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… No ten začátek je vždycky těžkej, hrozně záleží na tý prezentaci. Je důležitý, kdo tam  
tu práci dělá, jak jí dělá, jestli je schopnej trošku, já nevím, jak bych to řekla...Nesmí  
bejt  povýšenej,  nesmí  se  na  ty  lidi  vytahovat,  musí  být  empatickej,  musí  umět  
naslouchat,  musí  bejt  lidskej,  milej.  To  jsou  takový  jednoduchosti.  A  když  se  lidi  
přestanou obávat, přestanou být v tenzi, přestanou se cítit v ohrožení, tak se to potom  
do toho éteru dostane: Byl jsem tam, jdi tam, je to dobrý, ona ti neublíží. A tohleto, když  
se  nese  školou,  tak  se  ta  atmosféra  vytvoří.  A  já  jsem  pak  po  12  letech  na  tý  
průmyslovce měla pocit, že bych vůbec neměla chodit domů, protože já jsem vedle tý  
školy  bydlela a to  je  zvěrstvo.  Já jsem chodila domů čím dál  později  a ti  studenti,  
protože  jsou  to  vlastně  mladí  dospělí,  tak  každá  krize...dostal  kopačky  od  holky...a  
protože na mě měli všichni mobil a teď mě volali večer domů, oni věděli,  že bydlím  
vedle  školy  a  veděli,  že  řeknu:  Za půl  hodiny  se sejdeme u  mýho zadního vchodu.  
Protože já jsem měla klíč od nekódovaný zadní chodby, kudy jsem mohla zpátky na  
pracoviště. V 11 hodin se tam sejdem, přijďte, proberem to. Už to bylo moc. Ono se to  
pomalu takovým způsobem po tý škole roznese, oni to vezmou za svý a pak už tam  
choděj jak domu. Ale co je na tom úžasný...  Já jsem z tý školy odešla v roce 2006,  
protože ta škola jako taková skončila, vyházelo se vedení, přišel novej ředitel, prostě  
kámoš zřizovatele,  sociální  demokrat  nějakej,  kterej  mě vzkázal,  že  mě nepotřebuje,  
protože  má zkoušku z  psychologie  a  já  jsem mu poslala  výpověď.  My  jsme se  ani  
nesešli. Takže takhle jsem odešla, ale bolavá. A bylo to strašně těžký. Po těch 12 letech,  
kdy jsem měla takovej nepostradatelnej a úžasnej pocit, jak jsem dobrá a jak ten celej  
svět tam na mě visí a jak to se mnou všechno stojí a padá. Úplně falešná nesmyslná  
iluze. Byla jsem hrozně důležitá, furt tam někdo chodil. A pak jsem odešla a ta škola  
nespadla, jedem svým způsobem dál. Potkávám ty učitelky, říkají: Chybíš tu. No ale už  
je to takový že už to vyšumělo. Ale měla jsem pocit, že když já odejdu, tak že se ta škola  
musí prostě propadnout do pekel, že to tam beze mě nemůže vůbec fungovat, jak jsem  
nepostradatelná.  Protože  oni  ti  studenti  to  takhle  vytvořili.  Bylo  to  krásný,  bylo  to  
úžasný a do dneška mi furt choděj. A choděj mi už i se svýma dětma a s manželkama a  
prostě ono to jako jede dál. A oni za náma jezděj na chalupu a ono to nějak přetrvává.  
Zatím co na tý základce to takhle není. Protože ty děti přicházej za ruku s mámou. To je  
úplně jinak. 

