  o  dalšího 

respondenta. A změnilo se i postavení výzkumníka. Ze statusu studentky se stala sama 

školní psycholožkou. Z pozice nezaujaté  119 je tu pozice zaangažovaná. Pro rigorózní 

práci to znamená nový impluz a pohled. Je tím oslaben požadavek odstupu a nadhledu 

výzkumníka  nad  problematikou.  Nicméně  to  o  to  více  reflektujeme  při  analýze  a 

interpretaci dat a výzkumné standardy se snažíme zachovat. 

Metoda záměrného (účelového) výběru

Záměrný výběr vzorku je takový postup, kdy cíleně hledáme účastníky výzkumu 

podle určitých vlastností. Kritérium výběru je určená vlastnost nebo např. příslušnost 

k určité  sociální  skupině.  To  znamená,  že  vyhledáváme  takové  jedince,  kteří  toto 

119 Ve smyslu objektivně, ne že by ji téma nezajímalo.



kritérium nebo soubor kritérií splňují a současně jsou ochotni se výzkumu účastnit. 120 

Při výběru školních psychologů jsme se řídili několika našimi předpoklady, které 

se staly podmínkami výběru.  Prvním předpokladem bylo,  že sžití  se s  rolí  školního 

psychologa a ukotvení se v pozici ve škole, trvá několik let. Školní psycholog hledá 

svou roli, své místo, vyjednává své postavení, požadavky vedení a učitelů a nabízí své 

služby. To vše chce čas. Náš limit zněl – alespoň dva roky praxe na pozici školního 

psychologa.  Dva školní  roky,  kdy se člověk věnuje  této  práci  kontinuálně  na jedné 

škole.  Je plno zkušených klinických nebo poradenských psychologů, ale jak jsem si 

vysvětlili  již  v  úvodních  kapitolách,  práce  psychologa  ve  škole  je  specifická. 

Předpokládáme, že po dvou školních letech bude pracovník schopen říci, jaké to bylo na 

začátku,  co  prožíval,  jak  to  vypadá  s  učiteli,  jaká  je  jeho  situace  na  škole  nyní. 

Samozřejmě, že čím delší praxe v oboru, tím pro nás lépe.  I když jsou samozřejmě 

počátky v profesi překryty dalšími zkušenostmi. Pokud v této práci odborník setrval, 

pravděpodobně  ho  i  baví  a  přináší  mu  uspokojení.  Po  několika  letech  má  již  také 

navázané vztahy s kolegy, s dalšími odborníky, znají ho rodiče žáků.  Dlouhodobá praxe 

je  pro  nás  (samozřejmě  člověk  od  člověka)  také  známkou  toho,  že  by  nám  tento 

pracovník mohl být učitelem a vzorem v oboru. 

Druhou podmínkou výběru školních psychologů pro rozhovor byla výše jejich 

úvazku ve škole. Myslíme si, že pokud má být práce psychologa ve škole efektivní, je 

potřebný alespoň poloviční úvazek. Mít školního psychologa 8 hodin denně 5 dní v 

týdnu by bylo jistě ideální. V praxi to tak ne vždy jde. Ale docházet jednou týdně do 

školy – to pro nás postrádá smysl této práce (není pak moc velký rozdíl mezi ním a 

psychologem,  který  na  zavolání  po  domluvě  dojde  do  školy  z  pedagogicko-

psychologické poradny). Školní psycholog by neměl být návštěvníkem ve škole. Jen 

pokud bude zažívat denní život školy, stane se její součástí. Jeho přítomnost je jedním z 

nástrojů jeho působení. Přítomnost, dostupnost, orientace ve školním prostředí, znalost 

lidí apod. To vše přispívá k tomu, aby mohl psycholog diagnostikovat, intervenovat. Už 

jen samotná jeho přítomnost působí preventivně. Nejde nám o externího pracovníka, 

školní psycholog by měl být „in“. A takový psycholog je pro nás vhodným informantem 

k tématu profesní identity školního psychologa. 

Dále jsme hledali psychology, kteří budou pracovat na základní škole. Zužujeme 
120  podle Miovský, 2006



tímto  pole  působnosti.  Z  prostudované  literatury  jsme  zjistili,  že  je  u  nás  největší 

zastoupení  školních  psychologů na  základních  školách.  S typem školy se  mění  věk 

klientů  (dětí,  žáků,  studentů),  tím  se  mění  možnosti  působení  psychologa,  poměr 

používaných  metod  (test  x  rozhovor,  práce  se  třídou  x  individuální  sezení),  typy 

problémů (školní zralost x osobní problém) a objevují se další proměnné (např. na ZŠ 

souhlas zákonného zástupce při práci s žákem x maturant přijde sám). S různými klienty 

se mění role školního psychologa. Pro náš účel jsme v tomto tedy hledali jednotnost  

vzorku. 121

Při přípravě a plánování rozhovorů se školními psychology jsme si  dali  svůj 

interní požadavek na to, aby bylo ve výzkumném vzorku stejné zastoupení mužů a žen. 

V tomto byl  však  terén proti  nám.  V profesi  školního psychologa se odráží  situace 

celého školství. Je to feminizované  povolání. Tento náš požadavek (tedy spíše přání) 

nebyl  splněn  –  rozhovory  jsme  uskutečnili  s  jedním  školním  psychologem  a  pěti 

školními psycholožkami. 

Průměrný věk školních psychologů, se kterými byl uskutečněn rozhovor pro tuto 

práci, byl 50 let. Průměrná délka praxe profese školního psychologa u nich je 11 let.  

Čtyři ze školních psychologů vystudovali psychologii na FF UK v Praze. Pět školních 

psychologů  působí  na  základní  škole.  Všichni  pracují  ve  škole  minimálně  na  půl 

úvazku.  Tři  školní  psychologové  jsou  zaměstnáni  v  projektu  IPPP,  další  tři  jsou 

financováni z jiných zdrojů (zaměstnanec školy, z dotace města apod.). 

Rozhovor

Jako  metodu  sběru  dat  jsme  zvolili polostrukturovaný  rozhovor.  Vzhledem 

k povaze  výzkumných  otázek  (co  si  školní  psychologové  myslí  a  cítí,  otázky  po 

vzpomínkách,  prožívání,  přáních)  a  charakteristice  osob  ve  výzkumném  vzorku 

(psychologičtí odborníci) je to z našeho pohledu nejvhodnější metoda. 

Rozhovor je zprostředkovaný a interaktivní způsob získávání dat. Výzkumník 

vstupuje do situace a ovlivňuje množství a charakter informací, které mu budou sděleny. 

Z etických, společenských, pragmatických i emocionálních důvodů respondent nepoví 

121 Už zde můžeme napsat, že jeden ze školních psychologů pracuje na víceletém gymnáziu – jeho nižší 
stupeň se tedy věkem žáků kryje s 2. stupněm ZŠ. Přesto v tomto věk žáků nehraje roli – žáci ZŠ a  
gymnázia jsou v některých aspektech jako klienti rozdílní a tím se mění i požadavky na školního 
psychologa a jeho role na těchto dvou typech škol. 



vše, co si skutečně myslí, záleží také na jazykové obratnosti výzkumníka. Problémem 

může  být  to,  že  ne  vše,  co  si  myslíme  či  cítíme,  lze  převést  do  řeči.  Druhým 

nedostatkem rozhovoru je přenos zakódované informace.  Verbální výměna může být 

nejednoznačná. 122 

Polostrukturované interview je  nejpoužívanější  metodou  rozhovoru.  Vyžaduje 

přípravu, kdy si  vytváříme určité schéma rozhovoru,  jež specifikujeme otázkami,  na 

které  se  budeme účastníků  výzkumu ptát.  Někdy zaměňujeme pořadí  otázek,  podle 

situace,  vždy v  zájmu  maximální  výtěžnosti  rozhovoru.  Používáme  různé  strategie. 

Některé části necháváme více na dotazovaném, jiné pasáže více strukturuje výzkumník. 

Je  také  vhodné použít  následné  dotazování,  kdy si  necháme  dovysvětlit  či  upřesnit 

některé odpovědi. Pokládáme doplňující otázky, abychom mohli správně interpretovat.  
123  

Na základě několika přednášek a seminářů ke školní psychologovi, po studiu 

literatury k tématu a po osobní zkušenosti ze stáže u školní psycholožky byly vytvořeny 

základní otázky pro oblasti rozhovoru s oslovenými odborníky. Zaznamenané rozhovory 

následně tvoří data pro hlubší analýzu a interpretaci. Po proběhnutí prvního rozhovoru 

se  školním  psychologem  byly  otázky  ještě  doplněny,  rozšířeny.  Pořadí  otázek  na 

počátku byl vždy stejný, dále byly otázky voleny podle toho, jak rozhovor „běžel“, další 

vyplynuly spontánně během rozhovoru. Každá kazuistika, malý příběh, situace ze života 

školy,  osobní  vyprávění  bylo  obohacením připraveného  rozhovoru.  Právě  tyto  části 

rozhovorů byly nejpřínosnějšími daty pro zpracování. 

Příprava rozhovoru

Na základě studia dostupných zdrojů jsme pracovali s jistými představami o této 

profesi. Z těchto předpokladů (a vzhledem k cílovým otázkám výzkumu) vycházela také 

tvorba otázek do rozhovoru se školními psychology. Jeden okruh otázek tvoří ty, které 

mapují  základní  aspekty  profese  školního  psychologa  a  směřují  k  tématu  profesní 

identity. Tento okruh otázek navazuje na teoretickou část práce, kterou jsme chtěli v 

praxi  ověřit.  Během  studia  problematiky  školních  psychologů  vyvstávala  spousta 

122  podle Ferjenčík, 2000
123  podle Miovský, 2006



otázek, které v rozhovoru prostě musely zaznít. Co vše dělá školní psycholog? Kdo mu 

zadává zakázky? Jaké používá metody? Jaké by měl mít dovednosti a vlastnosti? apod. 

Další okruh otázek mířil už více na prožívání a pocity školního psychologa. Jaký byl  

vstup do školy? Co ho překvapilo? Co se od té doby změnilo/nezměnilo? Koho ve škole 

ke své práci školní psycholog potřebuje? Jaké jsou vztahy s učiteli ve škole? Jak se cítí 

jako  školní  psycholog?  Jak  zvládá  nároky práce?  apod.  Mířili  jsme  od  obecnějších 

otázek k těm více  profesně – osobním.  

První otázka v rozhovoru vždy byla: „Řekněte mi něco o vaší profesní kariéře, 

jak  jste  se  dostal  od  studia  psychologie  až  sem do  školy.“  Cílem bylo  psychology 

rozmluvit, navést na téma. Volili jsme otázky otevřené, nikoli formu otázka – odpověď. 

Právě v jejich jednotlivých minipříbězích,  historkách jsem hledali  odpovědi  na naše 

otázky.  A již  odpovědi  na naší  první  otázku pro nás  byly někdy překvapení,  někdy 

bouraly naše představy. 

Sběr dat

Podařilo se nám získat e-mailové kontakty na školní psychology zapojené do 

projektu IPPP (v té době, nyní NÚV). Další psychology se nám povedlo oslovit díky 

odborným stážím studentů psychologie. Tím se zadařilo rozšířit vzorek rovnoměrně tak, 

aby  nebyli  zastoupeni  jen  pracovníci  projektu  IPPP (což  je  také  důležité  pro  směr 

rigorózní  práce  –  vztahy ve  škole).  Všem byl  zaslán  hromadný e-mail  s  prosbou o 

rozhovor a s kritérii pro účastníky výzkumu. Nebylo snadné získat školní psychology 

pro rozhovor. V praxi je spoustu začínajících školních psychologů. Ti s dlouhodobou 

zkušeností ve škole jsou také velmi pracovně zaneprázdnění. Omezeni jsme byli také 

místem výkonu jejich profese, hledali jsme pro rozhovor psychology z Prahy a okolí.  

Nakonec  se  nám  přeci  jen  podařilo  uskutečnit  rozhovory  s  několika  školními 

psychology,  kteří  byli  ochotni  poskytnout nám svůj  čas,  podělit  se o zážitky ze své 

profese a splňovali požadavky výzkumného záměru. 

V lednu 2012 byl uskutečněn poslední rozhovor se školní psycholožkou. Ten 

rozšiřoval původní skupinu školních psychologů, jejichž rozhovory jsme zpracovávali 

pro diplomovou práci. Všichni spolupracující školní psychologové byli velmi vstřícní a 

ochotní vypovídat i ne příliš pozitivní informace o své profesi. 

Délka rozhovorů se odvíjela od časových možností školních psychologů. Svůj 



vliv  měla  také  osobnost  psychologa.  Někteří  reagovali  na  otázku  celkem  stručnou 

odpovědí.  124 Někteří  vyprávěli  více  dopodrobna  a  přídávali  drobné  historky,  které 

situaci dokreslovaly. Při jednom probíhajícím rozhovoru byl přítomen kolega školního 

psychologa -  speciální pedagog. I to jistě ovlivňovalo charakter rozhovoru se školním 

psychologem. Jak už bylo napsáno výše, postupovali jsme v rozhovoru od obecnějších 

otázek  (běžný  den  školního  psychologa)  125 k  těm  více  citlivým  (jak  se  cítí  v 

pedagogickém sboru. jak bojují proti syndromu vyhoření). Tento postup nám pomohl k 

navázání kontaktu a v uvolněnější atmosféře jsme poté otevřeněji hovořili. Chvíli také 

trvalo, než se překlenul přednáškový tón odborníka ke studentovi, ale k tomu vybízel i 

charakter otázek. 

Všechny  rozhovory  byly  zaznamenány  na  diktafon,  s  čímž  byli  školní 

psychologové předem obeznámeni a dali k tomu souhlas. 

Po šesti uskutečněných rozhovorech jsme usoudili, že byly získány odpovědi na 

naše otázky,  otázky byly nasyceny daty.  Z rozhovorů jsme vytěžili  vše potřebné.  U 

šestého  rozhovoru  byla  výzkumná  část  práce  ukončena  také  vzhledem k náročnosti 

metody (mimo jiné přepisování rozhovorů z diktafonu do počítačové podoby). 

Zpracování dat

Před  rozhovory  se  školními  psychology  proběhla  důkladná  příprava  na  poli 

teoretickém, byly zvoleny témata otázek. Po realizaci rozhovorů, následném dlouhém 

období  přepisu  dat  do  počítačové  podoby  a  několikanásobném  pročítání  a  třídění 

vzniklých  textů  jsme  dospěli  do  stádia  analýzy  dat.  Při  zpracování  dat  jsme  se 

inspirovali  metodologickým  postupem  zakotvené  teorie  (grounded  theory).  Během 

analýzy jsme použili otevřené kódování, axiální kódování a selektivní kódování. 

„Otevřené  kódování  je  proces  rozebírání,  prozkoumávání,  porovnávání, 

konceptualizace  a  kategorizace  údajů.“  (Strauss,  Corbinová,  1999,  s.42)  V  našem 

případě je to  např.  pojmenování výroků školních psychologů,  které  se týkají  vedení 

(„ředitel“),  učitelů  („učitelé“),  žáků,  rodičů,  pedagogicko-psychologické  poradny, 

projektu VIP a dalších odborníků. 

124 která však dokázala vystihnout to podstatné
125 Mimochodem, na tuto otázku se všichni školní psychologové potutelně usmívali – neexistuje typický 

      den školního  psychologa, žádný není stejný. 



„Axiální  kódování  znamená  soubor  postupů,  pomocí  nichž  jsou  údaje  po 

otevřeném kódování  znovu uspořádány novým způsobem,  prostřednictvím vytváření 

spojení mezi kategoriemi. To se činí v duchu kódovacího paradigmatu, které zahrnuje 

podmiňující  vlivy,  kontext,  strategie  jednání  a  interakce  a  následky.“  (Strauss, 

Corbinová, 1999, s.70) V této části jsme např. jednotlivé kódy týkající se subjektů okolo 

školního psychologa (PPP apod.) sjednotili pod kategorií „vztahy“. 

„Selektivní kódování je proces, kdy se vybere jedna centrální kategorie, která je 

pak systematicky uváděna do vztahu k ostatním kategoriím. Tyto vztahy se dále ověřují 

a kategorie, u nichž je to potřeba, se dále zdokonalují a rozvíjejí.“ (Strauss, Corbinová, 

1999, s.86) U naší analýzy to představovalo např. kategorii „role“, kterou jsme rozvíjeli 

na základě dalších kategorií. 

Časový plán

Tato rigorózní práce vychází z materiálů diplomové práce, které byly rozšířeny. 

Zacílili  jsme  se  na  téma  „vztahy“.  Na  podzim 2011  jsme  studovali  texty  a  data  k 

diplomové práci. V lednu 2012 proběhl šestý rozhovor, který doplňoval naše již sebraná 

data.  V  té  době  nám  vykrystalizovala  problematika  rigorózní  práce,  téma  bylo 

vyspecifikováno na okruh vztahů s vedením školy a učiteli  a my jsme se pustili  do 

hledání  adekvátních zdrojů odborné literatury.  Po doplnění  teoretické části  rigorózní 

práce nás v zimě 2012/13 čekal nový pohled na sebraná data, roztřídění témat, nové 

uskupení  výroků,  doplnění  zanalyzovaných  dat  ze  šestého  rozhovoru  a  v  zimních 

měsích roku 2013 vznikla empirická část a byly interpretovány sebraná data. 

IX. O ČEM SE MLUVÍ (a o čem mlčí ...?)

Do rozhovorů jsme vstupovali se spoustou očekávání a také předpokladů (nebo 

možná předsudků). V této kapitole se seznámíme s tématy, se kterými jsme se setkali 

během rozhovorů. Často nás počáteční otázka zavedla hlouběji do tématu. Dozvídali 

jsme se mnoho nového, i  překvapivého. Také jsme si v praxi u zkušených psychologů 

ověřili nastudované skutečnosti z odborné literatury. Dalo by se říci, že se témata do 

rozhovoru dostávala dvojím způsobem. Jednak z připravených otázek, které sytily jisté 



(námi předurčené) tématické oblasti. A pak jsou zde také témata, o kterých začali školní 

psychologové  mluvit  sami  během  rozhovoru,  otázky  a  odpovědi,  které  vyvstávaly 

v průběhu. Při pohledu zpět nám právě tyto spontánní situace poskytly nejvíce nosných 

informací. Slyšeli jsme, jak se v mnohým výpovědích školní psychologové shodují, ale 

objevily  se  také  názory  čistě  specifické.  Vždyť  v  každé  odpovědi  se  projevovala 

osobnost  respondenta,  jeho  temperament,  odolnost  vůči  stresu,  umění  komunikace, 

optimismus,  míra  otevřenosti,  předešlé  zkušenosti,  aktuální  naladění,  spokojenost  v 

práci a mnoho dalších proměnných. 

Ne úplně standardně začneme interpretační část textu naší myšlenkou o tom, co 

se v rozhovorech, ať již záměrně nebo nevědomky, neobjevilo. Také to nevyřčené má 

vliv  na  profesní  identitu  školního  psychologa.  A o  čem  se  mlčí? I  když  školní 

psychologové hovořili spontánně a troufáme si tvrdit, že naše úmysly v nich vzbudily 

důvěru, nemůžeme se ubránit myšlence, ke které nás zavedly některé jejich formulace. 

Tato  část  textu představuje  zamyšlení  nad  možností/nemožností  získat  od  školních 

psychologů opravdu otevřené výpovědi bez cenzury. K této úvaze nás vedou situace, 

kdy školní psychologové neodpověděli přesně na to, co byli dotázáni. Nebo spontánně 

hovořili a poté začali kontrolovat a korigovat směr své odpovědi. Stylizovat se. Také se 

stalo, že školní psychologové přemýšleli o tom, jak „správně“ mají odpovědět či dávali 

dohromady „diplomatickou“, vhodnou odpověď.

