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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zaměřuje na školní psychologii jako součást 

vzdělávacího systému v České republice, specificky součást základních škol. 

V začátku práce je představen přehled relevantních veřejněpolitických 

dokumentů, které se školní psychologií zabývají, stejně tak i přehled 

rozvojových programů na její podporu. Tyto přehledy dávají čtenáři objektivní 

informace o současném stavu školní psychologie v ČR. S využitím výše 

zmíněných dokumentů, online dotazníku a zejména pak dvanácti rozhovorů 

s experty (školními psychology, odborníky z Ministerstva školství, Národního 

ústavu pro vzdělávání, Univerzity Karlovy) tato práce analyzuje přínosy školní 

psychologie, jako jsou osobní přítomnost psychologa a znalost školy, 

preventivní charakter služeb, mediační role a další, její možné problémy a 

nedostatky, jako problémy s ukotvením této profese, jejím financováním, či 

chybějící supervize a intervize, dále tato práce představuje cíle školní 

psychologie, ať už se jedná o podporu pozitivního klimatu škol i tříd, včasné 

zachycení problémů či podporu učitelů, včetně možných indikátorů naplnění 

těchto cílů. Stěžejní část práce se zaměřuje na akontabilitu školních psychologů, 

tedy podrobnější pohled na jejich postavení v systému a vztah k dalším 

aktérům – komu a za co se zodpovídají, jak se liší jejich vnitřní (pociťovaná) a 

vnější (formální) odpovědnost, a jaké to může mít důsledky. 

 

Abstract 
This diploma thesis focuses on school psychology as a part of the educational 

system in the Czech Republic, specifically part of primary schools. The 

beginning of the thesis presents an overview of relevant policy documents, 



 

which focus on school psychology, as well as an overview of development 

programs designed to support it. These overviews give the reader objective 

information on the current state of school psychology in the Czech Republic. 

Using the aforementioned documents, an online questionnaire, and most 

importantly twelve expert interviews (with school psychologists, 

representatives from the Ministry of Education, National Institute for 

Education, Charles University), this thesis analyzes benefits of school 

psychology, such as personal presence and knowledge of the school, preventive 

character of such services, mediation and others, its possible drawbacks and 

obstacles, like issues with consolidating the profession in the system, its 

financing, or the lack of supervision and intervision. Moreover, this thesis 

presents policy goals of school psychology, with possible indicators to measure 

their fulfillment. The crucial part of this thesis focuses on accountability of 

school psychologists, a more detailed look at their position in the system and 

their relationship to other actors – to whom and what for are they accountable, 

what are the differences between their inner and external (formal) 

responsibility, and what consequences they might have.  
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ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ:   

1. Vymezení předmětu zkoumání, zdůvodnění výběru výzkumného tématu 

Základní školy představují součást povinného základního vzdělávání, projde jimi 

tudíž většina českých žáků. Kromě osvojení alespoň minimálních schopností a 

dovedností (čtení, psaní, počítání, základní obecný rozhled) by ale žáci měli podle 

školského zákona1 být vedeni také k vzájemné úctě, respektu, solidaritě, vzdělávání by 

mělo rozvíjet jejich osobnost a obecně je vést do života. Škola totiž neplní jen funkci 

vzdělávací (předávání znalostí), ale i funkci výchovnou (formuje jedince a jeho 

vlastnosti), ochrannou (ochrana před nepříznivými vlivy v rodině/společnosti, 

prevence), kvalifikační (získání schopností a dovedností do života a pro budoucí 

zaměstnání) a integrační (uvádí žáka do společnosti).2 

Jak je nyní patrné, pouze předávání znalostí není dostatečným naplněním poslání 

školy. Role učitele na základní škole explicitně zahrnuje vedení výuky, hodnocení 

studijních výsledků, v případě třídního učitele pak i udělování důtek či pochval a další 

povinnosti. Implicitně se však s funkcí učitelů na ZŠ pojí i role rádce, mentora, člověka, 

se kterým si mohou žáci promluvit, pokud hledají autoritu, ale z určitého důvodu 

																																																													
1 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
In: Sbírka zákonů. 2008. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/zakony/Uplne_zneni_SZ_317_08.pdf 
2 NOVÁKOVÁ, Bc. Blažena. Funkce školy, alternativní školství v ČR: Pracovní list pro výkladovou část hodiny. 
[online]. 2012 [cit. 2014-05-22]. Dostupné z: http://www.maja-mb.cz/Documents/DUM%2012%20-%20S7%20-
%20Funkce%20%C5%A1koly,%20alternativn%C3%AD%20%C5%A1kolstv%C3%AD.pdf	
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například nechtějí o daném problému mluvit s rodiči. V České republice má tradici 

funkce takzvaného výchovného-kariérního poradce. Ten se však věnuje primárně 

kariérnímu poradenství, pomáhá s výběrem střední školy, případně si může pozvat 

rodiče na pohovor.3 Nemusí mít speciální vzdělání v oblasti psychologie, většinou roli 

výchovného-kariérního poradce zastává člen učitelského sboru, kterému se pouze sníží 

rozsah přímé pedagogické činnosti (vyučování) adekvátně k počtu žáků školy (a tudíž 

přepokládanému zatížení v oblasti poradenství).4 Další osobou, která pomáhá s 

plněním jiného než vzdělávacího poslání školy, je školní metodik prevence. Ten 

zejména koordinuje takzvaný Minimální preventivní program, pomáhá učitelům se 

zaváděním preventivních opatření do výuky, monitoruje rizika vzniku sociálně 

patologických jevů a koordinuje včasné zásahy.5 Ani ten tudíž, vzhledem k náplni své 

práce, nepředstavuje osobu, za kterou by žáci běžně mohli chodit např. s osobními či 

rodinnými problémy. 

Pro účely přímé pomoci žákům v obtížných situacích existuje institut školního 

psychologa. Školní psycholog ve většině případů nevyučuje (není členem 

pedagogického sboru), jeho náplň práce představuje spojení jak pasivní (je k dispozici, 

pokud ho žák potřebuje), tak aktivní pomoci. Aktivní pomoc zahrnuje práci s třídami, 

se skupinami dětí, diagnostiku třídního kolektivu, práci s jednotlivci, provádění 

krizových intervencí, konzultace, pomoc učitelům a mnoho dalších činností.6 Školní 

psycholog může být zaměstnán na částečný či plný pracovní úvazek, někdy si částečný 

úvazek doplňuje výukou psychologie (spíše na středních školách), jeho práce může být 

financovaná z různých zdrojů.7 

Z předchozích odstavců je patrné, že práce školního psychologa může zahrnovat 

široký rozsah různých činností, přičemž ne každý psycholog na ZŠ musí vykonávat 

všechny. Jeho pozice (pracovní poměr, financování, rozsah činnosti) pak není pevně 

ukotvena. Existuje sice například Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy ČR, který počítá s prací školního psychologa, většina pozornosti je však 

věnována důrazu na zvýšení počtu psychologů, spíše než náplni jejich práce a 

																																																													
3 Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole. In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2005, 
LXI. Dostupné z: aplikace.msmt.cz/DOC/7-2005.doc 
4PŠENIČKOVÁ, Petra. Výchovný poradce. Metodický portál RVP [online]. 2012 [cit. 2014-05-22]. Dostupné 
z:http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/V/V%C3%BDchovn%C3%BD_poradce 
5 Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních. In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2007. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/file/8601_1_1/download/ 
6 BRAUN, PhDr. Richard. Činnost školního psychologa na základní škole (koncepce). Praha, 2001. Dostupné z: 
http://www.audendo.cz/koncepce/koncepce.rtf 
ZAPLETALOVÁ, PhDr. Jana. 2001. Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese. Pedagogika, mimořádné číslo, 36-
41. 
7 Tamtéž.	