Mluvila jsem s psychology ze soukromých škol, které si škola platila, mluvila jsem s 
psychology z projektu VIP. Vše má své pro a proti. Vy jste další případ. Zaměstnaná 
školou, placená městskou částí. Má nějaký vliv ten zaměstnanecký vztah na vaši práci, 
na vaši pozici ve škole?
Je pravda, že když nejsou osobní ohodnocení učitelů, tak nemám ani já. Když nejsou  
odměny, tak nemám ani já. Ale taky je pravda, že teď před Vánocemi, když byly odměny,  
tak já jsem taky dostala a nevím kde se vzali a ani jsem po tom nepátrala. Jestli byli ze  
školy. Vím, že mi Jana řekla, napsala jsem ti odměnu. A tam ten ředitel z tý mi taky  
napsal odměnu a jsem placená ze stejného úřadu. Takže asi potom, když jsem členem  
toho týmu, tak je příjemný pro tu školu, že na mě mají peníze jinde. Ale ty odměny  
prostě rozdělují spravedlivě, že já ji taky dostanu. A já mám pocit svobody. Já se necítím  
nijak omezovaná a nikdo mi neříká, co musím, co nesmím. A oni to respektujou, chovají  



se ke  mně na obou těch  školách příjemně.  Takže já  si  to  užívám a  tenhle  problém  
nemám. 

Kdo říká školnímu psychologovi, co má dělat? 
No když jsem poprvé šla do tý profese školního psychologa na tu průmyslovku, tak jak  
jsem obíhala všechny střední školy v Praze 9, v Praze 8, v Praze 7. Pořád jsem se tak  
vzdalovala. A v naší ulici je ta průmyslovka. A já jsem chodila tak, já jsem jí nechtěla  
ani vidět. Jsem si říkala: Průmyslovka, ty tomu rozuměj asi jako já rozumím tý jejich  
strojařině. To se nemůžeme domluvit vůbec. Takže já jsem tam vůbec nešla. A hledala  
jsem  gymply  a  obchodní  akademie  a  kde  co  jako  společenskovědně  a  vůbec  jsem  
nemohla zakotvit. A pak jsem do tý průmyslovky vlezla, protože už jsem měla pocit, že  
konečná a že musím bejt někde zaměstnaná. A pak jsem šla do Delvity, jestli nehledaj  
někoho k pečivu. Protože všichni měli stopstav, banka měla stopstav, já jsem říkala, že  
tady  budu  razítkovat  nějaký  papíry.  Nemohla  jsem  najít  práci  a  vlezla  jsem  do  tý  
průmyslovky. A tam seděl ten obří ředitel. A teď na mě kouká a říká: A co byste chtěla  
učit? A já jsem říkala: Já bych nechtěla učit. A tak na mě koukal ještě víc překvapeně. A  
co byste chtěla dělat? A já jsem říkala: Školního psychologa. A už jsem byla skoro  
připravená na podpatku, že půjdu. Všichni říkali: Joo, to bysme rádi, ale my máme  
výchovnou poradkyni a jsme napojeni na poradnu a to nám stačí. Bylo by to pěkný, ale  
kdo na to dá peníze. A tenhle ředitel to neřekl. Sedněte si. A povídejte tedy. Já jsem mu  
říkala,  co  jsme  v  tý  poradně  dělali  a  jakejma  problémama  jsme  se  tam  zaobírali,  
protože  to  byl  ten  věk  středoškolskej.  A  on  mi  říkal,  abych  mu  dala  tejden  na  
rozmyšlenou  a  pak  mě za  týden  přijal.  A když  mě přijal,  tak  mi  řekl:  Teď se  tady  
rozkoukejte, protože je 15.května, a přes prázdniny mi napíšete za domácí úkol vaši  
představu o tom, co tu chcete dělat, napište jako takovej projekt, představu o tý vaší  
práci. A tak jsem to vlastně tak napsala, zpracovala jsem svou předchozí praxi. Napsala  
jsem takový bloky, ty typy problémů, jak to řešíme, prostě tak. A on to celý popad, odnes  
to tenkrát na úřad a oni to vzali jako projekt, dali mu tehdy obrovský peníze. V 95 to  
bylo a oni mu řekli: 136tis. máte na to, abyste vybavili pracovnu školního psychologa.  
Tenkrát to byly prachy. Dneska už to nejsou takový prachy. 136tis. máte na to, mi řekl  
hned v září, oni to vzali jako projekt. Nic tam nezměnili, takhle jak jste to napsala. A vy  
jděte nakoupit  nábytek,  běžte si  koupit  koberce,  vyberte si co chcete.  136tis.  můžete  
utratit, vybavte si pracoviště školního psychologa. Já jsem byla jak v jiříkově vidění. No  
a já jsem se do těch škol vždycky vlámala. Tady jsem chodila a hledala a narazila jsem  
na  člověka,  kterej  o  tom  nic  nevěděl  a  neměl  žádnou  představu  a  neměl  žádný  
požadavky.  Já  jsem navrhla  a  on  to  přijal,  protože  úřad  to  přijal.  Bylo  to  veskrze  
přijato. A tím, že to bylo přijato, se to potom podle toho dělalo. Když jsem potom šla na  
střední pedagogickou školu, kde jsem se s ředitelem léta znala a 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 a vlastně nechtěly,  
abych já si brala holky z výuky. Dali mi místnost, která byla tak trochu jako pracovna v  
komerční bance, strohá stlový zařízení, nepříjemný, hrozitánský, hlučný, prostě špatný.  
Nepřáli tam tomu a vlastně to tam trochu bojkotovali.  Teď ještě po mě chtěl,  abych  
začala pracovat  s počítačem a já  nepracuju s  počítačem, nikdy jsem nepracovala s  
počítačem,  nechci  to,  odmítám to.   Dobře  dělám,  teď  teprve  vím,  že  dobře  dělám.  
Protože když jsem končila na tý průmyslovce, tak jsem měla skříň od spoda až do stropu  
plnou spisů.  Za těch 12 let,  kde byly  důvěrné informace,  výsledky vyšetření,  o těch  