ŠP 2 : „ Takže to asi, no teď přemejšlím, jak bych vám měl odpovídat.“

V mnoha případech byli školní psychologové opravdu přímí, je tak pochopitelné, 

že se ujišťovali i během rozhovoru o své anonymitě či nezveřejňování nahrávek. 

Chápeme, že je nesnadné kritizovat systém, jehož jsou součástí. „Shodili by se“. 

Byť jsou si vědomi i některých nedostatků, je potřeba „si zachovat tvář“ a nelze „střílet 

do vlastních řad“. Motivem školních psychologů je potřeba udržet si vlastní pozitivní 

hodnocení, protože právě to formuje profesní identitu. I když školní psychologové cítí,  

že je něco špatně, ani oni sami často nevědí, jak to udělat lépe a nebo s tím ze své  

pozice nemohou nic dělat. Může se objevit i pocit, že oni sami dělají něco špatně. 

Snadněji se hodnotí či kritizují formální stránky profese. Školní psychologové si 

dovolují postěžovat na financování, vzdělávání, legislativní vymezení profese atd. Je to 

dané také tím, že na těchto oblastech se většinou shodnou s dalšími psychology, jde o 



„objektivní“  kritiku  faktů,  se  kterými  nemohou  sami  nic  udělat,  jde  o  systémové 

nastavení.  Ve  škole  jsou  zaangažovaní,  reprezentují  profesi  psychologa  pro  široké 

spektrum lidí. V našich rozhovorech vytvářeli obraz této profese. Hodnocením profese 

hodnotí  i  sebe  a  toto  pojetí  ovlivňuje  nejen  jejich  identitu  profesní,  ale  i  osobní 

sebepojetí.  Skutečnost „mlčení“ si interpretujeme také tak, že je „nevhodné“ mluvit o 

některých záležitostech v rozhovoru pro studijní práci. 

Během rozhovorů jsme měli stále na mysli, že to, o čem školní psychologové 

mluví,  není  reálný  popis  skutečnosti,  ale  při  rozhovoru  školní  psychologové 

konstruovali svou prožívanou verzi skutečnosti a vlastní identity. Bylo to „tady a teď,“ 

sebedefinice určená pro výzkumníka. 

Neznamená to  ale,  že  by někteří  psychologové v  rozhovoru  nepřiznali  svoje 

negativní pocity, zoufalství z práce nebo neventilovali naštvání na vedení školy. Emoce 

jsou jedním velkým tématem rozhovorů. Za velmi citlivá témata považujeme vztahy na 

pracovišti  a  také určité  nezdary v práci.  Musíme přiznat,  že  nás někdy až zaskočili  

otevřeně  a  upřímně  projevené  negativní  postoje  (např.  vůči  škole).  Chápeme,  že 

rozhovor mohl být i prostor pro to některé emoce či postoje „ventilovat“. Vzhledem k 

tomu, že jsme se snažili jít v tématu do hloubky a školní psychologové o své profesi 

hovořili v celé šíři, mohl být tento rozhovor pro ně i jakousi chvílí pro reflexi či náhled.  

Naše zamyšlení „o čem se mlčí“ se také ptá po možné nevyřčené otázce a pochybnosti 

školních psychologů - „Je moje práce ve škole užitečná? Co by se stalo, kdybych tu 

nebyl? Má to smysl, cenu, …?“ Byť znali psychologové téma práce, nebyli připraveni 

na kladené otázky, odpovědi jsou autentické „tady a teď“. Uvědomujeme si tak, že na 

výpověď měly také vliv bezprostřední zážitky či naladění na situaci, stejně jako celkové 

vnímaní sebe jako školního psychologa a spokojenost s prací/v práci atd. 

ŠP C:  „Někdy si kladu takový otázky, jako kdyby tady člověk nebyl, tak co se vlastně  

stane. A ono nic.“

Z naší interpretace toho, o čem se mohlo mlčet, se vraťme k tomu, co řečeno 

bylo.  Ze  sebraných  rozhovorů  byla  utvořena  témata,  kategorie.  O  čem  školní 

psychologové hovořili, co je v  jejich výpovědích společné, opakující se, jednotící linka 

v odpovědích, ale také, co je specifické. Společně se čtenářem budeme více objevovat 

tuto profesi, poukážeme na některé souvislosti ve výpovědích a více probádáme vztahy 



psychologa na  půdě školy.  V průběhu práce jsme změnili  některé  naše názory  126 a 

předpoklady a hlavně – vyvstaly další otázky. To je proces, který se děje vždy, když se 

začneme hlouběji zabývat nějakým tématem, které nás zajímá. Stále je co se dozvídat, 

co se učit,  objevovat. Nejvíce nových otázek nás napadalo právě až při psaní tohoto 

textu. Školní psychologie je profese poměrně mladá 127, ještě se v ní ani sami odborníci 

tolik neorientují a nelze zodpovědět vše.  128 A protože je profese školního psychologa 

práce  s  lidmi  a  pro  lidi,  vždy  se  objevuje  mnoho  subjektivního,  osobitého, 

individuálního a nelze se úplně odprostit od emocí. Ale je to také profese s určitými 

danými standardy a v konkrétním prostředí, proto je i v našich podmínkách možné jisté 

zobecnění  problematiky.  Co  tedy  vystupuje  jako  jednotící  linie  v  tématu  profese 

školního psychologa?

Tato  témata  –  často  se  opakující,  jednotící  prvky všech rozhovorů  –  patří  k 

našemu prvnímu hrubému uspořádání textu. Díky nim se pak můžeme orientovat dále a 

jemně si rozčlenit, prozkoumat a dát do souvislostí a vztahů předkládáné skutečnosti. 

Témata slouží také jako osnova či přehled analyzovaných dat k interpretaci. Pojďme si 

nastínit,  „o čem to tedy je“. V rozhovorech jsme chtěli postihnout prožívání profese 

školními psychology. Díky připraveným otázkám má rozhovor vždy obdobný scénář. 

Témata  tohoto  „scénáře“  jsou  základem  pro  analýzu  kategorií,  které  budou  dále 

podrobněji ilustrovány a interpretovány. Největší prostor zde následně budeme věnovat 

právě již zmíněnému tématu důležitých vztahů v prostředí školy. Co jsme od školních 

psychologů zjistili?

„Moje cesta“ - tak začínal rozhovor se všemi školními psychology. I přes naší velkou 

fantazii  by se  nám jistě  nepodařilo  vymyslet  všechny možnosti,  všechy cesty,  které 

vedou od studia vysoké školy po nynější profesi školního psychologa. To, jakou cestu 

odborníci ušli, jakou za sebou mají profesní kariéru, zkušenosti, praxi, ovlivňuje jejich 

aktuální  práci  a  má  vliv  na  to,  jak  se  cítí  jako  školní  psychologové.  V této  části 

rozhovorů se často objevuje také srovnávání jednotlivých pracovišť a pozic. A s touto 

profesní cestou souvisí také změna – názorů, postojů, předpokladů, práce.  Změna je 

vlastně jedním velkým tématem celého našeho příběhu školních psychologů. Změna je 

126 S každým rozhovorem jsme poznávali to obtížné, co profese přináší, jaké nároky má na osobnost 
školního psychologa … . Celkem idealistická představa se naplnila realitou. 

127  Např. ve srovnání s poradenskou psychologií. 
128 Rozhodně ne v tomto formátu a rozsahu práce. 



hybná síla.  A ať  už jedná  o změny vnější  (změna vedení  školy apod.)  nebo vnitřní 

(změna vztahu k..,  s..),  změnu ovlivnitelnou (výběr mezi dvěma profesními cestami) 

nebo neovlivnitelnou (nedostatek financí školy na zaplacení psychologa), provází školní 

psychology na každém kroku. Jak už jsme psali výše, dochází u školních psychologů ke 

srovnávání  pracovišť  a  pozic.  Nejmarkantnější  je  srovnávání  s  poradenskými 

psychology (PPP). Tento jev je vlastně základním kamenem tvorby profesní identity. 

Mnozí ze školních psychologů mají za sebou kariéru poradenského psychologa, popř. 

jsou zaměstnáni v poradně paralelně s prací školního psychologa. A srovnání nepřichází 

jen ze strany školního psychologa samotného, ale také od rodičů, učitelů... (kompetence 

školního a poradenského psychologa, styl práce ad.). S tímto tématem souvisí také téma 

náplně práce školního psychologa. Ta je explicitně dána vyhláškou č. 72/2005 Sb., o 

poskytování  poradenských  služeb  ve  školách  a  školských  poradenských  zařízeních. 

Nicméně  vyjednávání  o činnosti,  kompetencích školního psychologa je ve škole na 

denním  pořádku.  Ať  už  je  to  jednání  s  vedením  školy,  učiteli,  rodiči,  dalšími 

poradenskými zařízeními. Co škola, to jiné požadavky na práci školního psychologa. 

Celým vyprávěním školních psychologů se mimo jiné proplétá síť vztahů, ve které se 

psychologové ve škole ocitají.  Jsou to jednotliví  žáci,  třídní kolektivy,  ředitel  školy, 

zástupce  ředitele,  třídní  učitelé,  další  učitelé,  rodiče,  pedagogicko-psychologická 

poradna ad. Se všemi stranami je nutné komunikovat, ke každému z těchto vztahů se 

školní psycholog vymezuje. Právě tyto vztahy jsou určující v práci školního psychologa, 

v náplni jeho činnosti, ať už jde o klienty, zadavatele zakázek, kolegy. Důležitým bodem 

v práci školního psychologa je jeho zaměstnanecký vztah, od kterého se mohou odvíjet i 

pracovní povinnosti. V dnešní době existuje několik možností, jak může mít škola svého 

psychologa. Zaměstná ho ředitel jako zaměstance školy a platí ho ze stejných financí 

jako pedagogy (zde je ještě znát rozdíl  u státních a soukromých škol).  Dále existují 

dotační programy města nebo kraje (např. městská část Prahy 1). Další možností jsou 

tzv.  šablony (EU peníze  školám).  Nejrozšířenější  možností  (pro  školy  z  finančního 

hlediska  nejlákavější)  je  projekt  RAMPS  –  VIP  III  (o  němž  jsme  psali  základní 

informace  v  dřívějších  kapitolách).  Jak  tato  situace,  tedy -  „kdo  mě  platí,  kdo  mě 

zaměstnává,  komu  jsem  podřízený,  jaké  povinnosti  jsou  s  mým  zaměstnavatelem 

spojené“, ovlivňuje profesní identitu školního psychologa, jeho postavení ve škole, jeho 

role, to pro nás byla jedna ze základních otázek této práce.  Roviny vztahů školního 



psychologa jsou různé. A vztahy na pracovišti, jak jsem se již dozvěděli v teoretické 

části práce, jsou klíčovým faktorem v mnoha ohledech. Vztahy – „to je, oč tu běží“. 

Právě v interakci s druhými se také objevují role školního psychologa. Některé z nich 

jsou „odborně psychologické“, objevují se také role pedagogické (popř. výchovné, které 

jsou  dané  charakterem  prostředí  školy),  další  role  vyplívají  specificky  pro  daného 

psychologa v určité škole, situaci, vztahu. Co škola, to školní psycholog. Právě jeho role 

jsou jedním ze zásadních pilířů profesní identity. Každá z těchto rolí s sebou nese určitý 

emoční náboj. Pozitivní nebo negativní. Často se však objevují emoce ambivalentní. 

Mnoho z těchto pocitů pozici  školního psychologa posiluje.  Negativní emoce  často 

snižují jeho sebehodnocení jako odborníka. Školní psycholog tyto emoce neprožívá jen 

jako  odborník,  ale  také  jako  člověk.  Osobnost školního  psychologa  je  důležitým 

faktorem v jeho pracovním prožívání.  Velké  nároky nejsou kladeny jen na  profesní 

stránku této práce, ale také na osobnostní. Profese školního psychologa není práce pro 

každého. S respondenty jsme hovořili o tom, jaké vlastnosti by měl takový pracovník 

mít. Co se odbornosti týká, je tu požadavek magisterského studia psychologie. To je 

však ta „nejmenší“ část  vzdělání.  Každý z dotazovaných školních psychologů uvedl 

jako nezbytnost pro práci školního psychologa poradenskou praxi. Druhou nezbytností 

je další vzdělávání. Záběr práce školního psychologa je široký, je nespočet témat, které 

je vhodné absolvovat. Mimo navazování kontaktů, rozšiřování znalostí a kompetencí je 

další vzdělávání také jedním z prostředků boje proti vyhoření. 

Tato témata tvoří nejen obsah výzkumné části práce, ale jsou také základem pro 

tvorbu kategorií, které jsme si vytvořili podle obsahového významu. Rozhovory jsme 

rozdělili  na  malé  části,  jejichž  složení  nám  dá  dohromady  obraz  profese  školního 

psychologa.  Po  kratším  textu  shrnujícím  podstatu  toho,  kdo  je  školní  psycholog, 

zacílíme naší pozornost na jeho vztahovou síť na pracovišti (tzn. ve škole). Celkovému 

shrnutí faktorů, které ovlivňují profesní identitu školního psychologa, jsme se věnovali 

v  diplomové  práci.  V  tématu  profese  školního  psychologa  nám  vyvstává  nejen  to 

obecné,  co  platí  o  této  profesi,  ale  i  drobná  specifika,  individuální  charakteristiky, 

zajímavosti,  které  budou  jistě  přínosem  k  zamyšlení  či  diskuzi.  Jedno  téma,  část 

rozhovoru nebo výrok nám často zapadal do více kategorií. My jsme si texty v procesu 

práce  analázy  a  následné  interpretace  seskupili  do  tří  okruhů.  Témata 

„profesní,/odborná“, témata „vztahová“ (ta mají největší zastoupení) a témata „osobní“. 



Neexistují 3 striktně oddělené kategorie, ale jsou to 3 možné dimenze pohledu. Hovořit 

o čistě profesních záležitostech, jako je systém práce či technické zajištění, se zdá jako 

bezpečné téma a školní psychologové jsou si v této oblasti celkem jistí. Citlivá data se 

nám pak otevírají  v  tématech vztahových (vztahy s  pracovníky ve  škole,  s  klienty, 

dalšími institucemi apod. ). Na školního psychologa se tak díváme jako na „odborníka 

ve vztahu k …, vztahu s …“. V našem tématu se objevuje také vztah k sobě samotnému. 

Oblast  „osobních“  témat  zahrnuje  např.  pocity,  potřeby,  téma  syndromu  vyhoření. 

Oblasti se prostupují a „vztahy“ nám ovlivňují každou část práce školního psychologa. 

Dostali  jsem  se  od  prezentace  k  interpretaci  sebraných  dat  z  rozhovorů. 

Následující  strany ilustrují  cestu  k  profesi  školního  psychologa,  k  jakým vnějším i 

vnitřním změnám na této cestě může dojít, jaké jsou nároky na tuto profesi,  k čemu 

všemu a komu se musí vymezovat, co vše je k výkonu této profese zapotřebí, co prožívá 

školní psycholog, jaká jsou pozitiva a negativa této práce, v jakých rolích se při své 

práci nachází. Shrnutí toho, kdo je školní psychologa, jaká je tato profese. Poté nás čeká 

centrální  téma  této  práce,  které  souvisí  se  vším  výše  zmíněným  –  jak  školního 

psychologa ovlivňují pracovní i neformální vztahy ve škole. Již teď můžeme prozradit, 

že se nejvíce budeme zabývat vztahem školního psychologa s učiteli a jeho různými 

rovinami. Bližší pohled do profese přináší opravdu mnoho informací, které mohou být 

důležité jak pro tyto pracovníky samotné, tak pro další spolupracovníky, odborníky a 

laickou veřejnost. Věříme, že z výpovědí školních psychologů nejen nahlédneme na tuto 

profesi, ale také poznáme její podstatu, charakter, důležitost a nástrahy. Pochopením a 

porozuměním toho příběhu se nám ukáže obraz školního psychologa.  Kdo je školní 

psycholog? 

X. „JSEM ŠKOLNÍ PSYCHOLOG“

„Já jsem klinik. Jsem vystudovaný klinik, takže k tý školní psychologii mám poměrně 

vzdálený. ...“

„Já jsem poradenská a školní psycholožka, ta praxe se prolíná.“

„... začala jsem dělat nějaký věci nad rámec, protože když se s těma lidma potkáte a  

nějakým způsobem sblížíte, tak oni se na vás začnou obracet. Já to neodmítám, já si  



myslím, že to patří k servisu, který v tý škole dělám.“

„Je dobrý bejt aktivní, nikdo to za vás neudělá.“

„... vždycky ten rodič ví, že já jsem tam s ním. Že nezastupuju školu.“

„Nejhorších je prvních osm let, pak už to jde samo.“

„Takže jsem tady braná víc do pozice vedení a i učitelé se staví tak k tomu ...“

„Univerzální použití. Školní psycholog opravdu musí řešit cokoliv, jo.“ 

„Já jsem vždycky říkala, že jsem půl psycholog, půl máma a půl teta.“

 „Ale když  jsem začala chodit  do tříd  dělat  programy a oni  mě viděli,  jak já  vedu  

deváťáky, šesťáky na oběd a oni mě neposlouchaj a utíkaj mě a já jak na ně ječím a že  

jsem na tom stejně naprosto jako oni.“

„...  to  jste  si  asi  všimla,  že  jsme  v tom projektu  RŠPP,  takže  tím  jsme  taky  hodně  

ovlivněný.“

„Já to miluju. Zažila jsem tolik zajímavejch situací a nemám pocit, že bych to nějak  

moc vorala.“ 

Co  to  znamená  být  školním  psychologem?  Věříme,  že  po  několika  výrocích 

„našich“ školních psychologů, je možné si vytvořit malý obrázek o této profesi.  Pro 

někoho se může tento obraz zdát poněkud zmatený. A tak tato profese i někdy působí. 

Jak na rodiče či učitele, tak v řadách odborné veřejnosti. Oni vlastně netuší, na co ten 

psycholog ve škole je, co on to tam dělá. Pro rodiče může být nejasné, od čeho má škola 

psychologa,  když  jim nemůže  např.  vydat  zprávu  k  integraci  dítěte  s  dyslexií.  Pro 

učitele může být záhadou, co školní psycholog dělá, když oni učí žáky. Pravděpodobně 

se nám nepodaří vytvořit obraz celistvý, úplný, který by odpověděl na všechny otázky. 

Myslíme si, že to není ani možné. A možná naše práce přinese mnohem více dalších 

otázek, než my dáme odpovědí. 

Jak už se čtenář mohl dozvědět, tento text navazuje na diplomovou práci Profesní  

identita školního psychologa, která se věnovala popisu faktorů ovlivňujících profesní 

sebepojetí tohoto odborníka. Nejdůležitější zjištění z práce předchozí si na tomto místě 

shrneme a posuneme se dál k tématu vlivu vztahů na pracovišti na profesní sebepojetí 

školního psychologa. 

 Diplomová práce  se  zaměřila  na  podstatu  profese  školního  psychologa,  na 

faktory, které tvoří profesní identitu školního psychologa. Jednotlivé kategorie (změna, 



požadavky,  vymezení,  vztahy,  role,  pocity,  mlčení),  které  vznikly  během analýzy 

rozhovorů, dávají dohromady sebeobraz školního psychologa. „O čem se mlčí“ se již 

objevilo v VIII. kapitole. Část z kategorie „vztahy“ tvoří centrální téma rigorózní práce. 

Přes základní charakteristiky profese jsme se dostali dál – k prožívání školních 

psychologů. Osobnost psychologa prostupuje celý pohled na profesi. Ze všech výpovědí 

školních psychologů vykrystalizovaly společné znaky, které utvářejí identitu školního 

psychologa. 