 

ukotvení jejich postavení. MŠMT také představilo Rozvojový program na podporu školních 

psychologů, v rámci kterého bylo vyčleněno přibližně 50 milionů korun, jež budou 

rozděleny jednotlivým školám (škola sama musí zaslat žádost) formou mzdových 

prostředků na činnost školních psychologů. I zde je tudíž důraz kladen na rozšíření 

počtu školních psychologů, není však věnována dostatečná pozornost jejich úloze. 

 

2. Cíle diplomové práce 

Vzhledem k problémům popsaným v předchozí kapitole, bude hlavním cílem této 

práce analýza a představení žádoucí role školního psychologa. Pokusím se zjistit, jakou 

činnost by školní psycholog měl vykonávat - z pohledu psychologů samotných, z 

pohledu žáků, jejich rodičů, případně z pohledu ředitelů či učitelského sboru. Lze 

předpokládat, že forma pracovního úvazku či způsob financování práce školního 

psychologa přímo neovlivňuje jeho činnost, i na ukotvení postavení psychologů ve 

školském systému se však budu zaměřovat, byť spíše okrajově. 

Obecně má tato práce trojí cíl. V první části představím základní věcná východiska - 

současné působení školních psychologů, stručné představení historie školní 

psychologie v ČR, zjistím, v jakém zaměstnaneckém poměru se psychologové nejčastěji 

nacházejí, představím jejich práci, Etický kodex školního psychologa, případně i 

kritická místa profese školního psychologa, z nichž vycházejí i některé mé hypotézy. V 

rámci uvedení věcných východisek práce se také zaměřím na představení instituce 

školního psychologa jako takové. 

Druhým cílem je představení potřeb zapojených aktérů, jinak řečeno co od školního 

psychologa očekávají žáci, jejich rodiče, ředitelé/učitelé, a také jak svou práci vnímá 

sám psycholog. Podrobněji se zjišťování potřeb věnuji v části teze zaměřené na 

metodologii. 

Třetí cíl pak spojuje první dva cíle dohromady. Pokusím se zjistit, zda současná 

podoba instituce školního psychologa odpovídá zjištěným potřebám zainteresovaných 

aktérů. Předpokládám, že role a činnost psychologa bude rozdílná na různých 

základních školách, respektive zde budou žáci i jejich rodiče mít rozdílné potřeby. 

Cílem tudíž bude komparace různých pojetí práce školního psychologa na odlišných 

školách. Stejně jako zjišťování potřeb se i výběru škol podrobněji věnuji v kapitole 3. 

 

 

 



 

PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE: 

1. Výzkumné otázky a hypotézy  

Výzkumné otázky korespondují s výše popsanými cíli mé práce, mezi hlavní 

výzkumné otázky tudíž zahrnuji: 

Ø Jak je v současné době ukotvena práce školního psychologa na ZŠ? 

Ø Jak práci školního psychologa vnímají žáci/rodiče/ředitelé/učitelé? Jak svou 

roli vnímá školní psycholog sám? 

Ø Jaké činnosti žáci/rodiče/ředitelé/učitelé od školního psychologa očekávají? 

Jak by podle nich jeho činnost měla ideálně fungovat (pasivní/aktivní role)? 

Ø Jak se liší vnímaná role psychologa (potřeby žáků, rodičů) na různých školách? 

 

2. Teoretická východiska 

V širším pojetí má práce vychází z teorie lidských potřeb. Zásadním autorem je v této 

oblasti americký psycholog Abraham Harold Maslow, který mimo jiné vypracoval 

dnes již poměrně známou pyramidu, jež formou hierarchického uspořádání 

představuje pět základních oblastí, do nichž se přehledně koncentrují různé lidské 

potřeby.  

Obrázek č. 1: Maslowova pyramida potřeb 

 

Zdroj: http://www.filosofie-uspechu.cz/wp-content/uploads/2012/08/maslowova_pyramida.png 

Základnu tvoří biologické/fyziologické potřeby, ty jsou společné celému lidstvu jako 

druhu, bez jejich naplnění není možné přežít - jedná se například o příjem potravy, 

tekutin, dostatek tepla, vyměšování, dýchání atd. Nad těmito potřebami stojí potřeba 



 

bezpečí a jistoty - vyhýbat se nebezpečenství, neznámému, osvobození od strachu. 

Pokud základní potřeby zajišťují přežití ze dne na den, potřeba bezpečí a jistoty 

zajišťuje člověku přežití v dlouhodobém měřítku. Střední část pyramidy tvoří potřeba 

sounáležitosti - projevuje se touhou někam patřit, být milován a přijímán. Před 

vrcholkem pyramidy je potřeba uznání a úcty - dosáhnout určité prestiže, být ceněn a 

vážen pro své schopnosti, na základě těchto úspěchů být schopen sám sebe kladně 

hodnotit. Nejvýše pak Maslow pokládá potřebu seberealizace, touhu realizovat vlastní 

potenciál, dosáhnout tak vysoko, jak jen daný jedinec může, naplnit své možnosti.8,9,10 

Nenaplněné potřeby vyvolávají v člověku napětí, se kterým může pomoci právě 

psycholog. Není v možnostech této práce popsat, čím vším se psycholog obecně 

zabývá a neuspokojení kterých potřeb nejčastěji vede například k depresi, obecně lze 

ale předpokládat, že psychologové na základních školách se budou nejčastěji potýkat s 

problémy v kolektivu (šikana, ostrakizace - vede k neuspokojení potřeb uznání a 

sounáležitosti, případně i potřeby bezpečí), problémy jednotlivých žáků (např. 

problémy s rodiči - neuspokojení potřeby sounáležitosti a lásky; problémy s 

rozhodnutím o výběru střední školy - potřeba seberealizace), a mnoha dalšími 

problémy. Potřeby žáků a jejich rodičů se ale mohou i křížit. Návštěva školního 

psychologa může žákovi pomoci naplnit potřebu sounáležitosti, pro jeho rodiče ale 

může znamenat narušení potřeby úcty od okolí (negativní postoj či stud, že jejich dítě 

navštěvuje psychologa). Proto se budu ve své práci zaměřovat na potřeby různých 

aktérů. 

V práci budu zjišťovat, jak instituce školního psychologa saturuje (nebo může saturovat 

či by měla) lidské potřeby žáků a jejich rodičů, jak se jejich potřeby liší a co od školního 

psychologa očekávají - zda instituce školního psychologa napomáhá k naplnění a 

uspokojení jejich potřeb, nebo ne. Právě zjištěné potřeby zainteresovaných aktérů by 

měly být správným vodítkem k tomu, jak tuto instituci nastavit, jaké činnosti by měl 

školní psycholog nabízet a vykonávat. Zapojím i ředitele a učitele na vybraných 

základních školách (viz následující kapitola), hlavní bod práce ale budou tvořit právě 

žáci a rodiče, pro něž je instituce školního psychologa primárně koncipována. 

V práci budu dále pracovat s pojmem aktér/aktéři ve veřejné politice. Aktéři mají různé 

postavení, různou odpovědnost, je možné rozlišit i jejich moc (ve smyslu schopnosti 

																																																													
8 A. H. Maslow - teorie motivace. Psychoweb [online]. 2014 [cit. 2014-05-23]. Dostupné 
z: http://www.psychoweb.cz/psychologie/maslow-a--h---teorie-motivace--d-a-b-potreby/ 
9 Abraham Maslow. Wikipedia [online]. 2014 [cit. 2014-05-23]. Dostupné 
z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow 
10 Maslowova pyramida lidských potřeb. Filosofie-uspechu.cz [online]. 2014 [cit. 2014-05-23]. Dostupné 
z: http://www.filosofie-uspechu.cz/maslowova-pyramida-lidskych-potreb/	



 

ovlivnit danou politiku), případně postoj k danému problému. Aktéři mohou být 

jednotlivci, ale i například různé organizace a kolektivní orgány. V mé práci budou 

aktéři právě ti, jež vyjmenovávám v předchozím odstavci - tedy ředitelé škol, učitelé, 

rodiče, žáci. Budu zkoumat jejich potřeby, postoje a očekávání a srovnávat, jak instituce 

školního psychologa těmto potřebám (ne)odpovídá. 