dětech já jsem to měla pečlivě vedený.  Já jsem to všechno naložila do auta s mým  
manželem a odvezli jsme to na chalupu, tak jsem to 3 dny a 3 noci pálila a byly z toho 4  
kolečka popela. Strašně jsem ráda, že jsem to tak udělala, protože neexistují informace  
po těch lidech. Ty by na škole zůstaly a to je pro mě nepředstavitelný, že bych po sobě  
nechala takový věci někde, kde už to nemám pod kontrolou. A doma to se mnou nemohlo  
bydlet, to byly strašný stohy papírů. To nasbíráte za těch 12 let, když si je testujete, když  
děláte ty baterie testů, tak to je strašně spisů. Tak jsem to všechni spálila. A vím, že když  
jsem  tam  byla  jestě  po  prázdninách,  v  září  svůj  poslední  měsíc  kvůli  maturantům  
dodatečnejm, abych u toho byla, než všichni odmaturujou, takže jsem byla domluvená k  
poslednímu září.  Tak jsem zjistila  od mý milý  kámošky školnice,  že novej  ředitel  se  
dožadoval otevření mý místnosti a chtěl k mýmu počítači a chtělo data. On tam totiž  
před tím měl syna a ten syn ke mně chodil. A ona mu řekla, že já nemám žádnej počítač.  
Že jsem nikdy s počítačem nepracovala a on tomu neveřil a on si nechal tu místnost  
otevřít. Ona mi to řekla. Takže jsem byla hrozně ráda, já neumím. Teprve teď v 65 se  
začínám učit s počítačem pro moji radost a potřebu. A nedala bych tam v životě, ani  
soukromýho, že mám doma pár lidí, nikdy bych nedala klienta do počítače. No takže. Já  
mám tady malou kancelář. Tady mám v deskách normálních ty rozhovory zapsaný. Mojí  
rukou psáno. A když bude nejhůř a budu odcházet a Markéta se nevrátí a nebude to  
komu předat, tak to zase spálím. A nebudu se vůbec nikoho ptát. Udělám to rychleji než  
by mi to  mohl  někdo zakázat.  Nechci  aby  se ty  rozhovory  pak někde  vynořily  a  já  
neměla možnost to prostě ohlídat. 