Tak jako to bývá v běžném životě, i  na profesní kariéru školních psychologů 

měla vliv  náhoda.  Většina z  dotazovaných se z  různých pracovních míst  dostala  na 

pozici školního psychologa. Časem se mění také představy o budoucí profesi. Studenti 

jednooborové  psychologie  po  absolvování  často  směřují  do  klinické  psychologie.  I 

školní psychologové v rozhovorech o takových aspiracích mluvili, někteří z nich jako 

kliničtí psychologové působili (působí). Různými  cestami se dostali k profesi školního 

psychologa a již před nástupem na pozici měli nějakou představu o této práci. Ta se 

postupně proměňovala a vlastně i v průběhu se dále vyvíjí. Po nástupu do školy probíhá 

fáze (i několikaletá) budování pozice, ve které školní psycholog definuje svou figuru 

vymezování vůči dalším přítomným stranám (výchovný poradce, PPP apod.). 

Během rozhovorů se zkušenými školními psychology vyplynulo, že tuto profesi 

nedoporučují čerstvým absolventům psychologie. Vzhledem k náročnosti práce to není 

vhodné ani pro pracovníka, ani ku prospěchu škole. Školní psycholog potřebuje nasbírat 

zkušenosti  s  prací  s  dětmi,  v  jednání  s  rodiči  ad.  Často musí  také svou „odbornost 

dokazovat“  pedagogům.  Jako  nejvhodnější  praxi  vidí  školní  psychologové  práci  v 

pedagogicko-psychologické poradně. I když se práce na  jednotlivých pracovištích liší, 

poradna  je  dobrým  místem  pro  nacvičení  standardních  poradenských  činností 

(diagnostika, rozhovor,…) a získání jistoty v poradenské práci (i díky kolegům, kteří 

samotnému psychologovi ve škole mohou chybět). Školní psycholog se při své práci 

setká s širokým spektrem problematiky i mimo oblast psychologie. Mnohé ze znalostí a 

dovedností potřebných pro práci školního psychologa nezíská při studiu, ale v životní a 

odborné  praxi.  A některé  postupy,  techniky nenajde  v  žádné  odborné  publikaci  ani 

metodice,  ale  do  života  se  dostávají  aktuálně  při  řešení  konkrétní  situace  ve  škole. 

Školní psycholog si je prostě sám vytvoří. Mezi činnosti školního psychologa patří ty, 

které můžeme najít ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 



školách a školských poradenských zařízeních. Jako nejčastější zakázku psychologové ve 

škole uvádějí nekázeň a výukové selhávání žáků. Se zakázkou přichází vedení školy, 

učitelé, rodiče, žáci. Práci si také „vymýšlí“ sám školní psycholog. Po několikaleté praxi 

ve  škole  během školního roku postupuje  psycholog podle  vytvořeného systému (od 

adaptačních  výjezdů,  sociometrie  až  po  přípravu  budoucích  prvňáčků).  Jednotlivé 

činnosti mají své místo v průběhu školního roku. Práce však není stereotypní (denně se 

může  objevit  nečekaná,  nenaplánovaná  situace,  ve  které  je  potřeba  psychologova 

pomoc,  poradenství,  krizová  intervence,  během  školního  roku  se  objevuje  mnoho 

nových  skutečností  a  případů,  dějí  se  změny  i  formálního  charakteru).  Flexibilita 

školního psychologa je na místě. Při své práci ve škole psycholog používá i postupy, 

které jsou typické spíše pro učitele, nicméně prostředí školy si takový přístup žádá. Při 

hovoru o dalším vzdělávání školních psychologů jsme se dostali k existenci projektu 

VIP  129.  Další  vzdělávání  by  mělo  patřit  ke  standardu  psychologického  odborníka. 

Působí  také  proti  syndromu vyhoření  (změna  prostředí,  „vypadnutí“  z  rytmu  školy, 

setkání s dalšími psychology, sdílení, výměna zkušeností, navázání kontaktů apod.). Zda 

školní  psychologové  pracují  v  projektu  VIP  či  ne,  ovlivňuje  vztahy  s  vedením, 

financování,  vzdělávání,  činnosti  ve  škole,  administrativu  ad.  Zařazení/nezařazení  v 

projektu je jeden z faktorů působící na utváření profesní identity školního psychologa. 

Psycholog se srovnává „s těmi druhými“. Důležitou schopností pro práci psychologa ve 

škole je  schopnost  komunikace.  Vykomunikovat  s  vedením školy svou náplň  práce, 

komunikace  s  různými  stranami  zapojenými  do  výchovně-vzdělávacího  procesu  na 

různých úrovních (žáci, rodiče, učitelé, PPP, …). Povaha profese školního psychologa 

klade nároky nejen na jeho odbornou kvalifikaci, ale také na osobnost. Určité vlastnosti, 

jako  samostatnost,  aktivita,  flexibilita,  komunikativnost,  organizační  schopnosti  a 

pozitivní přístup jsou pro práci ve škole výhodou. A školní psycholog má své potřeby a 

požadavky na školu. Mimo materiálně-technického zajištění svého fungování potřebuje 

podporu od vedení školy a určitou míru svobody při výkonu své práce (aby mu nikdo 

moc často „nekoukal pod pokličku“, byly respektovány jeho záměry a rozhodnutí, okolí 

respektovalo systém jeho práce, řidilo se etickými standardy). 

Náplň práce školního psychologa je dána vyhláškou, tím, co si vykomunikuje s 

vedením školy, jak nastaví hranice své práce, co potřebuje škola (více jednat s rodiči, 
129 Tento projekt byl zmíněn již v „teoretické“ části. 



práci s třídními kolektivy, vyladění pedagogického sboru atd.), jaké budou vyjednané 

jeho kompetence, jaké má předchozí pracovní zkušenosti. V tom všem se promítá také 

osobnost psychologa. Během rozhovorů vycházely najevo rozdíly školního psychologa 

působícího na základní škole a pracujícího se středoškoláky (rozdíly jsou v používaných 

metodách,  obtížích  klientů.,  …).  Již  od  počátku  svého  působení  ve  škole  školní 

psycholog  potřebuje  vymezit  své  hranice.  Často  se  stává,  že  je  potřeba  vymezit 

mantinely  i  druhým  stranám  (učitelů,  žákům,  …).  Školního  psychologa  definuje 

dlouhodobá  přítomnost  ve  škole.  Toto  pozitivum  se  snadno  může  stát  negativem. 

Mluvíme zde o tzv. profesní slepotě. V učitelské práci najdeme určité slepé skvrny a 

školnímu psychologovi se také po čase může stát, že neuvidí to, co někdo, kdo právě 

nově vejde do třídy. To, co mu na počátku zdálo méně standardní, po čase v terénu školy 

bere jako součást normy.  I školnímu psychologovi se může stát, že ho po delší době 

škola  „semele“  a  on  se  přizpůsobí  ji.  Některými  školními  psychology je  negativně 

hodnoceno to, že nemají pedagogické vzdělání, znalost didaktiky. Tento „nedostatek“ je 

pociťován hlavně ve styku s učiteli. Praxe ve škole je ale brzy naučí nejen různé školní 

předpisy,  postupy  při  výchovných  komisích,  hodnocení  žáků,  ale  také  učební  látku 

předmětů  jednotlivých  ročníků  ad.  Školní  psycholog  je  profese,  která  přibližuje 

psychologii veřejnosti. Do chvíle, než potkají psychologa ve škole, se „běžní“ lidé s 

psychologem  často  nikdy  nesetkali.  Školní  psycholog  tak  nejenom  reprezentuje 

instituci, ve které pracuje, ale utváří obraz také oboru psychologie. Školní psycholog 

staví  most  mezi  školou  a  rodinou,  mezi  institucí  školy  a  okolním  světem.  I  přes 

významné výsledky působení psychologů ve škole se oni sami staví (a hovoří o tom, že 

jsou  stavěni)  v  žebříčku  psychologických  profesí  na  spodní  příčku  za  psychology 

klinickými  a  poradenskými.  Tato  profese  není  hodnocena  příliš  vysoko  (k  čemuž 

přispívá i její krátký odborný život, nepříliš velká obeznámenost veřejnosti a nejasné 

odborné kompetence). Byť jsou školní psychologové na škole v roli odborníka, v mnoha 

případech  vystupují  jako  lidé,  sami  za  sebe,  ukazuje  se  jejich  osobnost.  Jejich 

dlouhodobá přítomnost, navázané vztahy, okolnosti, ve kterých působí, vyžadují někdy 

více než experta přijímajícího a otevřeného člověka. 

Je známo, že školní psycholog je účastníkem vztahové sítě školy, do které se 

počítá vedení, učitelé  130, žáci a rodiče. Školní psycholog není v kontaktu jen s těmito 
130  Pojednání o vztazích s učiteli je i v našem textu rozsáhlé, proto není divu, že se touto problematikou 



stranami, ale vymezuje se k jiným školním psychologům, pedagogicko-psychologické 

poradně. S nimi se srovnává v náplni práce, v kompetencích ad. Školní psycholog se 

vztahuje i k dalším odborníkům, které při své práci potřebuje. V rozhovorech se školní 

psychologové také vymezují vůči výše zmíněnému projektu VIP, ať už jeho součástí 

jsou, nebo ne, profesně je zasahuje. Vztahy, ve kterých se školní psychologové při své 

práci ocitají, ať už je vidí pozitivně nebo negativně a způsob, jakým se vůči dalším 

osobám a institucím vymezují, utváří jejích profesní identitu.

V  diplomové  práci  jsme  chtěli  podrobněji  charakterizovat  profesi  školního 

psychologa.  Druhá  linie  výzkmnách  otázek  se  ptala  po  rolích,  do  kterých  školní 

psycholog  vstupuje  a  které  mají  vliv  na  jeho  vnímání  profese,  sebehodnocení  a 

sebeobraz. Mnohé již bylo zmíněno v teoretické části, výzkumné rozhovory nám tuto 

oblast  otevřeli  ve  větší  šíři,  dosytily  tuto  oblast.  V praktické  části  je  ukázáno  celé 

spektrum  rolí  školního  psychologa,  které  jednak  vyplývají  z  jeho  odborné 

psychologické práce (diagnostik, terapeut), jeho působení v instituci školy (mediátor, 

reprezentant  školy)  a  jeho  vztahů  (advokát,  arbitr).  Jsou  role,  do  kterých  je  školní 

psycholog „tlačen“,role,  které vyplávají z povahy této profese a jsou nezbytné,  role, 

které nejsou úplně vděčné (člověk se nikdy nezavděčí všem), role, do kterých vstupuje 

sám školní psycholog s nabídkou služby, pomoci. Z výpovědí školních psychologů byly 

vygenerovány jejich nejčastěji obsazené role. Jsou to mediátor, průvodce, poradenský 

psycholog, terapeut, tvůrce klimatu školy, reprezentant školy a „pedagog“. Role, která 

není  běžně  přisuzována  školnímu  psychologovi,  je  poslední  zmíněná  role  -  role 

pedagoga. Tato výrazná proměnná se podílí na jeho pozici ve škole a vztazích s učiteli, 

žáky, rodiči. Pedagogická role také ovlivňuje sebeobraz školního psychologa. A je to 

možná  jedna  z  rolí,  která  v  očích  dalších  psychologických  odborníků  (klinický 

psycholog. …) tuto profesi poněkud „snižuje“. Pojem „pedagog“ používáme ve spojení 

se školním psychologem ve chvílích, kdy odvádí žáky po hodině k šatnám, nebo jede 

jako doprovod na školu v přírodě apod. Někteří školní psychologové jsou na škole na 

menší  úvazek zaměstnáni  jako pedagogové v onom pravém smyslu.  Na skutečnosti 

dvojrole  školní  psycholog -  pedagog se ukazuje problematika mísení  rolí  nesoucích 

různý význam. V tomto případě role např. podpory versus role hodnotící, restriktivní. 

z různých úhlů pohledu zabývaly studentky již v několika diplomových pracích, které také v literatuře 
uvádíme. 



Jednotlivé  role,  vztahy  školního  psychologa  a  jeho  náplň  práce  doprovází 

emoční  náboj.  V některých  situacích  mají  školní  psychologové  ambivalentní  pocity 

nebo  je  hodnocení  negativní,  což  snižuje  jejich  profesní  sebevědomí,  negativně  se 

odráží  na  tvorbě  jejich  profesního  sebeobrazu.  S  profesí  školního  psychologa, 

pomáhajícími profesemi obecně, je spojena hrozba syndromu vyhoření. Kladné stránky 

(dlouhodobá práce  s  možností  vidět  výsledky,  navázaná spolupráce,  nestereotypnost 

činností, společné prožívání úspěchů s dalšími aktéry na půdě školy ad.) profese posilují 

sebeobraz školního psychologa.  Pozitivní hodnocení motivuje k další  práci a přináší 

pocit smysluplnosti této práce.

Za  nejvýznamnější  zjištění  diplomové  práce  považujeme  akcentování  dalších 

figur ve vztahové síti (poradna, projekt VIP, jiní školní psychologové, další odborníci). 

Instituce  pedagogicko-psychologické  poradny  je  pro  školní  psychology  zásadní 

proměnnou, která ovlivňuje jejich kompetence, profesní postavení, sebepojetí.  Každý 

školní psycholog se k poradně vymezuje, srovnává se s ní, hodnotí, „jaký spolu mají 

vztah“. Existence projektu VIP je záležitostí posledních let a školní psychologové se s 

touto  novou  institucí  vyrovnávají  ve  vztahu  k  vlastní  figuře.  Druhým  důležitým 

výsledkem  výzkumu  je  pro  nás  výčet  rolí  školních  psychologů  a  jejich  osobní 

zhodnocení a emoční doprovod. Na těchto rolích si můžeme ilustrovat charakteristiky a 

specifika profese školního psychologa a ukázat si podstatu této profese. Role školního 

psychologa  představují  jeho  „identity“.  Významnou  rolí  se  pro  mnohé  školní 

psychology stává role „pedagoga“. I při  každodenním fungování na škole psycholog 

využívá  pedagogických  postupů.  Všemi  výpověďmi  školních  psychologů  prostupují 

vysoké nároky na tohoto pracovníka, a to jak po stránce odborné (praxe, vzdělávání, 

náplň práce), tak osobnostní.  

V této rigorózní práci se naše pozornost centruje na vztahy psychologa ve škole. 

Školní  psycholog  je  a  potřebuje  být  součástí  vztahového  uspořádání  ve  škole. 

Personální, vztahové zázemí je základem pro jeho práci. Vedení, učitelé, rodiče – to je 

triáda, se kterou potřebuje školní psycholog spolupracovat v zájmu žáků. Tyto strany by 

se  měly  navzájem  respektovat,  školní  psycholog  se  stává  často  prostředníkem 

komunikace  mezi  nimi,  je  mediátorem  vztahů,  průsečíkem.  Školní  psycholog  není 

anonymní postavou, externím odborníkem. Je to člověk, který se na půdě školy dostává 

do rovin vztahů formálních a neformálních, odborně pracovních a lidských. Mezi lidmi 



je nějaký vztah vždy. Záleží na jeho povaze těchto vztahů. Na formální úrovni je to ve  

škole vztah nadřízený-podřízený, kolegové, klient a pomáhající ad. Při povaze profese 

školního  psychologa  jakožto  dlouhodobě  přítomného  pracovníka  v  terénu  časem 

vznikají i vztahy za hranicí formální roviny. 

Ideálním  předpokladem  je,  že  školní  psycholog  vystupuje  v  neutrálním 

postavení  ke škole,  k učitelům, žákovi  a  rodině.  Nestojí  ani  na jedné ze stran,  není 

soudcem  ve  sporu,  rozhodčím  zápasu.  Školní  psycholog  pomáhá  vytvářet  takové 

podmínky, aby vztahy mezi jednotlivými stranami byly funkční, aby komunikace byla 

možná, aby každý mohl dělat to, co je jeho povinností a zájmem (tedy učitel učit, žák se  

vzdělávat a rozvíjet svůj potenciál, rodič se těšit ze svého dítěte). Školní psycholog se 

zasazuje  o  reálně  možné  fungování  vztahů,  spolupráci  mezi  různými  účastníky 

výchovně-vzdělávacího procesu ve  škole.  K tomu je  někdy potřeba  podpořit  rodiče, 

zastat se učitele, přimknout se k dítěti. Vybalancovat tyto vztahy, aby neměl nikdo pocit 

křivdy a nezabránilo se toku komunikace nějakým směrem, je náročné. My se budeme 

na  následujících  stranách  věnovat  vztahům  školního  psychologa  s  jeho  pracovními 

partnery 131 ve škole. Budeme se zabývat zásadními vztahy se zaměstnanci školy, kteří 

mají vliv na psychologovu práci. A těmi jsou vedení školy (ředitel, zástupce ředitele) a 

pedagogové.  Všichni učitelé nemají  ve škole stejné pozice.  Pojďme si  ještě vyčlenit 

výchovného poradce a metodika prevence. Popř. na škole může fungovat také školní 

speciální pedagog. Dále jsou tu třídní učitelé a učitelé dalších předmětů. Samozřejmě 

bychom mohli ještě jmenovat asistenty pedagoga či vychovatelky školní družiny. Každý 

ze jmenovaných má na různých školách různou důležitost a pravoMOC. Nebudeme zde 

ani dopodrobna rozebírat, že každá škola má jiná „pravidla hry“ - někde je důležitejší 

slovo matikáře,  jinde třídního učitele nebo nejdéle pracující  paní učitelky na prvním 

stupni  apod.  Někde  má  větší  moc  zástupce  ředitele  než  ředitel  sám.  Podíváme  se 

společně na tuto základní síť pracovníků ve škole ve vztahu ke školnímu psychologovi a 

jeho pozici, rolím atd. Tedy jak tyto faktory ovlivňují jeho profesní sebepojetí.  

131 v ideálním případě



XI. „STRAŠNĚ ZÁLEŽÍ, JAKEJ JE TAM ŘEDITEL...“

ŠP D:  „...  strašně záleží na tom, jakej je ředitel. To je klíčová figura.“ Ředitel 

školy je na vrcholu školní hierarchie. Školní psycholog je mu „podřízen“, odpovědný. 

Od ředitele školy vše začíná, on je ten, kdo dává školnímu psychologovi první zakázku, 

zadání. Bez něj by fungování psychologa ve škole nešlo. Ředitel školy je hybatelem, 

který žádá o to, aby měl školního psychologa z projektu (dotace města,  EU, apod.), 

ředitel školy jen ten, kdo hledá finance, aby mohl školního psychologa zaplatit. A jak 

ředitel  ke  školnímu  psychologovi  „přijde“?  Někteří  ředitelé  již  mají  ideu  školního 

psychologa,  nastupují  do  své  funkce  s  tím,  že  tohoto  pracovníka  na  škole  chtějí  a 

potřebují a jsou ochotni a schopni zajistit finance. A nebo ředitel školního psychologa 

„zdědí“ po svém předchůdci. 

ŠP B: „Já už mám teď vlastně třetí vedení. Ředitelku, která mě zdědila. Takže to je velká  

výhoda v tom, že ona vlastně nevěděla, co se mnou...“ 

V obou případech záleží na tom, zda ředitelé vědí „co s ním“. V případě „dědictví“ je 

pro  školního  psychologa  příznivá  situace,  když  má  tento  odborník  ve  škole 

vybudovanou dobrou pozici, která je pro nového ředitele důkazem potřeby/oprávněnosti 

psychologovy práce pro školu.

ŠP F:  „I  když  je  tam  teď  nový  ředitel,  tak  nemám  problém.  A velmi  se  vzájemně  

respektujem.“ 

Nejen v zájmu školního psychologa je mít pozitivní vztah s ředitelem školy. Nemusí být 

nutně vřelý a přátelský, nicméně respekt a důvěra v práci obou navzájem je důležitá. 