 

3. Metody a zdroje dat 

Prvotním zdrojem dat, který poslouží zejména v první části práce, budou veřejně 

dostupné veřejně-politické a další dokumenty - koncepce práce školního psychologa, 

školský zákon, Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR, 

metodické postupy apod. Tyto dokumenty mi umožní popsat současné postavení 

školních psychologů v systému, náplň jejich práce, případně i předpokládaná kritická 

místa jejich profese. 

Druhým - hlavním - zdrojem dat pak budou polostrukturované rozhovory s různými 

aktéry - pokud to bude možné, tak s žáky (se souhlasem rodičů), dále jejich rodiči, 

řediteli/učiteli, psychology. Scénář rozhovoru a seznam předběžných otázek budou 

součástí až samotné diplomové práce, předpokládané okruhy však zahrnují: 

Ø ŽÁCI - jak školního psychologa vnímají (rádce, pomoc, autorita), proč 

(ne)využívají jeho služeb, zda by se styděli k němu sami zajít (stigma?), co by 

podle nich měl dělat, jaké činnosti by ocenili; 

Ø RODIČE - zda jsou obecně pro/proti, jak školního psychologa vnímají 

(užitečná pomoc vs. cizinec, který hodnotí mé dítě), zda jsou ochotni využívat 

jeho služeb apod.; 

Ø ŘEDITELÉ/UČITELÉ - zda chtějí mít na škole školního psychologa, jsou 

ochotni vyslechnout si a využívat jeho rady, návrhy, co by měl/neměl dělat; 

Ø PSYCHOLOGOVÉ - jak sami vnímají svoji pozici, své "poslání", co je podle 

nich v jejich práci nejdůležitější, zda vnímají nějaká omezení nebo překážky ve 

své práci (jaké?), co by jim jejich práci usnadnilo/zlepšilo. 

Sběr rozhovorů budu provádět na různých základních školách v Praze. Výběr škol 

bude probíhat na základě struktury jejich žactva, případně lokality. Cílem je zahrnout 

jak školy, jež jsou považovány za kvalitní, s výraznou převahou žáků bez speciálních 

potřeb či s tíživou sociální situací, tak školy, kde naopak převažují tito (znevýhodnění) 

žáci. Česká republika byla kritizována například ze strany OECD, že selekce v 

základním školství stále existuje a děti rodičů s vyšším sociálně-ekonomickým 



 

statusem se koncentrují ve stejných školách, stejně tak se ale do stejných škol 

koncentrují i žáci, jejichž počáteční životní situace je horší.11 Požadavky na činnost 

psychologa mohou být v takto rozdílných školách různé, což se právě pokusím 

potvrdit či vyvrátit ve své práci.  

Program pro mezinárodní hodnocení žáků PISA například uvádí, že "V České republice 

jsou rozdíly uvnitř škol podprůměrné, zatímco rozdíly mezi školami jsou nadprůměrné. 

(...)Česká republika se tak řadí k zemím, kde mají žáci s podobným zázemím tendence 

shromažďovat se ve stejných školách a kde vzdělávací systém funguje spíše selektivně."12 

Datové soubory ani národní zpráva tohoto programu ale bohužel neumožňují 

zobrazení výsledků podle jednotlivých škol, nelze ho tedy využít jako výchozí bod pro 

výběr škol. V České republice neexistuje seznam základních škol, který by zároveň 

představoval jejich hodnocení, školy nelze seřadit od "nejhorší po nejlepší". Základním 

vodítkem pří výběru škol tudíž bude obecné vnímání školy jako kvalitní/problémové, 

jež se dle předpokladů promítne do jejího hodnocení (např. Hodnoceniskol.cz13; 

veřejné internetové diskuze; články14). Po prvotním vytipování několika vhodných škol 

bude hlavním zdrojem informací registr inspekčních zpráv České školní inspekce. 

Veřejně dostupné inspekční zprávy představují poměrně podrobné hodnocení dané 

školy, zaměřují se i na strukturu žactva, uvádí například zvýšený počet žáků se 

specifickými poruchami učení, vzdělávacími potřebami či poruchami chování.15 

Pro potřeby své diplomové práce poté vyberu dvě školy, které jsou vnímány i 

hodnoceny jako kvalitní, s převažujícím počtem žáků bez poruch učení, poruch 

chování či speciálních vzdělávacích potřeb. A další dvě školy, jejichž vnímání je spíše 

negativní, kde převažují žáci s výše zmíněnými problémy. Na každé škole se poté 

pokusím provést výše zmíněný polostrukturovaný rozhovor s ředitelem/ředitelkou, se 

třemi členy učitelského sboru, psychologem/psycholožkou, několika žáky a jejich 

rodiči. Pokud se stále budou objevovat nové zásadní informace a postoje, počet 

																																																													
11 V Česku přibývá sociálně vyloučených základních škol. Lidovky.cz [online]. 2013 [cit. 2014-05-22]. Dostupné 
z: http://www.lidovky.cz/oecd-varuje-cr-pred-narustem-poctu-socialne-vyloucenych-skol-pt7-
/veda.aspx?c=A130425_081146_ln_domov_pv 
12 PALEČKOVÁ, Jana a Vladislav TOMÁŠEK. Hlavní zjištění PISA 2012: Matematická gramotnost patnáctiletých žáků. 
[online]. Praha, 2013 [cit. 2014-05-22]. Dostupné 
z: http://www.pisa2012.cz/articles/files/Hlavni_zjisteni_PISA2012.pdf 
13 Hodnocení škol a učitelů. [online]. 2014 [cit. 2014-05-22]. Dostupné z: http://www.hodnoceniskol.cz/ 
14 FROUZOVÁ, Kateřina. V Praze se školy dělí na romské a neromské. Ty první se víc snaží. Idnes.cz [online]. 2013 [cit. 
2014-05-22]. Dostupné z:http://praha.idnes.cz/v-praze-se-deli-skoly-na-romske-a-neromske-f15-/praha-
zpravy.aspx?c=A130927_1982273_praha-zpravy_sfo 
ZŠ Grafická. Člověk v tísni [online]. 2013 [cit. 2014-05-22]. Dostupné z: http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-
prace/praha/praha/info/zs-graficka 
15 Registr inspekčních zpráv. Česká školní inspekce [online]. 2014 [cit. 2014-05-22]. Dostupné 
z: http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy.aspx	



 

dotazovaných rozšířím tak, aby se vzorek saturoval. Má práce tudíž bude využívat 

designu komparativní případové studie čtyř základních škol. 

Další - spíše vedlejší - pomůckou při hledání vhodných škol bude Atlas školství, který 

umožňuje filtrování škol i podle zaměření na žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, děti s handicapy, mimořádně nadané děti, i filtrování dalších kritérií. Dále 

by mi vhodné školy mohli pomoci vytipovat odborníci z dané oblasti (např. zástupci 

MŠMT, České školní inspekce), se kterými bych provedl krátké expertní rozhovory. 

 

4. Předpokládaná struktura diplomové práce 

Úvod, uvedení do problému 

Věcná východiska práce - historie školní psychologie, práce psychologa apod. 

Teoretická východiska práce - potřeby, instituce, aktéři 

Metodologie 

Analýza - výsledky rozhovorů, komparace práce psychologa v různých školách 

Závěr, hlavní zjištění 

 

PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE:   

In this paper, I will focus on the role of psychologists in elementary (basic) schools in 

the Czech Republic. Using semi-structured interviews, I will analyse the needs of 

different actors - schools' headmasters, teachers, pupils, their parents. After that I will 

focus on the institution of a school psychologist, how it is set in the current system, 

what school psychologists usually do etc. And I will compare how the institution of a 

school psychologist matches (or doesn't) the needs of the involved actors mentioned 

above.  