Jsou nějaký předpoklady pro tu práci školního psychologa? Asi ne každý může tuhle 
profesi dělat, v tý škole je to jiný než v poradně, na klinice.
Asi jo, ale není to nikde daný. Nikdo se o to nestará. To je stejný jako s učitelskou  
profesí. Protože člověk může vystudovat psychologii nebo učitelství čehokoliv, ale není  
každej oddán být dobrým učitelem a to platí i o tý psychologii. A myslím si, že to není  
dobře ošetřený. Napadá nás určitě obě spoustu věcí, co by měly být tím předpokladem.  
Ta empatie, citlivost, taková ta vnímavost k těm lidem, trošku pokora, trošku schopnost  
naslouchat, tyhlety věci. Jako trochu k tomu člověk dojde.  Hlídám si spoustu věcí v  
rozhovoru  třeba  s  těma  rodičema,  tak  to  jako  třeba  není  jednoduchý.  Třeba  na  tý  
Vratislavce pracujete...to je škola, která je sběrnou těžce problémových dětí a ty rodiče  
jsou na chvostě sociální no ještě níž než dna. To je úplněj průšvih. A teď tam přijďte  
nastrojená, hodně zmalovaná, s hodně nadělanejma nehtama, vyvoněná a zkuste mluvit  
s takovou osobou, která přijde více méně z ulice. Která má co dělat, aby vám vůbec  
rozumněla. To jsou všechno věci, na který ren psycholog trochu musí myslet. A když je  
člověk na začátku, tak ho to vůbec nenapadá. Mě to vůbec nenapadlo. 

Když to vezmu z hlediska kvalifikace? Co vás napadá, že by bylo dobrý?
Praxe.  A  určitě  je  dobrý  absolvovat  spoustu  témat  co  do  kurzů.  Já  to  že  jsem  
absolvovala  ty  relaxační  techniky,  to  že  jsem  absolvovala  asertivitu,  že  jsem  
absolvovala ten sociálně psychologický výcvik, ať už mě jakoukoliv podobu, že jsem  
chodila na tu hypnózu k tomu Jirkovi Zíkovi, že jsem byla týden na stáži v Drop-Inu,  
hned na začátku tý mojí práce na tý průmyslovce. To jsem si vymyslela ze strachu, že to  
nebudu umět, že vůbec nebudu umět s těma klukama a holkama, který už třeba nějakou  
dobu jedou v drogách, že se s nima o tom nebudu umět bavit. A já jsem se toho tak bála,  
že jsem šla do Drop-Inu a s tím ředitelem jsem se domluvila, jestli by mě pustil na  



tejdenní stáž a on mě pustil na tejdenní stáž. Takže všechno, na co sáhente a co by  
mohlo být tématem. A co mě je trochu líto a minula mě to a do dneška bych chtěla  
trochu víc vědět o těch mentálních anorexiích a mentálních poruchách příjmů potravy.  
Absolvovat někde něco mimo seminářů, který jsem někde slyšela. Ale bejt někde u toho,  
vidět to v praxi, zažít ty holky, kluky, jak vypadaj. Jako každou chvíli toho ten věk tolik  
přinese. Jako nemáte to u dětí prvního stupně. Záleží vždycky nejvíc, s jakým věkem vy  
nejvíc děláte. Když jsou to ty středoškoláci – a to je ta moje oblíbená parketa, tak tam je  
toho od všeho. Tam je opravdu od všeho. Takže čím víc toho můžete absolovovat, tím  
líp. A nikdy nevíte, jak to může být podaný, jakou to bude mít úroveň, ale ty informace  
jsou  vždycky  dobrý.  Ty  protidrogový  programy měly  hodně  různou  úroveň.  To byly  
několikadenní a to jsem prostě zažila velmi mizerný i velmi dobrý. Já si myslím, že to,  
co ta škola poskytne, to je tak 10% toho všecho, co pak se člověk za běhu naučí. 