Schopnost  komunikace  je  neoddiskutovatelná.  Od  toho,  jak  přistupuje  ke  školními 

psychologovi  ředitel,  se  odvíjí  jeho  pozice  mezi  učiteli.  Od  ředitele  vycházejí 

psychologovy kompetence. 

ŠP C:  „Takže jsem tady braná víc do pozice vedení a i učitelé se staví tak k tomu, že  

když já přijdu do hodiny a vezmu si dítě, tak je to legitimní.“

Pracovní  náplň  školního  psychologa  je  dána  vyhláškou,  „osobní“  náplň  se 

vykomunikovává mezi ředitelem školy a psychologem. Co škola, to jiná pracovní náplň 

psychologa.  Ředitel  přednáší  požadavky a  potřeby školy,  psycholog nabízí,  co  umí, 

může a chce dělat. Věk žáků, lokalita školy, její zaměření atd. - to vše specifikuje práci  

školního psychologa. Na soukromém jazykovém gymnáziu s 300 žáky bude vypadat 



práce školního psychologa jinak než na sídlištní pražské základní škole o 1000 žáků. 

Vykomunikovaná činnost se také dále v průběhu času proměňuje a je potřeba aktuálně 

reagovat na potřeby školy. Jsou ředitelé, kteří vše nechávají na psychologovi a do jeho 

činnosti  příliš  nezasahují.  Může  to  být  třeba  proto,  že  psychologovi  věří  jako 

odborníkovi  na  problematiku,  ve  které  se  sami  příliš  neorientují.  Na  druhou stranu 

přílišný nezájem a lhostejnost může vyvolat dojem „nechtěnosti“ školního psychologa. 

A jsou ředitelé, kteří chtějí „být v obraze“, zajímají se o práci psychologa, zadávají mu 

zakázky (a možná mu do práce i trochu „mluví“). V tom okamžiku je důležité mít již 

vytyčené mantinely práce, se kterými se dá jemně hýbat, ale některé hranice jsou dané a 

nepřekročitelné.  Po metodické a  odborné stránce ředitel  školy nemůže zasahovat  do 

práce  školního  psychologa.  Představy ředitele  se  školním psychologem by se  měly 

slaďovat. Pracovní vztah by měl být vyjasněný. Do přístupu ředitele k psychologovi se 

promítají jeho vlastní představy, způsob personálního řízení, osobnost, zkušenosti, ale 

také třeba vlastní nejistota z psychologického odborníka. 

ŠP E:  „Jo a tohle si ustát, aby se nestal prodlouženou rukou vedení.“

Vzhledem  k  tomu,  že  by  se  školní  psycholog  měl  nacházet  v  nestranné  pozici  a 

ponejvíce  se  věnovat  práci  na  zlepšení  klimatu  školy  a  zkvalitnění  komunikace, 

nedoporučují „naši“ zkušení psychologové dostat se do role „personalisty ředitele“. Je 

zrádná  hlavně  ve  vztahu  k  pedagogům,  kteří  jsou  v  některých  chvílich  kolegové 

psychologa, někdy klienti, zadavatelé zakázek. Psycholog by touto pozicí ztratil důvěru 

učitelů.  Pro život ve škole a práci se žáky je komunikace a dobrý kontakt školního 

psychologa s pedagogy nezbytnost. A rozhodovat o tom, kdo by měl při snižování stavů 

dostat výpověď, a nebo který z učitelů učí nejlépe není pro psychologa nejvhodnější 

pozice. Jsou školy, kde psycholog pracuje z 90% na zakázkách týkajících se žáků. A 

jsou  školy,  ve  kterých  je  standardem,  že  psycholog  vede  semináře  pro  pedagogy, 

teambuildingy apod. Tento stav nemusí být dán napočátku, ale je potřeba, aby byl na 

takovou práci vytvořen prostor i ze strany vedení. 

Ne každý školní  psycholog „má štěstí“  na vedení.  Byť se ředitel  z nějakého 

důvodu rozhodne pro školního psychologa (i třeba proto, aby přilákal nové žáky, že je to 

moderní, aby škola působila v lepším světle 132), může se stát, že pak nepodporuje jeho 
132 Ale některými může být služba psychologa vnímána tak, že školu navstěvují problémové děti, které 

potřebují pomoc, popř. může v očích veřejnosti i pedagogů vzniknout představa, že škola s 
psychologickou péčí bude „sběrnou“ pro žáky se specifickými potřebami. 



práci,  postavení  mezi  učiteli,  další  psychologovy  potřeby  (uvolňovat  na  další 

vzdělávání,  které  je  součástí  jeho  práce,  nebo  není  pochopena  důležitost  bezpečí 

citlivých  dat  klientů  apod).  I  takové  stesky se  ozývají  ze  stran  některých  školních 

psychologů. Za těchto podmínek není snadné na škole fungovat. 

Na vztahy s ředitelem (a ve škole všeobecně)  má vliv  také to,  zda je školní 

psycholog jeho zaměstnancem/podřízeným a nebo ne. K tomu, kdo dává výplatu, má 

člověk trochu jiný vztah.  Může se objevit  napětí  ze strany učitelů.  Pokud je placen 

psycholog z peněz školy, může to být bráno tak, že „bere“ peníze učitelům. Ve škole 

jsou hlavnímí personami učitelé, financí je ve školství málo a školní psycholog je stále 

považován za „nadstandard“. 

ŠP D: „A kdyby to mělo jít z kasy školy, tak já jsem cítila, že najednou vedení selektuje,  

co ke mně má přijít, aby prostě nemuseli ty peníze zaplatit, protože prostě na to neměli  

prachy.“ 

V té chvíli  právě záleží  na postoji  ředitele,  který  tuto  situaci  musí  umět  zvládnout, 

obhájit,  proč   psychologa  ve  škole  má.  Na  druhou  stranu,  jak  také  říká  jeden  z 

oslovených respondentů – když mají odměny učitelé, má je i psycholog, když ne, tak ne. 

A není  důvod k závisti.  To je  v  případě,  že učitelé  považují  psychologa za součást 

pedagogického  sboru.  V  případě,  kdy  je  školní  psycholog  zaměstnancem  školy  a 

ředitele,  se   hůře  „odmítá“,  nesouhlasí  s  postupem  školy  apod.  Další  možností 

zaměstnaneckého  poměru  je  psycholog  jako  součást  projektu  financovaného  z 

dotačního  programu  a  škola  je  místo  výkonu  jeho  práce.  V tu  chvíli  je  finančně, 

pracovně-právně na škole/řediteli nezávislý. Pak jsou tedy finance mimo školu a nemusí 

to  mezi  učiteli  vytvářet  nějaké  napětí.  Taková  situace  je  pro  školního  psychologa 

příjemná, určitá potřeba „svobody“ byla v rozhovorech několikrát zmíněná. V tomto 

případě ale zase někteří učitelé říkají, že psycholog není zaměstnancem školy, tzn. že 

„není  jejich“.  Jak  v  případě  zaměstnance  školym  tak  při  nezávislém  financování 

najdeme pro i  proti.  Tímto tématem jsme se dostali  také do roviny vztahů školního 

psychologa s učiteli. 

Ať  tak  či  onak,  v  mnoha  situacích  potřebuje  školní  psycholog  „posvěcení“ 

ředitele, jeho podporu, a v tu chvíli záleží na tom, jak mezi nimi od počátku fungovala 

komunikace  a  jak  je  pozice  psychologa ve  škole  nastavená.  Školní  psychologové v 

rozhovorech zmiňují návrh, aby pracovně-právně nespadal psycholog pod ředitele, aby 



mu byl přidělen nějaký neutrální status. Což by mu např. dalo volné ruce v tom, že 

může vyjádřit  nesouhlas,  dát zpětnou vazbu vedení či  být více reformní,  aniž by se 

nějak obával reakce vedení (což je možné i u kvalitního pracovního vztahu, i když je 

školní psycholog podřízen řediteli). Tato nezávislá pozice může více přispívat také k 

důvěře od rodičů žáků a také od učitelů samotných, kteří v některých situacích potřebují 

prostředníka v komunikaci nebo mít kde odhodit své napětí a frustraci. Psychologové 

„nezávislostí“  nemají  na  mysli  revoltu  vůči  škole.  Školní  psycholog je  reprezentant 

školy, jeho hlavní rolí je dle zpráv z praxe prostředník v komunikaci, aby byla funkčí a 

efektivní. Sám přitom musí být velmi diplomatický a neohrozit křehké vazby, které se 

mu podařilo vybudovat. Spíše jde o utvrzení neutrální pozice, nezařazení do hierarchie 

školy, „pod“ někoho, což může také dokreslovat obraz výjimečnosti psychologických 

služeb ve škole a nadstandardní péči.  133 Nejvíce tento požadavek opravdu zazníval ve 

smyslu  „svobody“  v  pracovních  možnostech.  Ve  vztahovém  rámci  školy  se  školní 

psycholog nachází na okraji – neměl by být příliš těsně u vedení, a i když po tom touží,  

neměl  by  být  ani  ve  středu  pedagogického  sboru.  To  by mu  znemožňovalo  funkci 

mediátora. Být na okraji znamená „být s nimi“, ale také mít možnost poodstoupit a mít 

náhled. Hranice je tenká a křehká. 

Většinu  času zde  hovoříme  o  ředitelích  (a  samozřejmě ředitelkách)  škol.  Do 

vedení  školy  patří  také  zástupce  ředitele.  Ač  se  většina  z  dotázaných  školních 

psychologů shoduje na tom, že ředitel je důležitou figurou, při vstupu psychologa do 

školy tou nejdůležitější, objevuje se také jiná zkušenost.

ŠP F:  „...on o to hodně stál, abych tam šla dělat školního psychologa. Ale on proto  

neměl vůbec vytvořené podmínky, byl v zajetí dvou zástupkyň, který ho držely pod krkem 

… Nepřály tam tomu a vlastně to tam trochu bojkotovaly.“ 

Škola funguje jako jakákoliv jiná společnost, firma. I zde se může stát, že ředitel je spíše 

jen formální figurou a moc má v rukou někdo jiný. A proč by si někdo psychologa ve 

škole  nemusel  přát?  Z  rozhovorů  se  školními  psychology  se  nám  dostalo  jako 

nejpádnější odůvodnění – školní psycholog vidí do karet, dostane se do zákulísí školy. 

Škola ve svém personálním složení funguje již podle tradičních vzorců několik let a 
133 Nemělo by ale našim cílem být právě zařazení školních psychologů mezi běžné služby školy? Co by s 

profesní identitou školních psychologů udělalo legislativní zakotvení ve škole vedle výchovného 
poradce a metodika prevence? Jak by tato profese vypadala? Od roku 2005 (v praxi fakticky dříve) se 
tento obor buduje, co by takovéto uzákonění udělalo v praxi? Uvažuje se vůbec ve školství o takovéto 
variantě?



školní psycholog je nový článek, neznámý a „zvenčí“. Říká, že by mohlo být něco jinak. 

Vedení škol také uvádí, že s jeho příchodem přibylo problémů. Nicméně tyto problémy 

tu již byl, školní psycholog je „jen“ pojmenoval a vynesl na světlo.  I z toho bývají 

obavy  –  že  škola  „bez  poskvrny“  se  ukáže  jako  „problémová“,  když  potřebuje 

psychologa. Právě i kvůli  takovýmto situacím je více než důležité,  aby ředitel  školy 

věděl, proč psychologa ve škole chce a co psycholog pro školu může udělat. 

XII. „...JAK TROŠKU JINÁ SORTA LIDÍ JSOU UČITELÉ.“

ŠP A:  „Zjistila  jsem,  jak trošku jiná  sorta lidí  jsou učitelé.  I  ve  vztahu k nim jsem 

procházela různými stádii... Během doby, ten život člověka tak omele, že potom vidí, že  

to nemůže být takové jednostranné.“

Učitel  –  kolega,  klient,  přítel,  spolupracovník,  nepřítel,  pomocník,  partner  …  . 

Neoddiskutovatelně  velmi  důležitá  figura  pro  život  psychologa  ve  škole.  Činnost 

školního  psychologa  by  byla  neefektivní  bez  komunikace  s  učiteli.  Vlastně  práce 

školního psychologa nemůže existovat bez učitelů. Školní psycholog učitele potřebuje. 

Psycholog přijde do styku s učitelem českého jazyka stejně jako s učitelkou hudební 

výchovy.  Přesto  si  ještě  vyčleňme pedagogické  pracovníky,  kteří  pro práci  školního 

psychologa na základní škole mají největší vliv. Je to bezpochyby třídní učitel,  dále 

výchovný  poradce  a  metodik  prevence.  Pokud  je  třídní  učitel  práci,  intervenci 

psychologa nakloněn a je ochoten na sobě, na vztazích s žáky, na vztazích ve třídě, s 

rodiči  pracovat,  může  se  velmi  dobře  stát  pro  psychologa  ve  škole  „parťákem“.  A 

někteří velmi zkušení a otevření pedagogové leckdy samotného psychologa naučí, co 

pro práci ve škole potřebuje, zavedou ho do „tajů“ školního prostředí, vezmou ho do 

„zákulisí“ školy a obohatí ho o pedagogické zkušenosti. 

ŠP E: „Ale alfou a omegou jsou pro školního psychologa třídní učitelé. Protože třídní  

učitel  je  ten,  kterej  je  za  tu  třídu  zodpovědnej,  ten,  kterej  tu  třídu  zná  nejlíp...  

nejdůležitější ti třídní učitelé. Jak při tý individuální práci s dětma, tak při tý práci se  

třídou nebo skupinou.“

Ale vraťme se na začátek. Při vstupu psychologa do školy je pro jeho vztah s 

učiteli  (stejně  jako  s  ředitelem)  důležité,  zda  a  jakou  zkušenost  s  psychologem 



pedagogický sbor má. Také záleží, jakým způsobem ředitel psychologa do školy uvede. 

Učitelé většinou nerozhodují o tom, zda psycholog na škole bude, nicméně už před jeho 

nástupem o něm přemýšlí. Učitel má často představu o psychologovi z pedagogicko-

psychologické poradny. A nebo již škola zkušenost s psychologem má a nyní nastupuje 

nová osoba. To znamená, že při vstupu do školy čeká školního psychologa vymezování, 

definování ve smyslu – nejsem psycholog z poradny, nejsem učitel, nepracuji stejným 

způsobem  jako  ten  psycholog  přede  mnou  134 apod.  Na  jedné  straně  je  nastavení 

školního psychologa, jeho osobnost, praxe. To se setkává s představami a více či méně 

reálnými  fantaziemi  a  očekáváními  učitelů  (které  jsou  ovlivněny jejich  předchozími 

zkušenostmi,  také  mohou  mít  nereálné  představy  o  tom,  co  vše  obor  psychologie 

„zvládne“). Úvahy probíhají také u učitele, který nově nastupuje na školu, kde je školní 

psycholog  již  zaveden  a  jeho  přítomnost  je  pro  všechny  normou.  Přijetí  školního 

psychologa  pedagogickým  sborem  je  ovlivněno  atmosférou  školy,  její  „filozofií“  a 

tradicí,  vedením  školy,  vztahy  na  pracovišti.  Důležitým  faktorem  je  také  vůbec 

charakteristika sborovny – poměr mužů a žen,  jejich věk  135 ,  délka praxe ve škole, 

zkušenosti učitelů. To vše může mít vliv na otevřenost vůči školnímu psychologovi. 

Zásadním faktem je, že již před skutečným nástupem školního psychologa na pracoviště 

a před jeho setkáním s kolegy, je jeho příchod ze strany učitelů doprovázen emocemi. 

Nejčasteji prý hovoří o obavách. Mezi nejvýznamnější obavy, které ovlivňují přístup 

učitelů ke školnímu psychologovi, patří „co všechno ten psycholog ví“, také mají obavu 

z toho,  že  psycholog bude zasahovat  do jejich  zaběhnutých pracovních pořádků,  že 

školní  psycholog  omezí  jejich  kompetence,  jsou  nejistí  ze  situace,  kdy už  nebudou 

„pány“ ve třídě, ale bude tam další dospělý. Obava z toho, že bude školní psycholog 

odhalovat  učitelovy  nedostatky  je  očekávatelná.  Nejistotu  vyvolává  i  psychologova 

pozice  – je  s  vedením, nebo je  advokátem dětí,  rodičů..?  Bude kolegou nebo spíše 

expertem? 

ŠP F: „Tak ten začátek byl těžkej, protože ti kantoři se mě báli, oni mi nedůvěřovali a  

134 Pokud byl předchozí školní psycholog oblíbený, je to pro nového nejen v profesně-pracovní oblasti 
náročné. Je to podobné, jako když žáci dostanou nově nastupujícího třídního učitele a toho 
předchozího děti, rodiče i kolegové zbožňovali. Nicméně pokud už škola má zkušenost se školním 
psychologem, je v něčem pro toho nového vstup do školy snazší. A pokud není zkušenost dobrá, bude 
to chvíli trvat, ale může školní spolupracovníky příjemně překvapit. 

135 Bylo by stereotypní myslet si, že mladší generace učitelů je přístupnější změnám, novinkám a nechá si 
spíše  poradit, ale omezený výčet zkušeností při sběru dat tomu nasvědčuje.



mysleli si, že jsem fízl. Že mám s ředitelem nějakou dohodu a že jak ty děti, ty studenti  

budou chodit, budou mi řikat a ty velký už se nebojej a maj tu hubu otevřenou, takže já  

budu mít informace, který budu používat proti těm učitelům. Tam byla obrovská obava a  

dva roky to bylo takový jako opravdu těžký no. … A já jsem toho ředitele ani neznala a  

oni nevěděli, jestli já jsem nějaká jeho kámoška nebo kde mě sebral.“

Fungování  psychologa ve škole  je  v  praxi  ovlivněno také drobnostmi,  které  by nás 

zprvu ani nenapadly, přesto hrají důležitou roli. Na počátku (a vlastně po celou dobu) 

práce čeká školního psychologa vysvětlování, obhajování, vymezování své pozice, role. 

A mimo představ či předsudků kantorů se psycholog setkává také se zajímavými dotazy, 

které je důležité umět zodpovědět a vysvětlit. Rodiče, učitelé i žáci psychologa „zkouší“ 

jak  profesně,  tak  osobnostně.  Během  prvních  pracovních  okamžiků  musí  školní 

psycholog např.  vysvětlit,  co dělá  pedagog,  když má psycholog ve třídě program a 

pedagog není přítomen. Má pedagog zaplaceno, když neučí? A nebo proč se psycholog 

účastní supervize. On se musí ještě někam chodit vzdělávat, radit? On to ještě pořád 

neumí?  Když  školní  psycholog pošle  dívku s  anorexií  ke  klinickému psychologovi, 

psychoterapeutovi  a  neřeší  problematiku  na  půdě  školy,  chová  se  jako  profesionál, 

kdežto od kolegů pedagogů to může být viděno jako selhání nebo nedostatek profesní 

kompetence. A co dělá psycholog v době dopoledního školního vyučování? Na takovéto 

dotazy a připomínky se musí školní psycholog naučit reagovat a uvědomit si, že střet 

těchto dvou profesí 136 (byť jsou to obě profese „pomáhající“, „pedagogické“) je vlastně 

střetem dvou kultur a školní psycholog je „cizincem mezi domorodci“, je menšinou. 

Stejně tak školního psychologa praxe naučí, že jeho práce je ovlivňována i takovými 

„drobnostmi“, jako je umístění jeho pracovny v budově školy – dobře přístupná, aby 

„byl mezi lidmi“, na druhou stranu „v zákrytu“, aby nebylo vidět, kdy k němu kdo jde. 

Některé věci jsou jasné předem a očekáváme je, jiné vyplynou až časem při působení ve 

škole. 