I will conduct the interviews at four different elementary schools - two schools that are 

rated or perceived as good (by parents or the Czech school inspection) and two schools 

that have prevailing number of students with social or personal problems. This 

comparative case study will allow me to compare how is the institution of a school 

psychologist perceived at different schools, as well as what do the 

headmasters/teachers/pupils/parents expect from the psychologist. 
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Úvod 

S vývojem společnosti a jejích hodnot se mění i problémy, se kterými se lidé 

setkávají. Každý z nás je schopen se s různými životními překážkami 

vypořádávat jinak. Zatímco dospělí lidé se mohou opřít o větší či menší míru 

životních zkušeností a je na jejich vlastní zodpovědnosti vyhledat pomoc, 

pokud ji potřebují, u nejmladších generací už se odborná (nejen) psychologická 

pomoc stává součástí jejich života od velmi útlého věku – mimo jiné i ve formě 

školních psychologů.  

Avšak i pokud se jako společnost shodneme, že školní psychologie je přínosná, 

že je dobrou myšlenkou, protože žáci a studenti by měli mít k psychologické 

péči přístup, narazíme na fakt, že dobrých myšlenek je mnoho. Jako u všech 

veřejných politik, i když najdeme shodu na tom, co chceme prosazovat, bychom 

si měli klást hlubší otázky o skutečných přínosech systému, do kterého 

vkládáme zdroje, tedy jak je systém nastavený a zda je možné ho nastavit lépe, 

efektivněji, jaké jsou jeho skutečné přínosy, nedostatky či problémy, a také 

komu a za co by se street-level byrokraté v této profesi měli zodpovídat.  

Tato práce se tudíž zaměřuje na školní psychologii na základních školách 

v České republice (ČR) právě z veřejně-politické perspektivy. Cílem není 

zkoumat a hodnotit psychologickou práci jako takovou, ale zaměřit se na školní 

psychologii jako systémovou součást vzdělávacího systému, do níž vkládáme 

prostředky. V ideálním případě by tato práce měla dopomoci posunout debatu 

o školní psychologii ke konkrétním závěrům o jejích přínosech, cílech, 

nedostatcích a zejména pak akontabilitě školních psychologů, tedy 

detailnějšímu pohledu na jejich postavení v celém systému a jejich vztah 

k dalším aktérům (ředitelům, rodičům, žákům a dalším).  

První kapitola této práce se zaměřuje na širší vymezení tématu a představuje 

profesi školního psychologa v širším kontextu. Následující dvě kapitoly pak 

představují metodologii práce a zdroje dat, mezi něž patří veřejně-politické 

dokumenty, online dotazník, ale hlavně dvanáct expertních rozhovorů, s jejichž 

přepisy bylo pracováno formou tematické analýzy. Čtvrtá kapitola představuje 

teoretická východiska této diplomové práce, která zahrnují teorii akontability, 
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street-level byrokracii, a následně i propojení těchto dvou konceptů v jeden 

celek, jenž tvoří teoretický základ této práce. Pátá kapitola se zaměřuje na věcná 

východiska a měla by dát čtenáři ucelený a objektivní (nehodnotící) pohled na 

současný stav školní psychologie v ČR. Tato kapitola tudíž představuje nejen 

stručný vývoj školní psychologie v ČR, ale zároveň i rozvojové projekty, které 

byly na její podporu uskutečněny. Stejně tak přináší přehled relevantních 

veřejně-politických dokumentů, které se školní psychologii věnují, ať už se 

jedná o zákony, vyhlášky či strategie a další dokumenty. Stěžejní části práce 

tvoří kapitoly číslo 6 a 7, jež přinášejí odpovědi na ty otázky, které bychom si 

v ideálním případě měli u veřejných politik klást. S využitím rozhovorů jak se 

samotnými školními psychology, tak s experty z Ministerstva školství (MŠMT), 

Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) a dalších institucí, se tyto kapitoly 

zaměřují na přínosy školní psychologie (tzn. proč bychom ji vlastně měli 

podporovat, co nám přináší navíc například oproti již existujícímu systému 

pedagogicko-psychologických poraden, apod.), systémové překážky, kterým 

školní psychologie čelí, ale také její cíle a možné indikátory ke sledování jejich 

naplnění (tzn. co od školní psychologie vlastně očekáváme, co by mělo být jejím 

„výsledkem“, a jak poznáme, že nastavené cíle skutečně plní). Závěrečná, 

sedmá, kapitola této práce je zaměřena čistě na akontabilitu školních 

psychologů, tedy komu se vlastně zodpovídají (či by se zodpovídat měli) za 

výkon a výsledky své práce, ke komu nejvíce zodpovědnosti pociťují – to 

znamená zda existují rozdíly mezi jejich formální, vnější zodpovědností a jejich 

vlastní, vnitřní odpovědností; a také jakým mohou čelit sankcím (formálním i 

neformálním), pokud svou práci nevykonávají dobře.  

V neposlední řadě bych rád zmínil, že školní psychologie je pomáhající profesí, 

u které bude vždy velmi náročné stanovovat a sledovat konkrétní cíle a 

výsledky. Nejen, že jejím výsledkem může být to, že se něco negativního 

nestane, ale navíc budou školní psychologové vždy jen jednou součástí většího 

celku, který pracuje s neustále se proměňujícími žákovskými kolektivy. I 

s vědomím tohoto omezení ale stále věřím, že je důležité se otázkám kladeným 

v této práci věnovat, a doufám, že zde prezentované závěry přispějí 

k odbornější diskuzi o školní psychologii jako součásti vzdělávací politiky.   
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1 Vymezení tématu 

Základní školy představují součást povinného základního vzdělávání, projde 

jimi tudíž naprostá většina českých žáků. Kromě osvojení alespoň minimálních 

schopností a dovedností (čtení, psaní, počítání, základní obecný rozhled) by ale 

žáci měli podle školského zákona [Zákon č. 561/2004 Sb.] být vedeni také k 

vzájemné úctě, respektu, solidaritě, vzdělávání by mělo rozvíjet jejich osobnost 

a obecně je vést do života. Škola totiž neplní jen funkci vzdělávací (předávání 

znalostí), ale i funkci výchovnou (formuje jedince a jeho vlastnosti), ochrannou 

(ochrana před nepříznivými vlivy v rodině/společnosti, prevence), 

kvalifikační (získání schopností a dovedností do života a pro budoucí 

zaměstnání) a integrační (uvádí žáka do společnosti) [Nováková 2012: online].  

Jak je nyní patrné, pouze předávání znalostí není dostatečným naplněním 

poslání školy. Role učitele na základní škole explicitně zahrnuje vedení výuky, 

hodnocení studijních výsledků, v případě třídního učitele pak i udělování 

důtek či pochval a další povinnosti. Implicitně se však s funkcí učitelů na ZŠ 

pojí i role rádce, mentora, člověka, se kterým si mohou žáci promluvit, pokud 

hledají autoritu, ale z určitého důvodu například nechtějí o daném problému 

mluvit s rodiči. V České republice má tradici funkce takzvaného výchovného-

kariérního poradce. Ten se však věnuje primárně kariérnímu poradenství, 

pomáhá s výběrem střední školy, případně si může pozvat rodiče na pohovor 

[MŠMT 2005: online]. Nemusí mít speciální vzdělání v oblasti psychologie, 

většinou roli výchovného-kariérního poradce zastává člen učitelského sboru, 

kterému se pouze sníží rozsah přímé pedagogické činnosti (vyučování) 

adekvátně k počtu žáků školy (a tudíž přepokládanému zatížení v oblasti 

poradenství) [Pšeničková 2012: online]. Další osobou, která pomáhá s plněním 

jiného než vzdělávacího poslání školy, je školní metodik prevence. Ten 

zejména koordinuje takzvaný Minimální preventivní program, pomáhá učitelům 

se zaváděním preventivních opatření do výuky, monitoruje rizika vzniku 

sociálně patologických jevů a koordinuje včasné zásahy [MŠMT 2007: online]. 