Když si řeknete: Já jsem školní psycholog. Jak se v tom cítíte? 
Já dobře se v tom cejtím. Já to miluju. Zažila jsem tolik zajímavejch situací a nemám  
pocit,  že bych to nějak moc vorala. Taky jsem se vždycky netrefila a musí to člověk  
připustit. Ale mockrát se mi, musím říct s dobrým pocitem, podařilo posunout nějaký zlý  
věci k lepšímu. I zastavit děti, který byly na dráze nějakejch drog a pokusů o sebevraždu  
a takový věci. A tam, když se to podaří, tak je vlastně člověk rád za každýho jednoho. A  
pro mě je to prostě taková výzva. Jdete ráno do práce a nevíte, co bude. To je strašně  
napínavý, strašně zajímavý, vůbec to není o žádným stereotypu. S každým tím člověkem  
je ta situace úplně nová, nevíte, co nastane. Trošku více teda na tý základce, tam mám  
daný ty svoje režimy anení to taková živelná pohroma jako ta průmyslovka. Ale tam já  
jsem měla takhle nazvaný lidi a do toho mi přicházeli ty živelný. Že jsem přicházela  
ráno do práce a měla jsem někoho na osmou nebo na devátou a přitom už někdo za  
dveřma stál a plakal a čekal, až přijdu, protože měl něco zlýho za sebou. A do toho tam  
několikrát  za  den  někdo  vlítnul.  Emoce,  afekty,  křik,  konflikt  nebo  prostě  nějakej  
průšvih. Takže tím je to nesmírně zajímavý, úžasný a mě to do dneška... Vždyť já už bych  
mohla bejt na chalupě a okopávat nějaký ředkvičky. Ale mě to furt prostě baví a mám to  
hrozně ráda a neumím si představit, že bych byla bez toho. 

Jaký je vztah k pedagogům? Vidí vás tu jako odborníka?
Tady na tý škole hůř, než na tý druhý. 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, protože  
oni  dělaj  s  velmi  špatnejma  dětma.  A  dělaj  s  nima  trpělivě,  láskyplně  a  pro  mě  
nepochopilteně, kde berou ještě furt tu energii, protože ty děti... Jako ta zpětná vazba  
tam nebejvá dobrá. Tam se mi to tak stalo, že vůbec není problém. A i když je tam teď  
nový ředitel, tak nemám problém. A velmi se vzájemně respektujem. Nemám k němu tak  
blízko jako třeba k tý Janě,  protože ona je holka,  kterou mám ráda a to tam u nás 
prolítlo od prvního dne a bylo to bezva. A tohle je člověk, kterej je přes padesátník a  
respektuje mě a já respektuju jeho a je to takový korektní, není to žádný takový jako...  
Ale tady mám takovej dvojjakej pocit. S většinou učitelů je to velmi podobný jako tam,  
že nemám dojem, že by mě nebrali,  nebo že by to bylo nějaký takový...  Ale je tady  
několik malinko lidí, se kterýma nejsem v pohodě. Je to ta paní zástupkyně, který to celý  
není milý, která tu školu právě uzavírá a já to cítím a ona se tak usmívá a neřekne to a  
dělá jakoby naopak. A není to pravý a já to tam tuším. A pak je tady učitel, kterej je  
drsnej, takovej příliš mačo a je to tělocvikář, matikář a je drsnej, na ty děti se vytahuje  



a já to nemám ráda. A tak se spolu nebavíme. A má kolem sebe jako takovejch pár  
obdivovatelek a obdivovatelů, takže nemáme spolu skoro žádnej kontakt. Párkrát jsem  
to zkusila a bylo to takhle a to já potom do toho už nejdu, tak si říkám: Přežiju to. Ale  
nejsem tady takhlen v pohodě, mám to mnohem míň ráda, než třeba tam. Strašně záleží  
na tý atmosféře, jakou ta škola žije, jakou má z nějakejch dřívějších a kdo tam je, to  
jádro a kdo to určuje. Já jako po tolika letech bořím tý mýty, že když si sedne psycholog  
s ředitelem... Vůbec to není pravda. Vůbec to není pravda. 