Doba, kterou udávají naši školní psychologové jako potřebnou pro adaptaci ve 

škole, se pohybuje mezi 2 až 8 lety. 

ŠP A:  „Horší to bylo třeba s učitelským sborem, protože někteří  mě vzali  hned. Ale  

takový, abych si vybojovala svoje místečko, trvalo 8 let.“

A proces  přijetí  školního  psychologa  probíhá  neustále.  Nikdy  není  100%,  tzn.,  že 
136 psychologa a pedagoga 



všichni školní psychologové uvádějí, že jsou na škole kantoři, se kterými si nerozumí, 

kteří  je nepřijali,  nespolupracují  atp.  Ale je právě na umu školního psychologa,  aby 

„uměl hrát s tím, co má.“ Jeho komunikační dovednosti a nastavení by měly přispívat k 

lepší  atmosféře  ve  škole,  je  komunikačním průsečíkem různých  stran,  využívá  své 

diplomatické dovednosti, obrušuje hrany. A v tom všem stojí také jako člověk. On sám 

je nástrojem komunikace a změn. A i práce s odporem k tomu patří. Nelze „mít za zlé“ 

některým kantorům, kteří učí na škole 20 let a patří téměř „k inventáři školy“, že si 

nechtějí  nechat „radit“  od někoho „zvenčí“ (což z počátku psycholog je),  že nejsou 

ochotni dělat změny. 137 Velmi tak záleží na přístupu školního psychologa, který by měl 

umět reflektovat své způsoby práce a komunikace,  znát svá slabá místa.  K učitelům 

přistupovat s respektem, úctou a nestavět se do příliš expertské, odborné roviny. 

ŠP D:  „Jsou učitelé, kterým se dokážete dostat pod kůži a který si nakloníte jako na  

svou stranu nebo k tomu záměru, co potřebujete. Ale jsou učitelé, kde to prostě nejde.  

Takže když já zjistím, že ten učitel je tvrdší, tak musím prostě vařit s tím, co mám. Ale já  

to nikdy nebalím. Vždycky hraju s tím, co mám a vždycky se mezitím snažím udělat  

nějakej stav, nějakou rovnováhu, která k něčemu povede. Prostě, že to půjde dál.“

Předpokládali bychom, že velmi důležitým základním stavebním kamenem pro 

práci  psychologa  s  učiteli  je  důvěra.  138 Důvěra  učitelů  v  psychologovu  práci  a 

schopnosti, důvěra v dodržování etického kodexu. Stejně jako psycholog by měl věřit 

„svému“  pedagogickému  sboru.  Což  je  ideální  stav.  Budování  důvěry  chce  čas  a 

trpělivost, získávání pozitivních zkušeností. Ale málokdy je stav ideální. Proto se znovu 

dostáváme k tomu, že školní psycholog musí pracovat s tím, co má. 

ŠP B: „... Ale já tady spoustě těm kolegům tady nedůvěřuju. A přesto s nima funguju.  

Takže takový jako trošku i znalost toho terénu. Takový to nalití čistýho vína. Kdo jakej  

je.  Já si  myslím,  že jsou tady učitelé,  kteří  nejsou úplně skvělýma pedagogama. Na  

druhou stranu se snažej aspoň v něčem bejt dobrý, v něčem mi pomoct.“

S  čím  se  stále  školní  psycholog  vypořádává,  je  vzdálenost,  jakou  si  má  od 

pedagogů  udržovat.  Každodenní  styk,  řešení  problémů,  možnost  si  s  psychologem 

popovídat,  dostat  pomoc,  přijetí,  společné  obědy  ve  školní  jídelně,  zážitky  z 

adaptačního výjezdu apod., to vše dostává vztah pracovníků více na neformální rovinu 
137 A opět jsou ve hře takové proměnné, jako je věk školního psychologa, zda měl zkušenosti ze školství 

ad. To ovlivňuje jeho obraz v očích pedagoga. 
138 diplomová práce Suchardové Důvěra ve vztazích mezi učiteli a začínajícím školním psychologem



(ne se všemi). To, o co se od počátku školní psycholog snaží – přiblížit se k pedagogům, 

získat jejich důvěru, někdy znamená ale zátěž. 

ŠP B: „A protože s nima máme i  lidský vztahy, tak je pak velmi těžký jim pak říkat  

nějaký negativa. A oni to potřebují někdy razantněji říct. … Když přijdu z poradny a  

nezajímaj mě ty lidi, tak můžu některý věci říkat dost natvrdo.“

K tomuto výroku se přidává i další školní psycholog, podle jehož názoru je psycholog, 

který  je  součástí  školního  systému  „nesvobodný“,  škola  si  najde  způsob,  jak  ho 

„vcucnout“, udělat to tak, aby „nedělal problémy“, nemůže si dovolit udělat/říct některé 

věci, když ví, že tam bude dalších X let a ne, že zase nezúčastněně odejde. 

Někteří učitelé nemusí pochopit roli psychologa, která se vlastně stále proměňuje. 

V určitých situacích, kauzách se psycholog „zastává“ dítěte, je oporou pro rodiče. Jindy 

„drží“ s učiteli (i dvojka z chování může být pro dobro žáka). Jsou učitelé, kteří počítají  

s tím, že školní psycholog bude stát vždy na jejich straně. A jsou pak rozčarovaní. Je 

důležité explicitně vymezit pole působnosti školního psychologa, zdůraznit je potřeba 

také etický kodex. Objasňovat jasně a srozumitelně. 

ŠP A:  „Učitelé se někdy rozčilují, ti co přijdou noví, tak očekávají, že já jim pomůžu  

s tím problematickým dítětem, že já přece mám říkat to, co říkaj oni. Jsou to lidi, kterým  

trvá třeba 2 roky, kdy absolutně nechápou, co tady dělám, proč tady jsem. Je to opravdu  

někdy nepřátelský, nepřátelský terén. Ale je to třeba od toho jednoho. A on za ty 2 roky  

pochopí, že i třeba člověk se ho zastane u jiného jednání, kdy tam s těmi rodiči jsme a 

najednou ten rodič říká nějaké zjevné nepravdy, tak já zase tu školu obhájím.“

Školní psycholog neustále objasňuje svoji úlohu. Někteří z kantorů si psychologa berou 

jako alibi. „Vždyť i psycholožka říkala...“, „Vždyť byl i u psychologa...“. Často chtějí 

pedagogové od školního psychologa potvrzení, že „to dělají správně.“, jsou si v něčem 

nejistí.  139 Ale objevuje se také „zpohodlnění“ pedagogů (přenechání řešení kázně ve 

třídě, tvorba individuálních vzdělávacích plánů, vedení třídnických hodin apod., protože 

„tady  máme  odborníka“).  Ve  velké  většině  případů  na  škole  dochází  k  aktivizaci 

pedagogů, kteří jsou kvůli komunikaci se školním psyhologem a jeho prací ve škole 

„nuceni“ být aktivní ve třídě, v pedagogickém sboru, směrem k rodičům. Setkáváme se 

také s názorem učitelů, že po příchodu psychologa do školy se objevily problémy. Jde 

139 např. mladá nastupující prvostupňová učitelka, která právě dokončila vzdělání, nebo učitelka vracející 
se po mateřské dovolené



ale spíše o to, že tu byly již před tím, jen je nikdo nepojmenoval nahlas. Z různých 

důvodů nejsou učitelé některé záležitosti ochotni (nebo možná i schopni) řešit. Někdy 

by to znamenalo čas navíc, jindy třeba přiznání vlastní nevědomosti. 

ŠP B: „Vy potřebujete, aby vám kontor pomohl, na druhou stranu vidíte spoustu chyb,  

který jsou zbytečný, který by se nemusely. Vy jim to chcete poradit, že by mohli i jinak. A  

v tu chvíli  se stane,  že vás odmítnou ti  učitelé jako spoluhráče.  Nás je tu víc.  Jsme  

taková nátlaková skupina, když je potřeba je dostat do nějaký aktivity, ale jinak je to  

zoufalý.  Někdy ta  neochota  učitelů  způsobuje,  že  se  prostě  přikrejvaj  věci,  který  se  

přikrejvat nemusely atd.“ 

Často může mít ale předsudky školní psycholog a učitelé ho příjemně překvapí. 

ŠP C: „U učitelů jsem se nejvíc bála těhle věcí, když jim člověk řekne a oni maj zajetý  

nějaký individuály a já jsem to otevřela a zjistila, že to není úplně v pořádku podle toho,  

jak by to mělo být. Tak tam byly trošičku obavy, jestli nebudou protestovat, ale nakonec  

tohle dopadlo docela dobře.“

Jak jsme zmiňovali již v teoretické části práce, pro člověka jsou důležité vztahy 

na  pracovišti  na  formální  i  neformální  úrovni,  ovlivňují  jeho  profesní  a  osobní 

spokojenost, ale také „výkonnost“. Práce a úspěšnost v ní je součástí naší identity. To, 

že se  s  učiteli  stává školní  psycholog také kolega,  partnera,  spoluhráč mu na jednu 

stranu práci ulehčuje, ale jak už jsme psali výše, také komplikuje. 

 ŠP C: „Kdyby do toho člověk zase nebyl tak moc zaangažovanej. Na druhou stranu to  

umožňuje to, což by zas byly ty výhody, větší partnerství s těma učitelema.“

Všichni školní psychologové se shodují na momentu, které jim přinesl u učitelů 

velké plus a který jim pomohl se této významné a početné skupině přiblížit. Na počátku 

je  důležitá  aktivita  školního psychologa,  z  jeho iniciativy vzejde většina kontaktů  s 

učiteli. Po čase, když si získá školní psycholog jejich důvěru, začnou se na něj obracet  

také sami učitelé. 140 Velkým přínosem jsou pro vztah školního psychologa a pedagoga 

„běžné školní situace“. 

ŠP E:  „On tam má jedno dítě  a teď si tam s ním povídá, to je havaj. Ale když jsem 

začala chodit do tříd dělat programy a oni mě viděli, jak já vedu deváťáky, šesťáky na  

oběd a oni mě neposlouchaj a utíkaj mě a já jak na ně ječím a že jsem na tom stejně  

140 Školní psychologové by stáli o více zpětných vazeb od učitelů. Co funguje, co jim pomohlo. Negativní  
hodnocení, výtky apod. se k nim přímo většinou nedostanou. 



naprosto jako oni. … Tak to myslím, že byl ten bod zlomu, kdy myslím pochopili, že jsme  

na stejný lodi, že jo. … když přijdu, tak jim říkám: „Radši bych skládala vagón uhlí, než  

táhnout dvě hodiny sedmičku.“ A oni jako: „Joo, noo to máte pravdu.“ Tak takový to  

bejt s těma učitelema na stejný lodi, to je to nejdůležitější.“

Obecně jsou to situace, ve kterých se školní psycholog přibližuje učitelství, stává se z 

něj  pedagog.  V prostředí  školy se takovýmto situacím nevyhneme.  Když jde školní 

psycholog po chodbě, při volném programu na adaptačním výjezdu, ve školní jídelně … 

.  Školní  psycholog  nemůže  dělat,  že  nepracuje,  že  skončil  jeho  „psychologický“ 

program na adaptačním pobytu a dál nic. To jsou jen malé momenty toho, kdy se ve 

škole  psycholog  přibližuje  k  pedagogickým  metodám.  Práce  psychologa  se  třídou 

nezačíná a nekončí zazvoněním, kdy v hodině psycholog používá techniky skupinové 

práce, psychologické metody (a i pedagogické). Často musí po poslední hodině žáky 

odvést na oběd či do šaten a v té chvíli si třídu „rovná“ stejně jako pedagog. Ve škole 

před třídou plnou dětí si brzy osvojí „učitelské fígle“ (pro někoho bohužel, pro někoho 

bohudík  žáky  nehodnotí  za  neaktivitu  nedostatečnou  a  netrestá  je  za  nekázeň 

poznámkou  do  žákovské  knížky).  I  když  školní  psycholog  vymezuje  svou  pozici  - 

„nejsem učitel“, mohou se tyto role mísit (a obohacovat). Pro práci školního psychologa 

je  důležité,  aby  znal  základy  didaktiky,  co  se  učí  v  jednotlivých  předmětech  v 

jednotlivých  ročnících,  jaké  jsou  nároky osnov,  jednolivých učitelů,  učební  metody, 

strategie  učení  žáků.  V  psychologické  přípravě  tato  oblast  chybí,  nicméně  školní 

psycholog je „hozen do vody a musí se rychle naučit plavat“. Některé vedení žáků s 

problémy v učení je též potřebné nastavit více strukturovaně, direktivně, dalo by se říci 

„učitelsky“. To jsou ty důležité momenty, kdy školní psycholog vyjde ze své kanceláře, 

kde  pracuje  individuálně  s  žákem jeden na jednoho a  pro  učitele  se  tak  více  stává 

součástí jejich týmu. Pro psychologa je to zkouška, zda obstojí s třídou žáků, na což 

běžně psychologové tak zvyklí nejsou, protože spíše pracují s klientem individuálně. V 

tu chvíli  také často školní psycholog doceňuje práci učitelů.  A to obě strany k sobě 

přibližuje. Pokud jsou tomu obě strany nakloněny, profesně je to také velmi obohacuje. 

To, že „táhnou všichni za jeden provaz“ svědčí škole uvnitř, ale také směrem ven. 

ŠP A: „Když se hlasovalo o někom, to bylo ze začátku: „Tak vy ne“. A já: „Ale proč  

ne?“ „Nejste učitel.“ A já jsem říkala: „Jsem zaměstnanec školy.“ 

Připomínáme odstavec v kapitole  XI.,  která  se  věnuje vztahům s vedení  školy.  Zde 



mimo jiné popisujeme vliv „zaměstnaneckého poměru“ (včetně financování, pracovně-

právních vztahů ad.) na vztahy ve škole, vztahy s pedagogy a vliv na pozici školního 

psychologa. Vraťme se k výroku ŠP A: „Jsem zaměstnanec školy.“  = jsem jako vy, 

patřím mezi vás, mám stejná práva. V tento moment se zastavíme nad problematikou 

prolínající celou naši práci. Jak bylo napsáno v kapitole VII. o profesní identitě školního 

psychologa, nechceme se odlišovat od druhých, ale také chceme být jedineční. Školní 

psychologové chtějí být bráni stejně jako ostatní pedagogičtí pracovníci, být součástní 

pedagogického sboru, ale denně při práci ukazují specifika své profese a setkávají se se 

svou profesní  samotou na  půdě školy.  Identita  je  pojem definovaný negativně  –  co 

nejsme my. V profesi školního psychologa jsme s tímto setkali při vymezování „nejsem 

poradenský psycholog“, „nejsem pedagog“. 

V rozhovorech se školními psychology se v oblasti „vymezování“ objevuje ještě 

další  rozměr.  O projektu VIP byla  v této  práci  již  několikrát  zmínka.  Velká  většina 

školních  psychologů  v  České  republice  působí  na  školách  díky  tomuto  projektu.  V 

našem  vzorku  školních  psychologů  je  to  polovina,  tři  školní  psychologové  jsou 

financováni z jiných zdrojů (např. přímo zaměstnáni školou). V praxi se tedy objevuje 

početná skupina psychologů v projektu VIP, které pojí stejné administrativní nároky, 

společné vzdělávání apod. A pak jsou tu školní psychologové, kteří „nejsou v projektu“. 

Ti se vůči němu vymezují.  Vždy je nějaké „my“  141 (my psychologové, kteří nejsou 

nikde organizováni), vůči nějakému „oni“ (a oni jsou na tom hůře). Na tomto vymezení 

je také postavena profesní identita. 

ŠP C:  „No já jsem hrozně ráda, že ve VIPce nejsem, protože by mě to trošku vrátilo do  

poradny, kde vykazuju a vykazuju. No dobře, já vím, že se snaží nastavit nějaký systém a  

metodickou podporu a je tam možné obrátit se na kolegy, předávání zkušeností, tak je to  

určitě dobrý pokus a dobrá myšlenka … Kdo je mimo, tak maj asi pocit, že jsou nějaký  

diletanti,  protože  nejsou  nikde  zakotvený,  nemaj  profesní  podporu  a  je  tam otázka  

supervizí ...“

ŠP E: „No a tím jsem měla začít, to jste si asi všimla, že jsme v tom projektu RŠPP, takže  

tím jsme taky hodně ovlivněný. Jsme ovlivněný tím papírování, který z toho plyne. Jinak 

si víceméně jedeme po svým.“ 

Záleží tedy, zda o projektu VIP hovoří někdo, kdo v něm je a je s jeho fungováním 
141  Které tvoří identitu „já“.



spokojený, nebo se může stát, že spokojený není. Jiný pohled má pak respondent, který 

v projektu není. A nebo v něm například už někdy fungoval. Hodnocení a názory se tak 

různí. Tento aspekt zdůrazňujeme především ve vztahu ke zmíněné profesní identitě. 

Pojďme si také shrnout pozitiva a negativa, která vidí školní psychologové v působení v 

projektu. Mezi nejčastěji jmenované negativum patří administrativa, vykazování přímé 

a  nepřímé  činnosti  práce  školního  psycholog  v  projektu.  Mezi  významná  pozitiva 

projektu patří  standardizace kvalit služeb školního psychologa, kolegové, kteří mohou 

poradit  a  je  s  nimi  možnost  konzultovat,  metodická podpora,  supervize,  vzdělávání, 

financování nezávislé na chodu školy.  Díky dotaci projektu VIP si může škola dovolit 

služby školního psychologa a nemusí se starat o to, jakým způsobem ho zaplatí, zda 

například sníží osobní ohodnocení učitelům. To umožňuje rozvoj školy, jejích služeb ve 

všech směrech, což je cílem projektu.  Protože pokud škola nějaké peníze navíc má, 

neplatí z nich školního psychologa, ale uvolní jí to ruce pro zkvalitňování školy dalšími 

směry.  Omezení  financí  školy  znamená  i  omezení  či  zrušení  funkce  školního 

psychologa.  

Již  jsme  probírali  moment,  který  školním  psychologům  pomohl  přiblížit  se 

pedagogům. Na školách se však v praxi můžeme setkat s tím, že školní psychologové 

jsou zde skutečně zaměstnáni také na pozici pedagoga. 

ŠP B: „I teďka tady učím. To je vždycky dvojrole, která má svoje výhody i nevýhody.“

Někteří pracovníci jsou takového stavu zastáncem, někteří v tom vidí negativa. Klady i 

zápory práce psychologa též jako pedagoga na škole jsou nám srozumitelné. Nelze však 

vyslovit jednoznačný názor, zda by měl nebo neměl školní psycholog na škole také učit. 

Lze to posuzovat jedině individuálně – jaká je osobnost, jak dlouho na škole je, jakou 

má pozici ve sboru, co je to za vyučovaný předmět, jaké jsou podmínky školy apod. 

Mezi důležité pozitivum proč býti na škole též pedagogem, patří skutečná náležitost k 

pedagogickému sboru. Školní psycholog ví, jaké je to stát před tabulí, zná třídu ze stejné 

pozice jako učitel, zažívá podobné situace. Usnadňuje mu to cestu do pedagogického 

sboru.  Významné  negativum  nás  také  napadá  okamžitě  –  dvojrole  pedagoga  a 

psychologa. Tato dvojrole má dopad na žáky, učitele, vedení školy, ovlivňuje rodiče, ale 

také  samotného školního  psychologa.  Je  tedy důležité  na  situaci  pohlížet  případ od 

případu. Jak vyplynulo z rozhovorů se samotnými školními psychology – nejvíce tuto 

dvojroli nakonec řeší oni sami. Nejdůležitějším faktorem při pedagogické práci školního 



psychologa je předmět, který vyučuje. Přístup k žákům při hodině matematiky je jiný 

než při rodinné výchově. 