Ani ten tudíž, vzhledem k náplni své práce, nepředstavuje osobu, za kterou by 

žáci běžně mohli chodit např. s osobními či rodinnými problémy. 
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Pro účely přímé pomoci žákům v obtížných situacích existuje institut školního 

psychologa. Školní psycholog ve většině případů nevyučuje (není členem 

pedagogického sboru), jeho náplň práce představuje spojení jak pasivní (je k 

dispozici, pokud ho žák potřebuje), tak aktivní pomoci. Aktivní pomoc 

zahrnuje práci s třídami, se skupinami dětí, diagnostiku třídního kolektivu, 

práci s jednotlivci, provádění krizových intervencí, konzultace, pomoc učitelům 

a mnoho dalších činností [Braun 2001: online; Zapletalová 2001: online]. Školní 

psycholog může být zaměstnán na částečný či plný pracovní úvazek, někdy si 

částečný úvazek doplňuje výukou psychologie (spíše na středních školách), jeho 

práce může být financovaná z různých zdrojů [Braun 2001: online; Zapletalová 

2001: online]. 

Z předchozích odstavců je patrné, že práce školního psychologa může 

zahrnovat široký rozsah různých činností (podrobněji viz kapitola 5.3.3), 

přičemž ne každý psycholog na ZŠ musí vykonávat všechny. Jeho pozice 

(pracovní poměr, financování, rozsah činnosti) pak není pevně ukotvena. 

Existuje sice například Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

ČR, který počítá s prací školního psychologa, většina pozornosti je však 

věnována důrazu na zvýšení počtu psychologů, spíše než náplni jejich práce a 

ukotvení jejich postavení. MŠMT také představilo Rozvojový program na podporu 

školních psychologů, v rámci kterého bylo vyčleněno přibližně 50 milionů korun, 

jež budou rozděleny jednotlivým školám (škola sama musí zaslat žádost) 

formou mzdových prostředků na činnost školních psychologů. I zde je tudíž 

důraz kladen na rozšíření počtu školních psychologů, není však věnována 

dostatečná pozornost jejich úloze. Podrobně se těmto a dalším dokumentům 

věnuji v kapitole 5.3. 
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2 Cíle práce a výzkumné otázky 

Tato práce má tři hlavní cíle, které jsou podrobněji rozpracovány 

v následujících odstavcích. Tyto cíle jsou: 

1) popis současné situace školní psychologie v ČR včetně přehledu 

relevantních veřejně-politických dokumentů; 

2) porozumění roli školních psychologů, představám o cílech jejich profese 

a možných indikátorech jejich naplnění, překážkám, se kterými se 

potýkají, porozumění přínosům školní psychologie jako celku; 

3) analýza akontability školních psychologů jako street-level byrokratů – 

komu a za co se zodpovídají, jaký je jejich vztah k dalším aktérům 

v systému, jaké existují shody nebo rozdíly v jejich vnější a vnitřní 

odpovědnosti a jaké mohou mít následky.  

Prvním a nevyhnutelným cílem je popis současné situace školní psychologie – 

do jaké míry je práce školních psychologů legislativně ukotvena, jak je školní 

psychologie financována (rozvojové programy, granty), jaké požadavky jsou 

kladeny na jejich práci podle veřejně-politických dokumentů a jaká očekávání 

se s jejich prací pojí, tzn. jaké činnosti by měl školní psycholog standardně 

provádět, jaký by měl být ideální výstup, výsledek jeho působení, pokud je 

něco takového ve veřejně-politických dokumentech popsáno; tento cíl je tedy 

deskriptivní. Cílem je vytvořit systematický přehled nejdůležitějších 

dokumentů, které se školní psychologii věnují, a dát čtenáři představu o 

současném stavu školní psychologie v ČR. Popis současné situace je zásadní i 

pro přípravu samotných výzkumných nástrojů (viz následující kapitola), jelikož 

budou (mimo jiné) právě z ukotvení práce školního psychologa v současných 

dokumentech vycházet. 

Druhý cíl této práce je porozumění roli školních psychologů a představám o 

cílech jejich profese, stejně tak i porozumění překážkám, kterým ve své práci 

čelí a vysvětlení, odkud se tyto překážky berou. Nedílnou součástí tohoto cíle je 

dále porozumění přínosům školní psychologie, tedy proč bychom ji vlastně 

měli podporovat, jaká pozitiva nám přináší navíc, například v porovnání s již 

fungujícím systémem pedagogicko-psychologických poraden a speciálních 



 8 

pedagogických center. Stejnou důležitost pak práce přikládá i porozumění 

cílům, které školní psychologii přikládáme, jinými slovy co od ní očekáváme, a 

co od ní vůbec můžeme reálně očekávat (jak z pohledu psychologů samotných, 

tak z perspektivy odborníků, kteří tuto problematiku ovlivňují a zabývají se jí 

takříkajíc zvnějšku). 

Třetí cíl přináší poměrně nový pohled na práci školních psychologů, jelikož se 

zaměřuje na akontabilitu školních psychologů jako street-level byrokratů 

(oběma termínům – akontabilitě i street-level byrokracii – se podrobně věnují 

kapitoly 4.1 až 4.3). Konkrétně je cílem zjistit, komu se školní psychologové 

zodpovídají, případně by se zodpovídat měli, za výsledky své práce, a to jak 

formálně (komu se zodpovídat musí a jak je tato zodpovědnost formálně 

ukotvena), tak vnitřně (vůči komu nejvíce zodpovědnosti sami pociťují). 

Srovnání jejich formální a pociťované zodpovědnosti by pak mělo nabídnout 

pohled na to, zda je akontabilita těchto pracovníků v legislativě dostatečně 

ukotvena, a také jaké důsledky mohou vyplynout z případných nesrovnalostí 

mezi těmito dvěma typy odpovědnosti. 

 

Výzkumné otázky podle výše uvedených cílů 

Cíl: Popis současné situace 

§ V jakých dokumentech a jak je práce školních psychologů ukotvena? 

§ Uvádějí relevantní veřejně-politické dokumenty konkrétní cíle školní 

psychologie, tzn. co by mělo být jejím výsledkem? 

Cíl: Porozumění roli školních psychologů, cílům, překážkám a přínosům 

§ Jaké cíle přikládají školní psychologii a) psychologové samotní, b) jiní 

odborníci v této oblasti?  

§ Jaké cíle můžeme podle obou těchto skupin reálně nastavit? 

§ Jaká pozitiva nám systém školních psychologů přináší, např. ve srovnání 

s pedagogicko-psychologickými poradnami (proč bychom měli rozvoj 

tohoto systému, zejména finančně, podporovat)? 
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§ S jakými, zejména systémovými, překážkami se školní psychologové 

potýkají ve své práci? 

Cíl: Analýza akontability školních psychologů 

§ Komu se školní psychologové formálně zodpovídají za výkon a výsledky 

své práce? 

§ Ke komu školní psychologové nejvíce zodpovědnosti za výkon a 

výsledky své práci sami pociťují? 

§ Existují mezi formální a pociťovanou zodpovědností školních 

psychologů rozdíly? Pokud ano, jaké mohou tyto rozdíly mít důsledky?  
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3 Metodologie a zdroje dat 

V této kapitole představuji metodologii práce a podrobněji popisuji jednotlivé 

metody, které budu využívat. V práci vycházím zejména z veřejně-politických 

dokumentů, stěžejní část ale tvoří rozhovory s experty – školními psychology, 

ale i zástupci Ministerstva školství, Národního ústavu pro vzdělávání, 

odborníky z psychologických oborů Univerzity Karlovy a dalšími. Pro rozšíření 

dat k tématu akontability byl pro tu práci navíc využit online dotazník.  

