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Mgr. Markéta Pechová: Vliv vztahů na pracovišti na profesní identitu školního psychologa. 

Rigorózní práce. Posudek vedoucí práce. 

Rigorózní práce se zaobírá aktuálním výzkumným tématem, které vzešlo z její vlastní iniciativy 

a zájmu. Téma bylo dobře zvoleno a jasně zakontraktováno již v diplomové práci, aktuálně se 

v rigorózní práci posunulo směrem k detailní analýze jednoho segmentu. Vykresluje obraz profese 

školního psychologa skrze jeho zásadní vztahy ve škole. V předcházející diplomové práci studentka 

Markéta Pechová kvalitativně hodnotila základní faktory, které ovlivňují profesní identitu školního 

psychologa. „Vztahy“ byly jednou z výzkumných kategorií. Aktuální rigorózní práce je zaměřená na 

problematiku vztahů s vedením školy a pedagogickým sborem. Toto téma úzce souvisí s rolemi, ve 

kterých školní psycholog na škole vystupuje, v jaké je na škole pozici. 

Volba tématu je přiměřeně originální a společensky aktuální, což je v teoretické části 

vyargumentováno a odůvodněno. Společenský význam tématu je patrný z celé teoretické části i 

diskuse a z aktuálnosti výzkumů. Studentka se dobře orientovala v dané problematice a měla i 

praktické zkušenosti v dané oblasti. Z hlediska procesu se jednalo o časově dobře naplánovanou 

práci, došlo k rozšíření a posunu v teorii, obohacení dalšími daty z rozhovoru a vynořil se nový pohled 

na sebraná data.  

V praktické části pak leží podstata studie. Markéta Pechová již v diplomové práci vhodně 

zvolila formu polostrukturovaných rozhovorů a nyní je rozšířila. Rozhovory následně analyzovala 

prostřednictvím metod zakotvené teorie. Metodologie byla zvolena vhodně a dobře zvládnuta 

teoreticky i prakticky. 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o práci, v níž došlo k posunu tématu, začíná autorka 

interpretační část poněkud netradičně kapitolu „O čem se mluví“ a zejména „o čem se mlčí“, které 

otevírá téma vztahů školních psychologů k vedení a systému – tedy témata provázená váháním, 

zvažováním formulací, diplomacií či přiznanými negativními emocemi. Tento vstup do tématu dává 

práci určité žádoucí napětí. Následně je nové téma vsazeno do kontextu závěrů předchozí práce (aby 

byl čtenář v obraze). Znovu se v posunutém významu setkáváme s pojetím identity školního 

psychologa v kapitole „Jsem školní psycholog“ a rigorózní práce se centruje na vztahy psychologa ve 

škole. Vztahy s vedením a jejich dopad na identitu školního psychologa charakterizuje kapitola 

„Strašně záleží, jakej je tam ředitel“ a vztahy s učiteli kapitola „Tak trochu jiná sorta lidí jsou učitelé“. 

Autorka zpracovává, jak se školní psycholog vypořádává s atmosférou i různými hierarchiemi v čase. 

Je kolegou i není kolegou. Všichni respondenti si silně uvědomují moment, kdy se jim podařilo 

proniknout mezi pedagogy. Analytické  postupy jsou adekvátní a přiměřeně hluboké, objevuje se 

celá řada zajímavých momentů. 

Práci uzavírá vyčerpávající diskuse, kde se výsledky konfrontují se zpracováním tématu 

v české i zahraniční literatuře. Autorka otevírá i další cesty, kam by se mohl výzkum posouvat. 

Zejména k vztahům s učiteli na prvním versus druhém stupni a další prohloubení tématu, které se 

vine již od diplomové práce a to „Je dobré, aby byl psycholog i pedagogem, měl by krom jiného i učit 

či měl by umět učit?“ Vše je eticky ošetřeno a dobře reflektováno, formálně je rigorózní práce 

v pořádku, je ucelená, rozsah zpracovaného materiálu je úměrný, literatura je dostačující a poctivě 

citována. S procesem vzniku i výsledkem práce jsem jako vedoucí práce spokojena.  
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Je jednoznačně parné, že a kde nastal posun v rigorózní práci, téma se prohloubilo, nabralo 

nový význam. Rigorózní práce Markéty Pechové je vhodná pro každého začínajícího školního 

psychologa, protože mu může přiblížit vnitřní profesní témata, se kterými se dříve či později bude 

muset ve škole „popasovat“.   

Otázky pro obhajobu: 

 Jaký je ideální profil ředitele z pohledu vašich školních psychologů? Co nejvíce podporuje jejich 

práci? 

 Jak byste stručně shrnula výhody a nevýhody souběhu role učitel / školní psycholog? 

   

V Praze 5.9.2015   PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. 