ŠP C:  „To je ta výhoda, že já někdy stojím v tý třídě na úplně stejným postu jako oni a  

nadávám úplně stejným způsobem. … Samozřejmě, že je to náročný, když musím dát  

někomu občas třeba kuli, ne že by se to stávalo často.“

Mezi našimi respondenty jsou školní psychologové, kteří mají na škole úvazek též jako 

pedagogové  a  nemohou  si  to  vynachválit,  byť  jsou  si  vědomi  rizik.  Dále  jsou  tu 

psychologové,  kteří  svou  pedagogickou  zkušenost  oceňují  pro  práci  psychologa  na 

škole. A pak jsou psychologové, kteří jsou zásadně proti této dvojroli. Ať tak či onak, 

momenty, kdy se školní psycholog přibližuje pedagogické práci, situace, ve kterých žije 

životem  školy  např.  na  mimoškolních  akcích,  jsou  těmi  zásadními  faktory,  které 

pozitivně ovlivňují  jeho vztah s  pedagogy.  Příjemné kolegiální  prostředí  má vliv  na 

pozitivní sebehodnocení školního psychologa. 

ŠP F: „Tam na tý škole mám pocit, že jsme po těch 2,5 letech výbornej tým. Že oni to  

nedeklasujou a já si těch učitelů strašně vážím.“

Nevzniká to ze dne na den, ale plody dlouhodobé kontinuální spolupráce vidí nejen 

školní psycholog, tyto pozitiva si uvědomují i pedagogové. Všechny strany si však musí 

být od začátku vědomi, že je to běh na dlouhou trať. 

ŠP B: „A myslím si, že ti učitelé cítí, že tady ta forma školy je o něčem jiném než na  

jiných školách, kde se řeší každodenní problémy, Troufnu si říct, že ti učitelé vědí, že na  

týhle škole je klid. A že je to dlouhodobá práce.“

Skrze pedagogy školní psycholog působí také na žáky a na rodiče. Je to učitel, 

který dává školnímu psychologovi zakázku ohledně své třídy, je to učitel, který navrhuje 

rodičům společnou konzultaci u psychologa. Školní psycholog se stává prostředníkem 

vztahů pedagoga s žákem (třídou) a jeho rodiči. A učitelé, kteří nejsou při práci s ním 

aktivní, nevyhledávají ho, jsou stažení  z kontaktu, se pro školního psychologa stávají 

výzvou, aby si našel cestu jinak. Znovu si tak připomínáme, jak je důležité, aby učitelé 

chápali, co školní psycholog dělá, jakou přináší škole službu. 

ŠP A: „... aby ten učitel byl schopný přijít do třídy, aby to bylo príma, aby ten den nějak  

přečkal a mohl jít dál. Snažím se šířit dobrou náladu po té škole, takže od rána, když už  

jdu, tak se člověk většinou cení, cení zuby, úsměvy. Když vidím, že je někdo naštvanej,  

tak se snažím u těch kantorů to trochu přeznačkovat, protože si říkám „jeden spokojenej  



kantor, minimálně 90 spokojených studentů“. To stojí za to to dát, i když už si třeba  

říkám, že na to tu sílu mít nebudu.“ 

Jeden pedagog denně působí i na 100 žáků. A pokud pro něj bude pracovna psychologa 

klidným místem, kde si  mezi  hodinami  odpočine,  prohodí  pár  slov,  „nechá“  tam to 

negativní nastřádané za dosavadní výuku nebo z domova, tak to je ta „funkční“ role 

školního psychologa, se kterou explicitně pedagog ani nepočítá, to jsou benefity jejich 

komunikace. A tuto „odlehčovací službu“ nemusí využít jen učitelé. Stejně tak je školní 

psycholog k dispozici vedení školy, může ho potřebovat vychovatelka ve školní družině. 

Práce psychologa je práce s celým systémem školy a jeho služby jsou snadno dostupné, 

„v  dosahu“.  Záleží  na  něm,  co  vše  „k  sobě  pustí“,  kde  má  nastavené  hranice  své 

působnosti.  A tak  některý školní  psychologa někdy řeší  třeba  „hašteření“  uklízeček, 

protože i to ovlivňuje klima školy. 

ŠP A: „Pracuji s učiteli, pokud mají zájem, se všemi zaměstnanci školy, protože někdy i  

paní uklízečka potřebuje nebo srovnat vztahy v kuchyni. Od prvopočátku jsem k tomuhle 

byla vyzývaná a jako výzvu jsem to taky přijala, takže si myslím, že prostě, přijde mi to,  

že když ve škole ten psycholog je, tak alespoň tu první záchytnou aktivitu by měl udělat  

a pak už ty lidi třeba poslat dál.“

A jedna z psychologových funkcí  spočívá také v tom, že informuje kolegy,  klienty, 

pracovníky školy, co se s jejich problémem dá dělat, kde mohou najít odborníky, kteří 

by  jim  pomohli.  Stále  platí,  že  školní  psycholog  je  důležitým  komunikačním 

průsečíkem, a to nejen uvnitř školy, ale také s odborníky a institucemi „venku“. 

Důležitá komunikace mezi pedagogy a školním psychologem neprobíhá jen na 

výchovných  komisích  nebo  pedagogických  poradách,  ale  „mezi  řečí“  na  chodbě,  u 

oběda v jídelně apod. Při těchto neformálních příležitostech se psycholog nejvíce dozví, 

pedagog nejvíce „pustí“. 

ŠP E:  „Já se třeba spoustu věcí dozvím jenom, když stojíme na chodbě a někdo má  

dozor, popovídáme pár slov. Tam se dozvím úplně nejvíc.“

Co může  školnímu psychologovi  ve  vztahu  (nejen)  k  pedagogům pomoci  je 

vlastně také jeho „nedostatek“ rozhodovací, výkonné moci. Nedostatek je to podle toho, 

z jakého úhlu pohledu se díváme. 

ŠP E: „Vy nemůžete nic, můžete jenom doporučit. … Já jsem jednu učitelku potkala a  

ona říkala: „Víte, ono bylo úžasný, že jste nám nikdy nic nevnucovala. Vy jste nám  



vždycky řekla, co si myslíte a nechala jste to na nás.“

Vliv, moc, kompetence, rozhodovací funkce mohou být dány od vedení školy nebo si je 

časem psycholog  získá.  Záleží,  k  čemu je  využije.  Nicméně  na  škole  je  psycholog 

fakticky „jen“  poradní  hlas,  nemůže nikoho nutit,  aby dbal  jeho názorů,  nemůže si 

vynutit,  aby se řidili jeho závěry.  Školní psycholog doporučuje. A je na jeho umu a 

ochotě druhých, jak moc mu budou naslouchat. Pro někoho by to tak mohlo znamenat 

nedostatek kompetence  142,  pro někoho je zase toto pole působnosti  dostačující.  Pro 

učitele by tato poloha školního psychologa mohla být příjemná, přínosná, neohrožující. 

Tedy ano, psycholog podle pedagogů „vidí do karet“, ale neměl by toho zneužívatt. Ale 

to, že psycholog jen doporučuje a nenařizuje, to je pedagogy dle školních psychologů 

bráno jako plus. 143

Jak jsme se již dozvěděli v teoretické části textu, při práci psychologa na škole 

vzniká školní poradenské pracoviště.  144 Součástí tohoto pracoviště je mimo školního 

psychologa  také  výchovný  poradce,  metodik  prevence,  popř.  asistenti  pedagoga, 

spolupracující  třídní učitelé. Z poradenských pracovníků na škole naši  psychologové 

uvádějí nejčastější komunikaci s výchovným poradcem. 145

ŠP E: „Často je to samozřejmě výchovný poradce.“

Funkce výchovného poradce má na českých školách již dlouhou tradici, školní i veřejné 

prostředí je na tohoto pracovníka zvyklé. Stejně jako školní psycholog má i výchovný 

poradce dané vyhláškou 146 standardní činnosti své práce. Již v základu těchto funkcí se 

mohou výchovný poradce a školní psycholog krýt, dublovat, konkurovat si. Kariérové 

poradenství, péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, starost o integrované 

žáky, předávání odborných informací pedagogům, řešení výchovných problémů žáků. Je 

proto důležité si od počátku vyjasnit „své pole působnosti“, kompetence. Nebo se časem 

vykrystalizují.  Školní  psycholog je  na  škole  novou figurou,  která  se  do  pracovně – 

vztahového  rámce školy teprve  dostává.  V realitě  dnešní  školy to  vypadá i  tak,  že 

metodik prevence předává kontakty na odborníky pro závislé, výchovný poradce řeší s 

142 Např. byť má školní psycholog sebelepší možnost diagnostikovat poruchu chování, nemá legislativně 
oporu pro své zprávy a závěry. 

143 Záleží na škole, jaké má školní psycholog pravomoci. A na osobnosti psychologa, jeho stylu 
komunikace, direktivitě apod. 

144 např. Štech, Zapletalová, 2013
145 Připomínáme, že stejně jako školní psychologové jsou do škol zaváděny služby školního speciálního 

pedagoga. Jsou školy, které disponují oběma pracovníky a ti úzce spolupracují. 
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rodinou její rozvodovou situaci, učitelé se na výchovného poradce obracejí s někdy i 

velmi závažnými problémy v chování žáků, třídnímu učiteli se žákyně svěří s pokusem 

o  sebevraždu.  Na  pedagogické  pracovníky  je  vyvíjen  tlak  řešit  tyto  mimořádné 

„mimovýukové situace“. Ne vždy na ně mají čas, kompetence, dostatečné informace. 

Školní  psycholog  je  tak  pro  dnešní  školy  důležitým  pracovníkem,  je  však  novým 

elementem a škola si na něj musí „zvyknout“. Výchovný poradce je pro psychologa ve 

škole užitečným partnerem. Záleží na komunikaci, vztahu … . Je možné, že pracovní 

kompetence budou těmto pracovníkům dány od vedení školy, ředitel řekne, co od koho 

očekává.  Je  důležité,  aby  i  učitelé,  žáci  a  rodiče  znali  oblasti  práce  těchto  dvou 

poradenských  pracovníků  školy.  A nezbytností  je  předávání  informací  mezi  nimi. 

Teoreticky i prakticky se však opravdu může stát, že tito dva pracovníci v některých 

oblastech vykonávají  pro školu stejnou službu. A jak jsme se dozvěděli  od školních 

psychologů v rozhovorech, na některých školách se to tak i stalo a vedení školy tuto 

situaci řešilo po svém. Záleží na lidech, zda budou spoluhráči nebo konkurenti. A tak 

jedna školní psycholožka hovoří o výborné spolupráci s výchovnou poradkyní, se kterou 

mají rozdělené kompetence a v mnoha případech řeší situace společně. Mnohdy je právě 

efektivní pro řešení  jiný úhel pohledu na věc,  trochu jiný přístup pedagoga (kterým 

výchovný poradce na škole je) a psychologa. Psycholog může navrhnout jiné řešení, než 

se  zkoušelo  doposud.  A jsou  i  psychologové,  kteří  nemají  ze  své  praxe  pozitivní 

zkušenost s výchovným poradcem. 

ŠP F:  „tak  tam se vyskytovala  výchovná poradkyně … která  můj  příchod do školy  

vnímala úporně a cejtila se ohrožená a dělala mi potíže a já jsem odešla. Ona ode mě  

chtěla písemně, kdo ke mně chodí, o čem jsme mluvili a všechny ty moje věci, který já  

nedávám. Takže to ona kolem toho dělala těžký potíže. Takže hrozně záleží na tom, jakej  

ten člověk, ten váš spolupracovník je, s kým se sejdete, jakej je to člověk.  Víc, než  

cokoliv jinýho. To je zřejmě případ od případu.“ 

Některé psychology na škole potkalo to, že funkce výchovného poradce či metodika 

prevence (nebo oboje) přešla na ně. Metodik prevence má svou činnost na škole také 

danou vyhláškou, se školním psychologem se shodují ve významné funkci preventivní. 

Z rozhovorů s některými školními psychology jsme se dozvěděli, že pro vedení školy 

psycholog náplň práce výchovného poradce nebo metodika prevence stejně zajišťoval a 



má pro to veškeré prostředky a čas.  147 I proto se na některých školách stalo, že byl 

školní psycholog, výchovný poradce/metodik prevence v jedné osobě. 

ŠP C: „Metodik prevence spolu s výchovným poradcem jsou funkce ve škole, které se tu  

musejí dít, takže to spadlo na mě. ... Takže jsem na škole člověk, který koordinuje jednak  

preventivní akce a programy, které se budou dít a jednak preventivně působí ve třídě,  

zajišťuje  všechno,  třeba  i  externí  programy,  který  se  tady  budou  dít  tak,  aby  se  

eliminoval výskyt sociálně nežádoucích jevů.“ 

Otázkou je, co tato změna (přesun kompetencí, zrušení funkce výchovného poradce) 

udělá se vztahy na půdě školy. A také, co to znamená pro profesní identitu školního 

psychologa, jeho profesní  vymezení pro laickou i odbornou veřejnost. Velmi zásadní je 

pak  pro  školního  psychologa  skutečnost,  že  zrušením  (tedy  přesunutím)  funkce 

výchovného poradce/metodika prevence zaniká školní poradenské pracoviště. Vytrácejí 

se principy spolupráce profesně (i osobnostně) různých pracovníků, mizí filozofie práce 

v týmu, kterou vidíme v této profesi jako důležitou. 

VIII.  VLIV  VZTAHŮ  NA  PRACOVIŠTI  NA  PROFESNÍ  IDENTITU  

ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA - SHRNUTÍ

Podrobněji jsme si na předchozích stránkách ilustrovali zásadní vztahy školního 

psychologa na  pracovišti.  Obecně lze  říci,  že  jsou  to  vztahy s  dvěma stranami  –  s 

vedením školy a s učiteli.  A ne vždy jsou všechny tyto strany v souhře. Zatímco ve 

vedení školy je ředitel/ka a jeho/její zástupce/zástupkyně, skupina učitelů je početná. V 

mnoha textech se píše o vztahu s ředitelem školy jako o tom zásadním, i naši školní 

psychologové o tom tak hovoří. My jsme ze zkušenosti našich psychologů poznali, že to 

nemusí být ten vztah nejdůležitější. Na každé škole je jiná atmosféra, různá neformální 

hierarchie. Pojďme si, byť z malého vzorku respondentů, tuto zkušenost zobecnit – pro 

vstup a život ve škole je vztah s ředitelem pro školního psychologa důležitý. Nemůžeme 

však říci, že nejdůležitější. Naprosto nelze hodnotit, srovnávat vedení školy a skupinu 

pedagogů ve sboru. Na předchozích stranách jsme pedagogům věnovali poměrně velkou 
147 Je v tom možnost vidět finanční úsporu školy  – funkce výchovného poradce a metodika prevence 

musí na škole být zajištěna. Nač zvlášť připlácet za tyto funkce pedagogy, když poradenské a 
preventivní služby poskytuje i školní psycholog. 



část prostoru. Nelze ale ani o nich říci, že jsou nejdůležitějšími figurami pro školního 

psychologa ve škole. Když si psycholog „nesedne“ s nějakým pedagogem, ten je proti 

školnímu psychologovi uzavřený, v odporu, nekomunikuje nebo dokonce veřejně jeho 

práci bojkotuje, má školní psycholog možnosti, jak s tím naložit. Použije veškerý svůj 

um, čas může obrousit  hrany,  jsou tu jiní  pedagogové,  kteří  spolupracují,  a i  tak se 

psycholog snaží působit, podporovat, doprovázet ke změnám a zlepšovat klima školy. 

Školní psycholog si „v tom může něco najít“. Když si ale „nesedne“ školní psycholog s 

ředitelem školy,  ve vzduchu jsou nesympatie,  ředitel  nerespektuje  práci  psychologa, 

nepodporuje jeho pozici na škole, nemá tento stav na škole dlouhou životnost. Je tedy 

nepoměrné srovnávat, zda je nejdůležitější vztah s vedením školy nebo s učiteli. Obě 

strany jsou velmi důležité. Pro ten kažododenní život ve škole a s ohledem na frekvenci 

kontaktu a komunikace je pak v praxi dlouhodobě zásadní pro školního psychologa v 

jeho práci pedagogický sbor. A co výpověď psychologa, to jiné vztahy, jiná atmosféra 

školy, která ovlivňuje komunikaci. 

Při  vstupu  do  školy je  hlavní  vykomunikovat  s  ředitelem jeho  požadavky a 

psychologovy možnosti.  Vyladit se. Ředitel školy by měl (dříve či později) naprosto 

jistě  vědět,  co  školní  psycholog  pro  školu  dělá,  dokázat  to  vysvětlit  pedagogům, 

rodičům, ale i například zřizovateli (u základních škol je to město,  které může chtít  

informace  o  dění  ve  škole  v  tomto  směru,  zvlášť,  pokud  je  tato  služba  v  oblasti 

výjimečná).  Sympatie  na  osobnostní  rovině  dělají  pracovní  prostředí  příjemnější, 

nicméně školní psychologové hovoří spíše o vhodnosti formálního vztahu s vedením 

školy. Příliš přátelsky laděné jednání není v očích pedagogů viděno pozitivně. Uškodit 

pozici psychologa mezi učiteli také může, pokud je brán jako někdo, kdo má řediteli 

hlásit  pochybení  učitelů  nebo  kdo  pro  potřeby  ředitele  posuzuje  jejich  schopnosti, 

přístup k žákům. Nejčastěji je používáno ve spojení vztahu s ředitelem slovo „respekt“. 

Obou navzájem,  jako odborníků na svých místech,  jako lidí,  kteří  vědí,  co dělají  a 

mohou se i navzájem učit, poradit si. 

Komplikace  může  přinést  školnímu  psychologovi  ředitel  školy,  který  se 

nezajímá o jeho práci vůbec, ale i ten, který se zajímá příliš. Nezájem vedení může být 

pro psychologa i pedagogy zpráva, že ředitel o psychologa nestojí, neposiluje to jeho 

pozici. Nicméně to může znamenat i to, že ředitel psychologově práci plně důvěřuje a 

nemá  potřebu  do  toho  zasahovat,  nebo  této  oblasti  nerozumí  a  nechává  ji  na 



psychologovi. Pro školního psychologa je důležité vědět, jaký postoj k němu vedení 

zaujímá. Když vedení školnímu psychologovi do práce „moc mluví“ a úkoluje ho, není 

to psychologovi příjemné a není to pozitivní ani pro jeho budování pozice mezi učiteli. 

Naši respondenti se shodují, že je pro jejich práci důležitá určitá míra „svobody“, vlastní 

prostor. Kdo není příliš znalý citlivosti psychologovy práce, etických zásad a křehkosti 

vztahu s klientem, může  svým jednáním nevhodně zasáhnout – například pokud vedení 

požaduje přesné záznamy psychologovy práce s klienty. Vracíme se tedy opět k tomu, 

jak  je  od  počátku  důležitá  komunikace  s  ředitelem  školy  a  pochopení  podstaty 

psychologické služby škole. 

Vedení školy ne vždy ví, jak s psychologem naložit.  Ředitel školy může sám 

přijít s myšlenkou psychologické služby škole. V praxi to také „běží“ tak, že na škole, 

kde je již  školní  psycholog zaveden, nastupuje nové vedení.  To někdy neví,  co si  s 

psychologem počít,  co od něj  očekávat.  Sám ředitel  může mít  obavy z neznámého. 

Psychologa v tu chvíli může „podržet“ pedagogický sbor. Či časem sám prokáže své 

kvality. Pokud se ale ředitel rozhodne, že psychologa na škole nechce, není proti tomu 

cesty. Vedení školy je pro vstup psychologa do školy, mezi pedagogy zásadní. 

Jak  si  najít  cestu  k učitelům,  to  je  pro školního psychologa důležitá  otázka. 