 

3. 1 Sběr dat 

3.1.1 Veřejně-politické dokumenty 

Prvotním zdrojem dat, který poslouží zejména v první části práce, budou 

veřejně dostupné veřejně-politické a další dokumenty - koncepce práce 

školního psychologa, školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, 

vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách, strategie vzdělávací 

politiky, národní program rozvoje vzdělávání, metodické postupy a další 

relevantní dokumenty. Tyto dokumenty mi umožní popsat současné postavení 

školních psychologů v systému (jak je jejich práce legislativně ukotvena), náplň 

jejich práce, případně i předpokládaná kritická místa jejich profese. 

 

3.1.2 Expertní rozhovory 

Zásadním zdroje pro tuto práci byly expertní rozhovory jak se školními 

psychology samotnými, tak s odborníky, kteří jsou buď zapojeni do tvorby 

dané politiky, nebo jsou odborníky na oblast (školní) psychologie jako takovou. 

Rozhovory byly polo-strukturované, vedené pomocí několika předem 

připravených okruhů a otázek. Tyto otázky byly připravené tak, vedly k získaní 

odpovědí na výzkumné otázky zmíněné v předchozí kapitole. Všichni 

respondenti podepsali písemný informovaný souhlas s nahráním rozhovoru na 

záznamové zařízení a případným ocitováním jejich výpovědí v této práci.  
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Expertní šetření má několik omezení, která je třeba zdůraznit. Zaprvé, byť se 

v případě odborníků jedná o osobnosti, které se v mnoha případech věnují 

školní psychologii mnoho let (někteří byli u školní psychologie v ČR téměř od 

jejího (znovu)zrození v moderní historii naší země), jejich výpovědí není možné 

jednoduše zobecnit a brát jako fakta. Hodnota těchto výpovědí spočívá právě 

v expertní kapacitě oslovených respondentů, jejich dlouhodobé práci a osobních 

i odborných zkušenostech v této oblasti. 

Druhým omezením, které se týká přímo expertních rozhovorů provedených 

pro tuto práci, je koncentrace všech respondentů-psychologů v hlavním městě 

Praze. Lze předpokládat, že školní psychologové z různých oblastí se obecně 

budou potýkat s podobnými problémy, stejně tak mohou podobně hodnotit cíle 

a přínosy školní psychologie, je ale třeba mít na paměti, že v některých 

konkrétních případech mohou existovat rozdílnosti mezi psychology z různých 

geografických oblastí (např. různě rozvinutých regionů), které tato práce 

nepokrývá. 

Rozhovory byly provedeny s celkem sedmi školními psychology a pěti 

odborníky (z MŠMT, NÚV, Univerzity Karlovy), podrobněji viz následující 

seznam respondentů. Zatímco školní psychologové byli vybráni na základě své 

profese, představují tedy výběr z populace školních psychologů a v jistém 

smyslu zastupují celou školně-psychologickou obec, ostatní experti byli vybráni 

na základě jejich reputace a pozice, jejich zkušeností, unikátních znalostí a 

předkládaném vybavení unikátními informacemi. Z těchto důvodů jsem se 

rozhodl rozdělit obě skupiny a přistupovat k nim odlišně z hlediska citování 

jejich výpovědí. Školním psychologům-respondentům byly náhodně přiděleny 

kódy R1 až R7, pod kterými jejich výpovědi cituji v analytické části práce. 

Ostatní experty, u nich jsou důležité právě jejich reputace a pozice, cituji 

vlastními jmény.  
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Seznam respondentů: 

Ø Školní psychologové 

Mgr. Jan Formánek, ZŠ U Santošky, Praha 

§ úvazek 0,5 (celý placen z prostředků školy) 

§ jako školní psycholog pracuje cca půl roku 

Mgr. Dominika Kociánová, ZŠ Poláčkova, Praha 

§ úvazek 0,75 (z toho 0,5 financováno z Rozvojového programu 

MŠMT a 0,25 z prostředků školy 

§ jako školní psycholožka pracuje 2,5 roku 

Mgr. Linda Růžičková, ZŠ Táborská, Praha 

§ úvazek 0,5 (celý placen z Rozvojového programu MŠMT) 

§ jako školní psycholožka pracuje 3 roky 

Mgr. Madgalena Steinerová, Fakultní ZŠ Brdičkova, Praha 

§ úvazek 0,5 (celý placen z Rozvojového programu MŠMT) 

§ jako školní psycholožka pracuje 7 let 

PhDr. Richard Braun, ZŠ Libčická, Praha 

§ úvazek 0,5 (celý placen z prostředků školy) 

§ jako školní psycholog pracuje 23 let (na téže škole) 

Radka Víchová, ZŠ Eden, Praha 

§ úvazek 0,5 (celý placen z prostředků školy) 

§ jako školní psycholožka pracuje 6 let 

Mgr. Hedvika Hrušková, ZŠ U Školské zahrady, Praha 

§ úvazek 0,5 na jedné škole, 0,25 na druhé (oba placeny z 

prostředků školy) 

§ jako školní psycholožka pracuje 1,5 roku 

 

Ø Odborníci 

PhDr. Jana Zapletalová 

§ Náměstkyně, Sekce pro podporu rovných příležitostí ve vzdělávání, 

školní a školské poradenské služby, prevenci a institucionální výchovu, 

Národní ústav pro vzdělávání 

§ Předsedkyně Asociace školní psychologie České republiky 
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§ Je autorkou či spoluautorkou publikací jako Úvod do školní 

psychologie (2013), který sepsala společně s profesorem Štechem 

(viz dále), Metodika pro práci školního psychologa (2014), Co dělá 

školní psycholog? Kritická místa profese (2001) 

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 

§ Prorektor pro koncepci studia, Univerzita Karlova v Praze 

§ 17 let byl vedoucím Katedry psychologie (UK), působil ve 

výzkumných ústavech INRP v Paříži a CNR v Říme, mimo jiná 

témata se výzkumně zabýval právě školní psychologií 

PhDr. Lenka Krejčová, PhD. 

§ Působí na Katedře psychologie FF UK, vede předměty jako 

Základy pedagogické psychologie, Základy školního poradenství či 

Metody práce s kolektivem školní třídy 

§ Je autorkou řady odborných publikací, například Psychologické 

aspekty vzdělávání dospívajících (2011), Výchovné poradenství (2014) 

nebo Specifické poruchy učení (2014) 

Ing. Dana Pražáková, MŠMT 

§ Gestor Operačního programu Vzdělávaní pro 

konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.1 a 3.2 na 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, MŠMT 

§ Náměstek ministra pro vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 

 

3.1.3 Online dotazník 

Byť se na akontabilitu zaměřovaly již výše popsané rozhovory, které nabízejí 

výpovědi od školních psychologů i dalších expertů, využil jsem také online 

dotazník (viz příloha č. 1), jehož účelem bylo získat lépe zobecnitelná data 

k tématu zodpovědnosti, a to z pohledu školních psychologů samotných. Na 

rozdíl od rozhovorů se tento dotazník tudíž nezaměřoval na to, komu by se 

psychologové za svou práce měli zodpovídat, ale a) komu se skutečně formálně 
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zodpovídají, b) vůči komu nejvíce zodpovědnosti za svou práci pociťují. Toto 

rozlišení pak umožnilo lépe rozlišit akontabilitu (vnější zodpovědnost) a 

odpovědnost (vnitřní pocit), tak, jak tyto dva termíny popisuji v kapitole 4.1.  