Koho vy tady na škole potřebujete, s kým potřebujete mluvit, s kým spolupracujete?
No asi bez tý ředitelky bych to nemohla vůbec. Protože mám její podporu, mám její  
důvěru, to považuju za důležitý. S ná se cejtím dobře, protože ona to vlastně chce, dala  
tomu zelenou. Bez ní si vůbec nedokážu představit,a teď nastala ta situace, protože ona  
byla na hodinu před vánocema odvolaná, někdy v listopadu. Někdo na ní ušil, ona to  
tuší, boudu. Ukázalo se nakonec, že to byl podraz, že tam vůbec nebyla a ona je zpátky  
ve funkci. Pohrozila soudem a šla do boje se zřizovatelem, takže z toho byl obrovskej  
cirkus. Právě jsem si říkala, že přežiju se skřípěním zubů, pokud ona nebude ředitelkou,  
do konce června. Ale to ví, že já tady nebudu, kdyby se ona nevrátila, protože tuhle  
školu já fakt nemusím. 

Co výchovný poradce a metodik prevence?
To je případ od případu. Zažila jsem školy... Na tý průmyslovce ředitel rok po mým 
příchodu zrušil funkci výchovný poradkyně. Tam byla důchodová paní a myslím si, že se  
jí to dotklo. Protože on říkal: Tady se to úplně dubluje, a to je zbytečný. Ona odcházela  
stejně do důchodu, ale myslím si, že odcházela trošku s hořkostí. A my už jsem si tykali  
a on říkal: Vždyť to děláš, neučíš a máš na to celej úvazek. Já jsem byla tenkrát na celej  
úvazek, opravdu celej tejden. On tenkrát nezřídil metodika, nebyl koordinátor, nebylo  
nic. Já jsem byla všechno v tý jedný osobě. Tak jsem byla školní psycholog, výchovný  
poradce, metodik prevence, byla jsem toto všechno. A protože já jsem stejně všechny ty  
věci  dělala,  ty  besedy  jsem  s  nima  dělala,  já  jsem  byla  napojená  na  středisko  
preventivní na Klíčově,  takže ty tam chodili  na besedy,  ten Klíčov s  náma jezdil  na  
takový ty adaptační kurzy, že tam přijeli a udělali tam seznamovací programy, takže to  
jsem stejně všechno dělala. Dělala jsem u čtvrťáků volbu povolání.  Opravdu jsem s  
nima pracovala.  Takže ono to bylo smysluplný rozhodnutí  a tam bych řekla,  že ten  
ředitel to takhle udělal dobře a tím, že jsem to stejně dělala jsem neměla pocit, že by mi  
tím přibyla práce. Na učňáku, kde jsme pracovala jeden rok na Novovysočanský, tak  
tam se vyskytovala výchovná poradkyně, která byla tak o 5 možná o 7 let mladší než já  
a byla to nějaká mistrová. A byla to taková zamindrákovaná úzkoprsá paní, 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. Vůbec na tohle neumím  
odpovědět,  abych řekla.  Protože  někdy  jsem to  byla  já  sama v  jedný  osobě.  Na tý  
Legerce je výchovná poradkyně, která je úžasná. Která se stará o tu volbu povolání, o ty  
integrovaný děti, o ty individuální plány, o ty výchovný komise. A to mě osvobozuje, ale  
my spolu výborně komunikujeme, říkáme si  spoustu věcí.  Takže ono záleží  s kým se  
sejdete a jakej je to člověk vždycky nejvíc. ...