Nelze si představit,  že by spolu psycholog a učitelé nekomunikovali. Komunikace je 

základní stavební  kámen psychologovy práce.  Při  dlouhodobé spolupráci,  pravidelné 

interakci vzniká vztah. Ať už má jakoukoliv úroveň, hloubku, kvalitu, stabilitu. A jedině 

vztah s někým nám umožňuje pracovat na změně, zlepšení, zamezení negativního běhu. 

Psycholog ve škole není „anonymní“ pracovník. Pokud dostanou pedagogové do rukou 

zprávu z poradny, je pod ní podepsaný někdo neznámý, kdo jim doporučuje, co mají 

dělat s žákem. Pokud přijde do školy např. poradenský psycholog na zjišťování třídního 

klimatu, zase odejde. Ať už je učitelům sympatický nebo ne, berou jeho poradenství 

vážně nebo ne,  třeba se jich i  osobně dotkne - to mu může být jedno. Už se nikdy 

neuvidí  nebo rozhodně ne denně.  Ale školní  psycholog je  na škole  stále  přítomnou 

figurou.  Může  podporovat,  ovlivňovat  (být  ovlivňován),  rozvíjet.  A  každodenně 

nasazuje  sebe  jako  prostředek.  Komunikace,  změny.  Může  sledovat  své  úspěchy  a 

neúspěchy.  Tvoří  doporučení  „šitý  na  míru“.  Pokud  se  něco  povede,  je  to  bráno 

samozřejmě jako jeho práce, to je přece jeho funkce na škole. A pokud se něco nepodaří, 



chvíli  trvá,  než  „se  na  to  zapomene“.  Dobrý  začátek  ve  vztahu  s  pedagogy  je 

nejdůležitějším krokem, chybný první dojem se dlouho napravuje. Pro přijetí školního 

psychologa pedagogy je důležitý čas, důvěra, pozitivní zkušenosti a výsledky, které jsou 

pro učitele viditelné (pozitivní zkušenosti  zvyšují  důvěru v něj, psycholog si  učitele 

získává  postupem času).  Pro učitele  je  také důležité,  když vidí  psychologův kladný 

vztah  k  dětem.  Školní  psycholog  by měl  k  učitelům přistupovat  otevřeně,  vstřícně, 

nehodnotit je a nesoudit. Jak je tedy možné se k pedagogům na škole přiblížit? 

Naši psychologové často vzpomínají na moment, kdy se jim podařilo proniknout 

mezi pedagogy. Byly to situace, kdy se školní psychologové dostali  do pedagogické 

role. To se ve školním prostředí stává velmi často. Ať už je to na chodbě, kde se žene 

houf  dětí,  nebo  po  večerce  na  adaptačním  pobytu,  školní  psycholog  stejně  jako 

pedagogové  žáky  vychovává,  dozoruje  …  .  Pedagogické  metody  používá  školní 

psycholog při práci se skupinou, třídou, při vedení žáka. V praxi se také může stát, i 

když to není v náplni práce psychologa, že „vypadne“ paní učitelka z přípravné třídy a 

vedení prosí psychologa o „vytržení trnu z paty“. A tak školní psycholog „supluje“. V 

našem malém výzkumném vzorku se také objevili školní psychologové, kteří na škole 

skutečně  učí  (např.  zeměpis).   Odráží  to  situaci  ze  školské  praxe,  kdy mají  školní 

psychologové malé úvazky na školách. Přináší to mnohé výhody, ale také nevýhody. 

Pojďme  si  říci,  že  je  to  velká  šance  proniknout  do  pedagogického  sboru,  školní 

psycholog  je  s  nimi  „na  stejné  lodi“.  Přiznejme  si,  že  to  však  může  být  současně 

kontraproduktivní. Je to dvojrole,  kdy je psycholog v jedné chvíli učitelem, v druhé 

jedná s pedagogem jako psycholog (a to nemluvíme o vlivu této dvojrole na žáky), v 

další chvíli sám ředitel neví, jakým způsobem má s psychologem jednat. A čím blíže si s 

učiteli  psycholog je,  tím hůře  se  mu s  nimi  někdy jedná.  Když školní  psycholog s 

pedagogy denně pracuje, byl by ideální stav, pokud by v jejich vztahu panovala důvěra. 

V navázání pracovního, kolegiálního vztahu hraje roli mnoho činitelů – věk psychologa, 

jeho osobnostní charakteristiky, předchozí zkušenosti pedagoga, očekávání učitele ad. 

Mnoho z  těchto  faktorů  jsou  psychologem málo  ovlivnitelné.  Věk psychologa bývá 

někdy bariérou k některým učitelům (je tím myšleno, pokud je školní psycholog mladý). 

Je naprosto nasnadě, že nikdo se nelíbí všem, nikdo se nezavděčí všem. A to platí i v 

této profesi,  pro psychologa. Běžně se tedy stává, že psychologa nevítají (z různých 

důvodů)  všichni  ve  škole  s  otevřenou  náručí.  A tak,  jako učitelé  nemusí  důvěřovat 



školnímu  psychologovi,  najde  se  mezi  učiteli  nějaký,  kterému  nedůvěřuje  školní 

psycholog. Přesto spolu musí pracovat. Školní psycholog hraje s těmi kartami, které má 

v  ruce.  Někdy  začíná  každý  den  na  novo.  Školní  psycholog  znovu  vyjasňuje  své 

kompetence, dává obrysy své práci, navazuje vztahy. To od psychologa vyžaduje vlastní 

jistotu ve své práci, schopnost sebereflexe ad. 

Mimo třídních učitelů a dalších vyučujících je často školní psycholog v kontaktu 

s osobou, která na škole zastává funkci výchovného poradce. Tato funkce má na škole 

tradici  a  v  určitých  rolích  jsou  zvyklí  výchovní  poradci  vystupovat  stejně  jako 

psychologové. Profesně – poradensky – jsou si tyto dvě figury blízké. Pro ně samotné, 

pro  vedení,  kolegy,  klienty  a  veřejnost  je  důležité  vymezit  jejich  pracovní  pole, 

kompetence.  Říci,  co  mají  společného a co  je  odlišuje.  Někdy vyladění  chvíli  trvá. 

Mimo dvojrole  psychologa a  pedagoga,  do  které  se  někteří  ze  školních  psychologů 

dostávají,  se  ve  výpovědích  školních  psychologů objevuje  situace,  kdy zastávali  ve 

škole také funkci výchovného poradce či metodika prevence. Převzetí této role na škole 

má vliv na profesní identitu školního psychologa, jeho postavení v pedagogickém sboru 

a také tím zaniká funkce školního poradenského pracoviště, které v té chvíli funguje o 

jedné osobě. 

Vztahy s učiteli  a vedením také ovlivňuje zaměstnanecký poměr,  tedy forma 

pracovní smlouvy, kterou psycholog se školou má. Ač je to velmi formální záležitost, 

ovlivňuje to  rámec vztahů psychologa ve  škole.  Je  zaměstnanec školy?  Je placen z 

dotace města? Jdou finance z projektů Evropské unie? Je psycholog podřízen řediteli? 

Je ke škole ve stejném zaměstnaneckém poměru jakou učitelé? Je však také pravdou, že 

mnoho učitelů nemá informace o tom, jakým způsobem je financována pozice školního 

psychologa na škole. Tyto nuance vnímá spíše školní psycholog. Sami psychologové 

hovoří o tom, že pro některé z učitelů bylo důležité, z jakých peněz je školní psycholog 

placen, zda je také na stejné lodi s učiteli a je zaměstnancem ředitele. V době, kdy by 

bylo peněz ve škole málo, by se rozhodovalo, v jaké míře si škola může psychologa 

dovolit.  I  tyto  formálnosti  mají  vliv  na  pracovní  vztahy psychologa a  také  na  jeho 

profesní identitu (kam patřím?). 

S touto identitní  otázkou souvisí  také fungování projektu VIP. Někteří  školní 

psychologové jsou v tomto projektu zařazeni. Sami jsou si vědomi výhod mimoškolního 

financování. „Projektové peníze“ znamenají pro školní psychology závazky, většinou 



administrativní, které musí plnit. Jako negativní je vnímaná časová omezenost, protože 

projekt  funguje  od  –  do.  Tato  nejistota  kontinuální  práce  je  výrazným oslabujícím 

prvkem pro samotného školního psychologa. Často je pak chválena snaha o systémové 

pojetí  projektu  –  od  administrativního  zázemí,  vzdělávání,  supervize,  po  určitou 

standardizaci služeb. Druhý pohled na fungování projektu přináší školní psychologové, 

kteří  v  něm  nejsou.  Pozitivně  je  na  jejich  postavení  hodnoceno  to,  že  jsou 

nezpochybnitelně zaměstnanci školy, patří do ní. Jsou tím vyřešeny praktické záležitosti 

např.  při  výjezdech  školy  či  přispívání  na  školní  obědy apod.  Dostáváme  se  tak  k 

typickému modelu „my versus oni“, který charakterizuje formování profesní identity. U 

profese  školního  psychologa  se  jedná  o  vymezování  školní  psychologové  versus 

poradenští, školní psycholog versus pedagog, školní psychologové zařazení v projektu 

versus  zaměstnáni  ve  škole  atp.  Abychom  mohli  říci,  kdo  jsme  „my“,  musíme 

vydefinovat, kdo nejsme a také, kdo jsou „oni“, vůči kterým se vymezujeme.  

XIV. DISKUZE

Základním  tématem  předchozích  stran  byly  vztahy  školního  psychologa  na 

pracovišti.  V teoretické  části  rigorózní  práce  jsme se  dozvěděli  mnohé informace  z 

profese školního psychologa. Pozornost jsme centrovali na vliv vztahů ve škole na jeho 

profesní  identitu.  Tuto  oblast  jsme  se  následně  pokusili  na  základě  rozhovorů  se 

školními psychology rozvinout. Vztahy školního psychologa na pracovišti jsou jak na 

formální,  tak na přátelské úrovni.  V různých chvílích se mohou přelévat z formální 

roviny  do  neformální  a  naopak.  O  vztazích  školního  psychologa  u  nás  píše  např. 

Zapletalová  (2001),  Štech  (1998,  2001).  Vzhledem  k  rozsahu  textů  (články)  jsou 

pojednání  spíše  shrnujícího  charakteru.  Více  je  problematika  vztahů  školního 

psychologa probrána v monografii Úvod do školní psychologie (2013) výše zmíněných 

autorů. Vzhledem k tomu, že je to u nás zatím jediná ucelená publikace svého druhu, 

budeme se k ní v této kapitole více vztahovat. Také my se stejně jako autoři v jedné z 

kapitol  zabýváme  vztahovou  sítí  školního  psychologa  (vedení  školy,  učitelé,  třídní 

učitel, třída, jednotliví žáci, rodina). Této problematiky jsme se dotkly již v diplomové 

práci Profesní identita školního psychologa, kde byla oblast vztahů jedna z výzkumných 



kategorií. I jiné diplomové práce se vztahům školního psychologa věnovaly (Finková, 

2007; Suchardová, 2009, Majdyšová, 2011). Tyto diplomové práce byly zaměřeny na 

vztahy školního psychologa s učiteli.  U prvních dvou výzkumů byl vztah nahlížen z 

pohledů  učitelů,  Majdyšová  uvádí  pohled  školních  psychologů  a  učitelů.  My se  na 

vztahy  na  pracovišti  díváme  očima  školního  psychologa  vzhledem k  utváření  jeho 

profesní identity. 

Velkým úkolem školního psychologa je proniknout  do systému školy,  stát  se 

součástí sítě školních vztahů, sám začít směrem od sebe takovouto síť vytvářet (ještě dál 

za  hranice  školy,  což  je  pro  některé  školy  hůře  akceptovatelné).  Autoři  jednoho  z 

amerických výzkumů shrnují své poznatky v závěru, že školní psychologové nahlížejí 

na školní problematiku systémově. Efektivní služby školní psychologie tedy spočívají v 

tom, že psycholog ve škole zvládne interpersonální procesy. Školní psychologové ve 

výzkumu říkají,  že velký díl  pomoci  dětem tvoří  právě práce s  dospělými.  (Crosby, 

Pearson, Watkins, 2001) S těmito závěry naprosto souhlasíme. Podněcuje to náš zájem o 

vztahovou síť psychologa ve škole, kde jsme se v této práci zaměřili na ředitele a učitelé 

(jakožto vedení, kolegy, klienty, odpůrce ...), kteří mají velký vliv na profesní identitu 

školního psychologa, ovlivňují jeho pracovní aktivity, spokojenost v práci ad. 

Všechny profesně – odborně – osobnostně – vztahové požadavky (o kterých 

jsme kompletněji psali v diplomové práci) znamenají pro školního psychologa velkou 

zátěž. Může přijít také velké zklamání, když se nepodaří školnímu psychologovi stát se 

součástí školy, přiblížit se učitelům, žákům, rodičům. To znamená, že nebude moci plně 

a efektivně poskytovat své služby. Je to jeho vina? Je to profesní selhání? Měl by být 

každý  profesionál  schopný  jednat  s  každým  subjektem?  Měl  by  se  profesionálovi 

podařit jeho záměr? Rozum nám říká, že to není možné. A profesně zralý psycholog si 

je  toho  vědom.  Z  výpovědí  školních  psychologů  víme,  že  některé  školy,  vedení, 

pedagogický  sbor  jsou  tak  imunní  nebo  v  odporu  nebo  nepřipraveni  na  takového 

odborníka, že není možné ve škole fungovat. V pedagogicko-psychologické poradně je 

běžné, že pokud není klientovi psycholog sympatický nebo je z jakékoliv strany nějaký 

nesoulad, mohou klienta odkázat na kolegu. Pokud si neví rady, poradí se. Pokud se 

oborově psycholog věnuje jiné problematice, odešle klienta k někomu jinému. I školní 

psycholog se takto profesionálně chová, ale přesto jsou na něj kladeny požadavky, které 

ho často tlačí (i vzhledem ke vztahům ve škole) do situací, ve kterých by se ani nechtěl 



ocitnout.  Školní  psycholog  potřebuje  chránit  také  své  postavení.  Vlastně  potřebuje 

chránit sebe, protože on sám, jeho osobnost je tím nejvýznamnějším nástrojem, který 

denně pro práci používá. A odmítnutí či odkázání jinam je někdy bráno druhou stranou 

jako selhání, nedostatečnost, neznalost. K čemu ten psycholog ve škole tedy je?, říkají 

si. A pokud psycholog naráží na nepochopení druhých, kdo mu v tom pomůže? V první 

řadě  on  sám musí  znovu  vykomunikovávat.  A také  vedení  školy  (by mělo).  Přijetí 

školního psychologa do systému školy na  formální  i  neformální  rovině  (a  obě  jsou 

důležité) je ovlivněno velkou spoustou proměnných. Na straně psychologa i školy. Ne 

vždy  to  „klapne“  a  někdy  vlastně  nezáleží  na  tom,  jak  moc  je  psycholog  dobrý 

odborník, skvělý člověk. A že má příjeti/nepřijetí vliv na jeho profesní i osobní identitu 

– to je neoddiskutovatelné. 

Byť se na první pohled může zdát, že jde o celkové přijetí školního psychologa 

školou, i každý jednotlivý vztah může posílit či ohrozit úspěšnost psychologovy práce a 

také jeho postavení  ve škole.  Vraťme se ke vztahu s  ředitelem školy.  Ředitel  školy 

rozhoduje o tom, že na škole psycholog bude. Nesetkali jsme se s tím, že by vedení  

školy  udělalo  pro  pedagogický  sbor  referendum  –  chceme/nechceme  školního 

psychologa. Naše poznatky se shodují se závěry Crosbyho, Pearsona a Watkinse (2001), 

kteří upozorňují na to, že je rozdíl tam, kde jsou ve vzdělávacím systému psychologické 

služby tradicí a kde jsou teprve stanoveny. „... psycholog by měl získat v řediteli školy 

spojence  a  partnera  pro  svou práci.“  (Štech,  Zapletalová,  2013,  s.  117)  V ideálním 

případě. Vztah psychologa a vedení ovlivňuje jeho roli poradce a efektivitu poradenství. 

Tento vztah má vliv na poradenskou roli, směr, priority, definuje to program školního 

poradenského pracoviště. (Armstrong, MacDonald, Stillo, 2010) Na ředitele školy jsou 

tímto kladeny taktéž vysoké nároky. Jak se píše v publikaci Úvod do školní psychologie  
148,  jde  o  vztah  laika  (ředitele)  a  experta  (psychologa)  –  nadřízeného  (ředitele)  a 

podřízeného (psychologa).  Tento poměr nabourává např.  pracovně – právní  smlouva 

projektu  VIP,  kdy  zaměstnavatelem školního  psychologa  je  NÚV a  škola  je  místo 

výkonu jeho práce, nicméně i tak je školní psycholog vedení školy odpovědný za svou 

práci. Ředitel školy je povinnen poskytnout psychologovi dostatečné podmínky pro jeho 

fungování. Pokud vedení dostatečně neporozumí poradenské roli školního psychologa, 

může mu do jeho činnosti nutit např. administrativu. (Armstrong, MacDonald, Stillo, 
148 s.95



2010)  Psycholog je za svou práci odpovědný řediteli školy,  on je jeho zadavatelem 

služeb,  vede  instituci,  ve  které  psycholog  pracuje,  ředitel  je  managementem.  Ale 

profesně je na škole psycholog sám, je to jediný odborník. Ředitel se může cítit ve své 

pozici ohrožený. Stejně tak to mohou často vnímat i učitelé. Školní psycholog tu není od 

toho,  aby odhaloval  jejich  nedostatky a  ukazoval  jejich pochybení.  A nestačí,  že  to 

učitelům školní psycholog vysvětlí, oni to musí zažít a pochopit sami. 

Podle amerického článku z roku 2001 149 si nejvíce ředitelé i učitelé cení na práci 

školního  psychologa  jeho  posudkové  činnosti.  Naši  školní  psychologové  hovoří  o 

činnostech,  které  tvoří  náplň  jejich  práce.  A  testování  jako  takové  je  záležitostí 

pedagogicko-psychologické poradny. Testátorství tuto profesi provází od jejího vzniku  
150 a stále je pro veřejnost „znakem odborností“. Mimo „hodnotící služby“ oceňují dle 

výše zmíněného amerického výzkumu ředitelé a učitelé na práci školního psychologa 

speciálně pedagogický přístup, poradenství, konzultace, krizovou intervenci a práce s 

managementem školy. Dále práci s rodiči a veřejností. Důležitý je i rozvoj zaměstnanců. 

Nicméně nechtějí, aby vůči dalším aktivitám snižoval školní psycholog podíl práce na 

posudkové činnosti (která v USA tvoří 60% psychologovy práce). Školní psychologové 

by naopak chtěli snižovat podíl posudkových aktivit ve prospěch dalších činností, které 

považují  za důležité a jsou po nich také vyžadovány.  Školy si  přejí  mít  k dispozici 

školního  psychologa  denně.  Tento  tlak  je  velkým  stresorem.  Ve  výše  zméněném 

výzkumu  se  ukázalo,  že  pokud  byli  ředitelé  vzděláváni  v  oblasti  práce  školního 

psychologa,  chtěli  více  poradenských  a  konzultačních  služeb,  dbali  na  prevenci 

duševního  zdraví.  Jsou  si  vědomi  toho,  že  školní  psycholog  se  nemůže  zabývat 

administrativní  a  správní  činností.  To  se  shoduje  se  závěry  dalšího  amerického 

výzkumu, který také poukazuje na důležitost vzdělávání ředitelů škol v oblasti školních 

poradenských služeb. Autoři Armstrong, MacDonald a Stillo (2010) upozorňují na to, že 

jak  vedení  školy  tak  poradenský  pracovník  by  měli  projít  určitými  podobnými 

vzdělávacími  tématy.  To  pak  pomůže  překonávat  rozdíly  např.  ve  vnímání 

poradenských rolí. 