V tomto online dotazníku, jehož přesnou podobu a znění přikládám k této 

práci, psychologové odpovídali nejen na otázky zaměřené na jejich 

zodpovědnost samu o sobě, tedy kdo je jejich pomyslným fórem (viz kapitola 

4.3), ale dostali také prostor zmínit sankce (formální i neformální), kterým 

mohou čelit, pokud svou práci neplní dobře.  

Podařilo se sesbírat odpovědi od celkem 63 respondentů, přičemž byly 

zastoupeny všechny kraje ČR (včetně hlavního města). Závěry z tohoto 

dotazníku prezentuji v kapitole číslo 7 této práce.  

 

3.2 Analýza dat - tematická analýza 

Při zpracování a analýze dat sesbíraných během expertních rozhovorů (viz 

kapitola 3.1.2) jsem postupoval formou tematické analýzy, kterou popisuji 

v následujících odstavcích. 

Tematická analýza je kvalitativní metoda, již je mimo jiné možné využít právě 

při zpracování rozhovorů (ve formě textových přepisů) a dalších materiálů. 

V následujících odstavcích popisuji fungování a postupy tematické analýzy, aby 

bylo jasné, jak jsem při zpracování výstupů z rozhovorů se školními 

psychology, zástupci MŠMT, NÚV a dalšími odborníky došel k závěrům 

uvedeným v kapitolách 6 a 7. 

„Tematická analýza je metoda identifikace, analýzy a interpretace vzorců (témat) 

v datech“, která nám mimo jiné pomáhá zorganizovat náš datový soubor a 

detailně ho popsat, ale případně i hledat hlubší významy ve sděleních 

respondentů (v mém případě školních psychologů a dalších expertů) [Braun a 

Clarke 2006: 6]. Můj datový soubor je tvořen textovými přepisy dvanácti 

expertních rozhovorů, jejichž sběru se věnuje kapitola 3.1.2, kde je zároveň 

uveden seznam respondentů. Identifikace témat v datovém souboru je 

strukturovaný, nikoliv však lineární proces. „Téma zachycuje nějakou důležitou 
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informaci o datech ve vztahu k výzkumné otázce a představuje určitou úroveň 

strukturované výpovědi nebo významu v rámci datového souboru“ [Braun a Clarke 

2006: 10]. Téma se většinou v analyzovaném textu opakuje, v rámci tematické 

analýzy však nezáleží ani tak na četnosti výskytu, jako na hloubce a důležitosti 

daného tématu. Braun a Clarke [2006: 10] uvádějí, že i přes všechny předepsané 

postupy a doporučení jak témata identifikovat, záleží nakonec vždy hlavně na 

úsudku výzkumníka, co za téma bude považovat a co naopak ne. 

Předtím, než začnu popisovat jak obecný, tak můj konkrétní postup tematické 

analýzy, je třeba zmínit ještě jednu oblast, a to rozdíl mezi sémantickou a 

latentní úrovní identifikace témat. Zatímco v rámci sémantického přístupu jsou 

důležité obecné, explicitní významy slov a vyjádření, nehledáme tedy hlubší 

významy za tím, co nám respondenti řekli, v případě latentního přístupu 

„začínáme identifikovat a zkoumat skryté ideje, předpoklady a konceptualizace“ [Braun 

a Clarke 2006: 13]. V této práci jsem rozhodl postupovat prvním zmíněným 

způsobem, který, ač se zdá jako jednoduchý a deskriptivní, nabízí dostatečný 

náhled do sebraných dat. Již při počátečním pročítání přepisů a hledání prvních 

témat se ukázalo (vzhledem k mému uchopení tématu a formulaci otázek v 

rozhovorech možná očekávaně), že spíše než pátraní po ukrytých významech 

ve výpovědích mých respondentů bude naprosto dostatečné zaměřit se na to, co 

mi otevřeně řekli. Navíc, jak jsem již uvedl, ani tento přístup není čistě 

deskriptivní. Jak uvádějí Braun a Clarke [2006: 13]: „...analytický proces zahrnuje 

postup od deskripce, kdy byla data jednoduše zorganizována do vzorců podle 

sémantického významu, k interpretaci, kde se pokoušíme zamyslet nad důležitostí těchto 

vzorců a jejich širším významem a možným přesahem.“ 

Prvním krokem úspěšné tematické analýzy je seznámení se s daty, které svým 

způsobem probíhá už při jejich sběru (pokud je ho výzkumník sám účasten, což 

v případě této práce platí). Braun a Clarke [2006] doporučují si před samotným 

kódováním data alespoň jednou pročíst jako celek. Pokud pracujeme 

s nahrávkami rozhovorů, je tudíž nutné data přepsat do písemné podoby. Mé 

seznámení se s daty probíhalo tedy na dvojí úrovni, a) při samotném sběru, kdy 

jsem osobně prováděl expertní rozhovory (viz kapitola 3.1.2), b) při přepisu 

nahrávek, kdy jsem všech 12 audio souborů ručně přepisoval do textové 
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podoby a rozhovory jsem si tak s odstupem několika dnů či týdnů znovu 

poslechl. Přestože Braun a Clarke [2006: 17] uvádějí, že při tematické analýze 

není nutný tak detailní přepis, jako v případě diskurzivní či narativní analýzy, 

rozhodl jsem se nahrávky přepsat do posledního slova, vynechal jsem pouze 

non-verbální vyjádření jako [úsměv], [kašel] a podobně, která se v mých 

rozhovorech objevovala spíše výjimečně a bez hlubšího významu. 

V druhé fázi již začínáme vytvářet prvotní kódy, které nám umožňují začít data 

strukturovat a organizovat. Kódy jsou užší než samotná témata, je jich tudíž 

většinou i výrazně více. Důležité je projít opravdu poctivě celý datový soubor, 

kódovat spíše více než méně (nevynechávat části textu, které se zatím mohou 

zdát nedůležité) a věnovat rovnoměrnou pozornost všem částem [Braun a 

Clarke 2006: 18]. V mém případě probíhalo kódování v elektronické formě, s 

využitím komentářů v programu MS Word. 

Po okódovaní datového souboru přichází třetí část tematické analýzy, kdy už 

hledáme konkrétní témata. Jak uvádí předchozí odstavec, kódy jsou poměrně 

hodně konkrétní a je jich hodně, v této fázi se tudíž snažíme hledat vyšší 

sjednocující celky – témata. Výsledkem třetí fáze by tudíž měl být okruh 

několika témat (případně sub-témat), přičemž už by mělo být jasné, která mají 

největší důležitost. Tento okruh však zatím nemusí být konečný, v dalších 

fázích je možné jej dále upravovat a zpřesňovat. 

Ve čtvrté fázi se zaměřujeme na výše zmíněných okruh (návrhů) témat, 

snažíme se je zpřesňovat, vyloučit ta, která třeba nakonec ani tématy nejsou, 

případně rozdělit témata, která jsou moc široká a zahrnují například dvě 

samonosná témata [Braun a Clarke 2006: 20]. Pokud procházení a změny témat 

již nepřinášejí žádné zásadní výsledky, je možné přestat; měli bychom tudíž už 

mít „poměrně jasnou představu o tom, jaká jsou naše témata, jak se pojí a jaký příběh 

nám podávají o datovém souboru“ [Braun a Clarke 2006: 21]. 

Pátá fáze tematické analýzy je zaměřená na dopilování témat, zejména určení 

názvů, s nimiž budeme pracovat při sepisování výzkumné zprávy či prezentaci 

dat veřejnosti (kolegům, zaměstnavateli...). Každé téma by mělo mít definici 

(nejlépe v několika větách), ze které bude jasně patrné, čeho přesně se týká a jak 



 17 

se pojí s ostatními tématy. „Je zásadní pouze neparafrázovat obsah prezentovaných 

textových útržků, ale idenfitikovat, co je na nich zajímavého a proč!“. Finální témata, 

se kterými pracuji v analytické části této práce, včetně jejich krátkých definic, 

jsou následující: 

Ø Přínosy a pozitiva školní psychologie 

První téma zahrnuje všechny důležité přínosy školních 

psychologie, které se v rozhovorech objevily. Toto téma je určitou 

obhajobou toho, proč bychom měli školní psychologii podporovat, 

co nám přináší navíc, například oproti pedagogicko-

psychologickým poradnám. Zahrnuje konkrétní subtémata jako 

znalost školy, operativnost, prevence, mediaci ad. 

