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Rigorózní práce s názvem Vliv vztahů na pracovišti na profesní identitu školního 

psychologa je tvořena 99 stranami textu včetně seznamu literatury. Délka vlastního textu pak 

odpovídá nárokům, které jsou kladeny na tento typ prací. Práce tematicky navazuje na 

diplomovou práci téže autorky, ve které byla zpracována profesní identita školního psychologa 

v obecnější rovině. Z této práce vyplynulo téma vztahů, jakožto důležité kategorie, která má 

vliv na rozvoj profesní identity školního psychologa. V rigorózní práci je téma vztahů 

zpracováno podobněji. Využívá zde ve větší míře stávající data, na které se však dívá 

z pozměněného úhlu pohledu a se zkušeností, kterou získala při zpracovávání diplomové práce. 

V mezidobí navíc sama autorka začala pracovat na pozici školního psychologa, což rovněž 

bezpochyby obohatilo a pozměnilo její pohled na danou problematiku.  

Po jazykové stránce je práce zdařilá a čtenářsky přívětivá. Formálně mám výtku k 

citacím, které v textu nejsou uváděny jednotně. Další, již méně formální výtka, směřuje 

k omezenému rozsahu příloh.  V příloze je totiž uveden pouze výňatek z jednoho z rozhovorů. 

Vzhledem k nutnosti posouzení ukotvenosti empirických zjištění v datech to považuji za méně 

šťastnou variantu.  

V úvodu práce je jasně popsáno, co čtenář může na následujících stránkách očekávat.  

Text práce je dále standardně členěn na část teoretickou a empirickou. V teoretické části se 

autorka zabývá profesí, identitou, pracovními vztahy, problematikou školní psychologie, 

následuje kapitola školní psycholog a dále je uvedena část zabývající se profesní identitou 

školního psychologa. Lze říci, že teoretická část obsahuje vše potřebné a povětšinou to jasně 

směřuje k cíli práce. Možná pouze oddíly zabývající se školní psychologií a školním 

psychologem by mohly být stručnější, či jinak orientované. Velký prostor je zde věnován 

historickému exkurzu, který sahá až do předminulého století. To je možná nadbytečné, nebo by 

to mohlo být zmíněno v několika větách. Nicméně následné zaměření na porevoluční až 

současné dění považuji za zdařilé a pro následující text za velmi podstatné. Vhodné je rovněž 

zařazení podrobnějšího popisu zjištění z článku Sonda do profese školního psychologa v ČR 

(Štech, 2001). To současně velmi dobře tvoří přechod mezi teoretickou a empirickou částí 

práce. V oddílu zaměřeném na metodologické aspekty je pak popsána existence dalších 

výzkumů. Možná i některé z nich by bylo možné zmínit v teoretické části textu, aby byl obraz 

existujících zjištění kompletní. 



Celkově je metodologické zakotvení práce dobře popsáno, nějak mi pouze unikla 

informace o tom, proč to rozšíření vzorku o právě jednoho respondenta (?).  Naopak, výběr 

respondentů  pro rozhovory je vyargumentován srozumitelně a stejně tak je přehledně uvedeno, 

jak probíhala příprava na polostrukturovaný rozhovor, který byl hlavní metodou sběru dat.  

Jak už bylo uvedeno výše, cílem práce je hlubší zaměření na oblast vztahů na pracovišti 

v souvislosti se vznikem profesní identity školního psychologa. Návaznost na diplomovou práci 

je zmíněna na několika místech, což pro mě občas bylo matoucí. Bylo by vhodnější, kdyby 

zjištění vycházející z diplomové práce byla uvedena v teoretické části.  Takto mám totiž pocit, 

že se tam některé věci opakují.  Nicméně celé shrnutí závěrů diplomové práce je srozumitelné 

a dobře napsané.  

Empirická část práce je tvořena několik oddíly. I v této části je cítit vhled a současně i 

nadhled nad získanými daty. Už jenom úvodní zamyšlení se nad tím „o čem se mlčí“ je prvním 

důkazem. Dále autorka píše, že „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.“  Oceňuji 

explicitní reflexi toho, že to co se dozvídá z rozhovorů, není objektivní realita, ale subjektivní 

popis a že to je vlastně to, o co v práci běží.  

Co se týče zjištění, vyzdvihla bych dobře popsaný rozpor mezi formálním a 

neformálním vztahem psychologa s učiteli, jde vlastně o jakési balancování na hraně. I pasáže 

o identitě školního psychologa, která je často vymezována nepřímo – „tím kým nejsme“ – se 

mi zdají zdařilé. V diskuzní části práce mě zaujalo zamyšlení nad opačným pohledem na důvěru 

– podstatné je nejen to, jak psychologovi ostatní důvěřují, ale i to, jak on důvěřuje ostatním – 

jsou to dvě stránky jedné mince a autorka na to upozorňuje. 

Celkově se vhled do vnitřních zákoutí radostí a starostí školního psychologa zdá být 

autentický, věřím mu a celé si to umím „představit“. Předpokládám, že autorka tento vhled 

získala „přímo z dat“. Nicméně explicitní propojenost z daty mi tam  na mnoha místech chybí 

(přímé citace respondentů nejsou příliš časté, obdobně je tomu s explicitními odkazy). 

Jako celek však práci hodnotím za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. V textu autorka 

zmiňuje dvě diplomové práce, kde bylo na vztah školního psychologa s učiteli nahlíženo ze 

strany učitelů. V rámci diskuze při obhajobě by bylo zajímavé zjištění těchto prací komparovat 

se zjištěními posuzované rigorózní práce.  
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