Ve výše zmíněné monografii autorů Štecha a Zapletalové se můžeme dočíst o 

další  roli  školního psychologa.  Tedy že psycholog má příležitost  aktivně ovlivňovat 
149 Crosby, E.G.; Pearson, J.L.; Watkins, M.W:  Role of the School Psychologist. Perceptions of School  
Staff.
150 podle Štech IN Průcha, 2009



práci učitelů a přispívat tak ke změně klimatu školy 151. Ano, v případě, že jsou tomu 

učitelé nakloněni a „nechají se ovlivňovat“. Kvalita práce školního psychologa nestojí 

jen na něm a na vedení školy. Dostáváme se tak k onomu ambivalentnímu vztahu – 

držet si dostatečný profesionální odstup od pedagogického sboru versus být k učitelům 

vstřícný. Jenže vztahy s učiteli nemůže školní psycholog mít příliš důvěrné. Jeden z 

požadavků na jeho práci je nestrannost. A určitý odstup ji zaručuje. Tato osamělost ve 

škole – profesní i osobní – je pro psychologa velkou zátěží. A je to jeden z faktorů, který 

ovlivňuje  jeho  spokojenost  v  práci,  má  vliv  také  na  osobní  spokojenost,  formuje 

identitu. Nestrannost, trpělivost, osobnostní zralost – to jsou dle Štecha a Zapletalové 

(2013) požadavky na školního psychologa. Schopnost odkrývat manipulativní chování k 

nim také patří. Souuhlasíme, výpovědi školních psychologů to potvrzují. Ale mnohem 

důležitější je – co dál? Co dělat,  až školní psycholog odkryje manipulativní chování 

učitelky?  To je to  umění,  kde se snoubí  pracovní zkušenosti,  profesní cit,  osobnost, 

diplomacie, znalost terénu ... . O tom, že školní psycholog musí být při komunikaci s  

učiteli  diplomat,  jsme  slyšeli  od  školních  psychologů  několikrát.  ŠP  B  to  nazval 

„tancování mezi vejci“. Lidé, se kterými školní psycholog pracuje, ho zajímají, má s 

nimi  nějaký  vztah.  On  sám  pro  ně  není  anonymním  pracovníkem.  A  při  každé 

komunikaci je v sázce mnohé. Od vybudované pozice školního psychologa až např. po 

budoucnost  žáka,  jehož  problémy  se  aktuálně  řeší.  Schopnosti  diplomata,  tedy  i 

schopnost  „z  něčeho  vybruslit“,  se  hodí  také  při  jednání  s  ředitelem.  Jak  jsem se 

dozvěděli  od  školních  psychologů,  někdy jsou  při  zakázce  od  vedení  školy až  pod 

zoufalým tlakem a jednou z možností řešení je – ihned se na to nevrhat a neřešit.  I  

školní  psycholog potřebuje čas na promyšlení  a  posouzení,  co se zakázkou udělá (i 

odmítne, předá jinému odborníkovi apod.). A k tomu je potřeba diplomatické jednání. 

Ba vyjednávání (pozic, rolí...). Vždyť do repertoáru školního psychologa patří  citlivě 

jednat, nacházet kompromisy, hledat nová kreativní řešení, získávat nové „spojence“ na 

svou stranu. A to jsou základní charakteristiky diplomata, jehož role nám připomíná 

pozici školního psychologa jako vyjednávače.

Již několikrát jsme zde zmínili slovo důvěra. Ať již v publikaci Štecha a Zapletalové 

(2013),  Lazarové  (2005)  nebo  v  diplomové  práci  Suchardové  (2009)  je  důvěra 

používána ve smyslu „jak učitelé důvěřují školnímu psychologovi, co udělat, aby měli 
151 Štech, Zapletalová, 2013. s.96



učitelé důvěru v tuto psychologickou profesi“ apod. Profesní důvěra v psychologa je ale 

procesem dlouhodobých kontaktů a jeho pracovní i osobní komunikace s učiteli. A často 

se také stává, že je někdo dobrý ve své práci, ale není nám sympatický, i to hraje roli.  

Čas, tedy dlouhodobost psychologovy práce a kontinuální přítomnost) může však také 

hrát proti školnímu psychologovi (učitelé nebo vedení ani rodiče často nechápou, že 

změna  nenastane  po  jedné  konzultaci,  bývají  netrpěliví,  chtějí  hned  výsledky).  A 

pracovat musí psycholog na škole od prvního dne, ne až … získá důvěru, vybuduje si 

postavení ...  .   Co ale otázka toho, zda školní psycholog důvěřuje učitelům – svým 

kolegům? To zase ovlivňuje jeho přístup k nim, volbu komunikace, spolupráce. Jedná se 

o důvěru v učitelovy profesní kompetence. Vždyť například role třídního učitele je v 

práci se třídou zásadní, ale co když psycholog nevěří učitelovým metodám, postupům, 

etickému cítění.  Musí  volit  jinou cestu.  Ale neznamená to,  že nebude v této situaci 

pracovat. Vztahy s třídními učiteli jsou intenzivnější a také křehčí. V dnešním školství 

jsou na třídní učitele kladeny mimořádné nároky (být odborníkem ve své aprobaci, umět 

učit,  manažerovat třídu, vést administrativu, jednat s rodiči a dalšími učiteli,  vědět o 

zázemí dětí,  ale také mít  odstup apod.).  Školní psycholog může být v „třídnických“ 

záležitostech  učiteli  velkým  pomocníkem,  průvodcem.  Tento  vztah  je  pro  školního 

psychologa  i  třídního  učitele  důležitý.  Školního  psychologa  a  třídního  učitele  také 

spojuje role „dvojitého mluvčího“ (třídní učitel hovoří za své žáky, za ostatní učitele ...). 

Učitel se při své práci dostává i do situací, které nemají s výukou nic společného. Někdy 

je to právě učitel, který má ve škole největší důvěru žáků a školní psycholog mu může 

být nápomocen při řešení nesnází dětí. A jak již bylo napsáno - když pomůže školní 

psycholog učiteli, pomůže také žákovi.

Při  zamýšlením  se  nad  „důvěrou“  ve  vztahu  školního  psychologa  a  učitele  se 

dostáváme k dalšímu rozměru tohoto ambivaleního vztahu. Tedy – byť jsou na půdě 

školy  učitelé  psychologovi  kolegové,  jsou  stále  také  jeho  klienty.  Ať  již  zadávají 

zakázku psychologovi oni, nebo ředitel školy. Klient by měl svému odborníkovi věřit. 

Opačně to již není podmínkou. Oboustranná důvěra by na škole byla ideálním stavem. 

V případě profese školního psychologa je  tedy na něm, aby mu ředitel  a  učitelé  (a 

samozřejmě  žáci  a  jejich  rodiče)  důvěřovali.  Bylo  by  přínosné,  aby  mohl  školní 

psycholog  důvěřovat  svým  kolegům,  nicméně  je  nepopiratelný  fakt,  že  psycholog 

nemusí věřit svým klientům. 



V Úvodu do školní psychologie (2013) zmiňují autoři na s. 116, že „Poskytování 

služeb  školního  psychologa  představuje  prvek,  který  zlepšuje  image  školy.“  Po 

rozhovorech se školními psychology si dovolíme s tímto tvrzením trochu polemizovat. 

Pro některé školy znamenalo přijetí služeb školního psychologa „ohrožení“ image jejich 

školy.  Že  škola  potřebuje  psychologa  znamená,  že  má  problémy.  Že  žáci  chodí  k 

psychologovi  znamená,  že  potřebují  speciální  péči.  Navenek  se  může  zdát,  že  se 

školním psychologem přišli do školy také problémy. Nicméně se školním psychologem 

do školy problémy nepřišly – on je „jen“ odkryl, pojmenoval. „Ohrožení“ image školy 

může spočívat i v tom, že škola (učitelé) něco nezvládá a potřebuje pomoc odborníka. 

Takovéto úvahy je někdy potřeba „přeznačkovat“. 

I touto naší závěrečnou kapitolou se nese téma „role školního psychologa“. V 

diplomové  práci Profesní  identita  školního  psychologa jsme  oblast  rolí  školního 

psychologa  rozvíjeli  hlouběji.  Toto  téma  velmi  úzce  souvisí  s  profesní  identitou. 

Koresponduje také s tématem vztahů. Většina rolí vzniká v interakci. O rolích školního 

psychologa píše Štech (1998), do jakých rolí se ve vztahu s učiteli školní psycholog 

dostává  pojednává  také  diplomová  práce  Suchardové  (2009).  Přes  role  školního 

psychologa můžeme nahlédnout na jeho vztahy a naopak. Toto propojení by bylo na 

další  obsáhlejší  pojednání.  Nicméně chceme připomenout  propojení  vztahů  –  rolí  – 

identity.  Blíže  jsme  se  v  předcházejících  kapitolách  také  dívali  na  pozici  školního 

psychologa v roli  učitele.  V diplomové práci jsme toto spojení rozebírali  z pohledu 

problematiky dvojrolí, křížení různých rolí. V této práci jsme poukazovali na přiblížení 

se pedagogům v učitelské roli a tím pádem na změnu vztahové sítě na škole, pokud je 

zde školní  psycholog také učitelem. Rozsah problematiky je širší,  ať  už bychom se 

vztahovali v tomto případě k psychologovým kolegům učitelům, vedení školy, rodičům 

a hlavně také žákům. Důležité je si však uvědomit, jak píší autoři článku  Role of the  

School  Psychologist.  Perceptions  of  School  Staff (2001),  že tam,  kde školní 

psychologové  učí,  je  jejich  role  pojímána  v  jiném  světle. To  se  promítá  do  jejich 

profesní identity.   

Profesní identita školního psychologa je utvářena (stejně jako identita u jiných 

profesí) na základě osobní (přesvědčení, hodnoty, apod.) a sociální identity (skupinová 

příslušnost). Vliv vztahů na identitu jako takovou je významný. Vztahy na pracovišti 

souvisí s naší spokojeností s prací a v práci a tento faktor pak ovlivňuje další elementy 



naší  identity.  Ať  už  jde  o  úspěšnost  v  práci,  sebeúctu,  motivaci  ad.  Pokud  se  na 

problematiku profese školního psychologa podíváme z úhlu sociální identity, otevírá se 

nám téma skupinové příslušnosti. Školní psycholog je na škole profesně velmi osamělý. 

A je  zde  pak  „proti  němu“  početná  skupina  učitelů.  O  obtížnosti  této  profese  a 

faktorech,  které  se  podílejí  na  utváření  profesní  identity  školního  psychologa 

pojednávala naše diplomová práce. Pojďme si ale ještě jednou uvědomit, jak ve světle 

této problematiky vidíme náročnost budování profesní identity školního psychologa a 

jak  nejen  vztahová  témata  (v  naší  práci  úzce  zaměřené  na  vedení  školy  a  učitele) 

nárokují  ohromné osobnostní a odborné kvality tohoto pracovníka.  V článku  School  

Counselors  and  Principals:  Different  Perceptions  of  Relationship,  Leadership  and  

Training  (2010)  se  můžeme  dočíst,  že  ředitelé  formují  profesní  identitu  školních 

poradenských pracovníků. A to zejména tam, kde jsou tito odborníci izolováni od svých 

kolegů. To velmi vystihuje profesi  školního psychologa.  O to více je znovu kladem 

důraz na vztah školního psychologa s ředitelem školy.  Je známo, že špatné vztahy s 

vedením  zvyšují  hladinu  stresu  a  způsobují  nespokojenost  v  práci.  (Armstrong, 

MacDonald, Stillo, 2010)

Celá  naše  práce  hovoří  o  vztahu  školního  psychologa  s  vedením  školy  a 

pedagogy.  V  mnoha  textech  (Štech,  Zapletalová,  Lazarová,  Finková,  Suchardová, 

Majdyšová) čteme o tom, že dobrý vztah je základem pro práci psychologa na škole. Co 

to znamená „dobrý vztah“? Pro každého něco jiného, takováto hodnotící konotace není 

úplně nejvhodnější. Po rozhovorech se školními psychology vidíme jako důležité, aby v 

tomto  vztahu  probíhala  oboustranná  funkční  komunikace,  byl  založen  na  důvěře  a 

respektu.  Toto  potvrzují  ve  své  práci  Armstrong,  MacDonald  a  Stillo (2010),  kteří 

považují  za  dobrý  vztah  takové  partnerství,  které  je  vytvořeno  na  základě  znalostí, 

důvěry  a  úcty  k  druhému profesionálovi.  Zdůrazněn  je  vzájemný  respekt,  podpora, 

pozornost,  otevřenost  a  jasná  komunikace.  Takový  vztah  je  nutné  stále  udržovat, 

opečovávat, obnovovat. 

Kapitoly o vztahu s vedením školy a vztahu školního psychologa s učiteli byly 

počátečním nahlédnutím do této problematiky. Věříme, že větší výzkumný vzorek by 

nám  umožnil  širší  záběr  a  možnosti  zobecnění,  nicméně  příběhy  šesti  školních 

psychologů jsou pro nás otevřením tohoto tématu. Jednou z dalších otázek, která nás v 

souvislosti s naším tématem napadá, je, zda je rozdíl ve vztazích školního psychologa s 



učiteli prvního stupně a druhého stupně. Postřehli jsme, že školní psychologové občas 

pronesli větu typu: „Na prvním stupni není problém se s učiteli domluvit na tom, kdy 

budu ve třídě.“ apod. Víme, že např. zrovna toto je ovlivněno praktickým chodem školy, 

kde prvostupňové učitelky mají ve svých třídách skoro všechny předměty a samy si 

výuku přehodí a nahradí, na druhém stupni je to s „uvolňováním hodin“ obtížnější. Na 

s. 143 se v Úvodu do školní psychologie také dočítáme, že „... návrhy na úpravy v jejich 

práci jsou zpravidla lépe akceptovány pedagogy na prvním stupni... .“ Zaměření k této 

problematice by mohlo přinést podnětné výsledky. 

Pokud se znovu vracíme ke vztahu školního psychologa s učiteli,  napadá nás 

ještě jedna otázka. Ta souvisí jak s odborností školního psychologa, tak s jeho vztahem s 

učiteli. Má tedy vliv na jeho profesní identitu. Jde o jeho „nedostatek v „pedagogice“. 

To je učiteli  hodnoceno mínusovými body,  nicméně stále udržuje hranice odborníků 

psychologie  a  pedagogiky.  Ptáme  se  tedy  –  měl  by  si  školní  psycholog  doplnit 

pedagogické vzdělání nebo zažít učitelskou praxi? Zajímavé by jistě byly jak odpovědi 

psychologů,  tak  učitelů.  Narazili  jsme  tak  opět  na  profesní  přípravu  školních 

psychologů. Samotnými školními psychology je doporučována praxe v pedagogicko-

psychologické  poradně.  Nám  se  otevírá  otázka  znalostí  z  učitelského  oboru.  Do 

„pedagogiky“ musí školní psycholog proniknout záhy po nástupu do školy. Výše byl 

také zmíněn  návrh na společnou část profesní přípravy školních psychologů s řediteli 

škol,  která  by  přispěla  ke  vzájemnému  pochopení  rolí  poradenského  pracovníka  a 

vedení a usnadnilo by to jejich vztah. Školní psychologie v ČR vycházela a stále se 

inspiruje zahraničními zdroji. Proto na tomto místě také ještě zmiňujeme, že v USA se 

školní psychologové připravují v doktorském programu (Armstrong, MacDonald, Stillo, 

2010; Bardon, 1992). U nás je možnost specializované přípravy na Pedagogické fakultě 

univerzity Karlovy v Praze na Katedře psychologie v rámci celoživotního vzdělávání 

(školní pedagogicko-psychologické služby – školní psycholog).  Školní psychologové 

zapojeni do projektu RAMPS – VIP III jsou také průběžně vzděláváni. Nicméně ucelená 

celonárodní koncepce těchto služeb (mimo vyhlášek) chybí. A tak jsou standardy práce 

na  různých  školách  různé.  Jak  se  píše  v  článku  Role  of  the  School  Psychologist.  

Perceptions of School Staff  (2001), podporu učitelů školní psychologové mají, ještě je 

potřeba podpora úředníků, aby byly školám přiděleny prostředky pro tyto pracovníky na 

školách. Otázek v přípravě na profesi školního psychologa je tu tedy více. 



Pro  možnou  další  výzkumnou  práci  nás  napadá,  že  by  bylo  pro  získání  co 

nejucelenějšího obrazu,  který půjde více do hloubky,  vhodné sebrat  data  od ředitelů 

škol, učitelů a školních psychologů a výpovědi propojit. Vnímání a prožívání školních 

psychologů je pro nás zásadní a významné vzhledem k jejich profesní identitě, nicméně 

by bylo jistě zajímavé a přínosné data porovnat ještě s dalšími aktéry vztahové sítě. 

Počet  psychologů  v  našem  výzkumném  vzorku  je  malý,  vzorek  je 

nereprezentativní  i  díky  „dostupnému“  výběru  (kontakty  z  dosahu  výzkumníka, 

psychologové ochotní zúčastnit se výzkumu). Nicméně věříme, že naše práce může do 

problematiky přinést podněty, které mohou dát základy i rozsáhlejšímu, kvantitativnímu 

výzkumu. O velké důležitosti výzkumu, který se bude zabývat vztahy školní psycholog 

–  ředitel  –  učitelé,  hovoří  také  autoři  článku  Role  of  the  School  Psychologist.  

Perceptions of School Staff (2001). 

XV. ZÁVĚREM

Na  předešlých  stranách  jsme  se  ocitli  na  poli  profese  školního  psychologa. 

Chtěli  jsme  tuto  profesi  přiblížit  čtenáři  „zevnitř“.  Nahlédli  jsme  do  psychologovy 

vztahové sítě na pracovišti. Tu jsme si pro účely této práce úžeji vymezili. Jednotlivé 

výpovědi jsou silně ovlivněny osobností školního psychologa – profesní identita se tvoří 

na  základě  osobního  přesvědčení,  hodnot,  sebeúcty.  Vedle  profesní  aprobace  a 

pracovních  zkušeností  se  v  profesi  školního  psychologa  odráží  také  osobnost 

psychologa.  Profese  je  důležitým zdrojem sebehodnocení,  profesní  pozice  ovlivňuje 

naši sebedůvěru. Záleží také na profesním uvědomění. 

Náročnost  profese  a  vztahů  ovlinuje  profesní  identitu  školního  psychologa. 

Dočetli jsme, že kolegové a nadřízený  jsou významnými činiteli pracovní spokojenosti. 

U  školního  psychologa  je  to  charakter  této  profese  (dlouhodobý  přímý  kontakt, 

kreativita  v hledání  nestandardních  řešení,  okamžitá  zpětná  vazba  o  výsledcích, 

vděčnost studentů apod.), co ho uspokojuje. Při tvorbě jeho sebeobrazu záleží na tom, 

jaké má psycholog ve škole postavení. A tom jsou právě vztahy s pracovníky ve škole. 

Jaké je to s učiteli a jak psychologovu službu pojímá ředitel školy?  

Téma profese školního psychologa je pro nás stále velmi zajímavé. Setkání s 



těmito  pracovníky  bylo  obohacující  odborně  i  lidsky.  Doufáme,  že  se  tato  profese 

dostane  více  do  povědomí  nejen  u  studentů  psychologie  a  na  školách,  kde  již  tito 

pracovníci jsou. Školní psychologové si zaslouží uznání odborníků, spolupracovníků, 

veřejnosti. Legislativa a odborná teorie by teď měla reagovat na situaci ve společnosti, 

měly by se reflektovat potřeby školy a také těchto pracovníků. 
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