 

Ø (Nejen) systémové překážky v práci školních psychologů 

Oproti předchozímu tématu se toto téma zaměřuje na překážky 

v práci školních psychologů, které se objevily v analyzovaných 

rozhovorech. Ať už se jedná o nedostatečnou ukotvenost profese 

a jejího financování, (ne)nalajnovanost práce školních 

psychologů, nenávaznost práce, případně i problematiku určení 

škol, které by školního psychologa měly mít, představují tyto 

překážky problémy, které by z pohledu veřejné politiky bylo 

vhodné řešit. 

 

Ø Cíle školní psychologie a indikátory jejich plnění 

Třetí téma zpracovává cíle školní psychologie, které zmiňovali 

oslovení respondenti. Čím přesněji a konkrétněji se nám podaří 

stanovit cíle školní psychologie, tím lépe budeme moci hodnotit, 

jestli skutečně funguje a plní to, co od ní čekáme. Subtémata 

zahrnují podporu pozitivního klimatu školy a tříd, prevenci a 

včasné zachycení problémů, normalizaci psychologických 

služeb, a dále také indikátory, jako například počet kázeňských 

postihů, (ne)omluvených hodin, či vývoj klimatu školy, které by 

nám měly pomáhat při hodnocení plnění nastavených cílů. 
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Ø Akontabilita školních psychologů 

Čtvrté zastřešující téma je akontabilita školních psychologů, 

zahrnuje vyjádření respondentům k otázkám jako komu by se 

školní psychologové měli zodpovídat (kdo je jejich fórem), za co, 

komu se skutečně zodpovídají, i vůči komu nejvíce zodpovědnosti 

pociťují. Subtémata tudíž zahrnují formální zodpovědnost, 

pociťovanou zodpovědnost, a také rozdíly mezi akontabilitou a 

(vnitřní) odpovědností.  

Šestá, závěrečná, fáze tematické analýzy je zaměřena na samotné psaní výstupu 

(reportu, výzkumné zprávy). Cílem je předat čtenáři jasnou a srozumitelnou 

formou příběh, který z analýzy dat vyplynul. Nemělo by se jednat o 

deskriptivní popis toho, co respondenti řekli, ale prezentaci závěrů a důsledků, 

které z toho vyplývají. Vytvořená témata pak jsou nejen analytickou jednotkou, 

ale dodávají výstupu analýzy strukturu a uspořádávají jej do srozumitelných 

celků. Mělo by být zřejmé, že témata tvoří ohraničené části (byť společně 

utvářejí jeden celek), které se významně nepřekrývají, navíc by měla být 

podložena a podpořena úryvky z textu [Braun a Clarke 2006: 23-24]. Výstupy 

tematické analýzy rozhovorů se školními psychology, zástupci MŠMT, NÚV, 

FF UK a dalšími odborníky, které tvoří stěžejní část této práce a měly by být její 

přidanou hodnotou, prezentuji v kapitolách 6 a 7. 
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4 Teoretická východiska 

4.1 Teorie akontability 

Země střední a východní Evropy, mezi něž se řadí i Česká republika, prošly v 

posledních přibližně pětadvaceti letech zásadními proměnami. Většina z nich 

ve větší či menší míře reformovala svou veřejnou správu, stejně tak služby, 

které veřejná správa poskytuje. Často ale tyto reformy nebyly dostatečně 

kvalitně připraveny nebo provedeny, což s sebou přineslo určité problémy; 

zejména v oblasti střední a východní Evropy pak byly tyto problémy ještě 

zesíleny absencí silné, stabilní a kvalifikované státní správy, a také častými 

změnami politické reprezentace [Veselý 2012: 760]. Pro potřeby této práce jsou 

důležité zejména problémy spojené se zodpovědností (akontabilitou, jak 

popisuji dále) aktérů, kteří přímo vykonávají konkrétní veřejné služby – komu 

se mají zodpovídat, v jaké míře, za co přesně apod. 

Jelikož je složité přeložit anglický termín accountability do českého jazyka tak, 

aby byl zachovám jeho přesný význam (nabízejí se sice výrazy jako odpovědnost 

či zodpovědnost, i ty ale nezachycují význam termínu accountability), rozhodl 

jsem se, stejně jako ve své stati Veselý, používat termín akontabilita. 

"Akontabilitou se, stručně řečeno, rozumí druh sociálního vztahu mezi dvěma aktéry, ve 

kterém se jeden aktér (jednotlivec či instituce) zodpovídá za své jednáni jinému aktérovi, 

který má právo toto jednáni posuzovat, žádat jeho napraveni a případně sankcionovat" 

[Veselý 2012: 760]. Jedná se tudíž o povinnost zodpovídat se za své činy a jejich 

důsledky, což by mělo nejen bránit zneužívání pravomocí, ale také vést k vyšší 

efektivitě a kvalitě v oblasti poskytování veřejných služeb [Veselý 2012: 765]. 

Akontabilita je však poměrně široký pojem, který může být interpretován v celé 

řadě významů, Veselý ve své práci uvádí čtyři hlavní směry: 

Ø "akontabilita jako zastřešující a dále nijak nespecifikovaný pojem, často v 

normativním pojetí; 

Ø akontabilita jako pojem pro různé typy mechanismů (vnějších i vnitřních), 

prostřednictvím kterých má být kontrolována a zajištěna kvalita veřejných 

institucí; 
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Ø akontabilita jako druh sociálního vztahu dvou aktérů, ve kterém se jeden aktér 

(subjekt) zodpovídá jinému aktérovi; 

Ø akontabilita ve smyslu konkrétního způsobu, kterým se daný aktér zodpovídá" 

[Veselý 2012: 766]. 

Pro potřeby této diplomové práce je nejdůležitější třetí typ pojetí pojmu 

akontabilita (druh sociálního vztahu dvou aktérů), který podrobněji 

rozpracovávám v následujících odstavcích. Bovens [2006: 9] definuje toto pojetí 

akontability jako "vztah mezi aktérem a fórem, ve kterém má aktér povinnost vysvětlit 

a ospravedlnit své jednání, přičemž fórum může klást otázky a vynášet posudek, a aktér 

může čelit důsledkům". Zde zmíněné povinnosti Veselý rozděluje na formální 

(např. zveřejňování závěrečných zpráv) a neformální (např. vystoupení na 

konkrétním jednání), přičemž samotné skládání účtů před fórem podle něj 

obsahuje zpravidla tři prvky: "Za prvé, aktér musí informovat fórum o svém jednání, 

zejména poskytnutím různých dat či vysvětlením, proč k nějaké události došlo. Za 

druhé, fórum může klást otázky ohledně adekvátnosti poskytnutých informací a 

legitimnosti jednání aktéra. Za třetí, fórum může aktéra posuzovat – např. 

(ne)schválením jeho zprávy, kritikou zvolené politiky nebo veřejným odsouzením 

daného jednání" [Veselý 2012: 767]. Důležité je, že aktér může čelit i důsledkům – 

tzn. fórum má moc ho sankcionovat – a nejedná se pouze o jednostranný 

přesun informací aktér-fórum. Stejně jako povinnosti mohou tyto důsledky být 

jak formální (pokuty, disciplinární řízení, ztráta dané pozice a další), které mají 

přímou oporu v právním řádu, tak neformální (např. výše zmíněné veřejné 

odsouzení daného jednání, ztráta důvěry apod.) [Veselý 2012: 767]. Haque 

[2000: 606] rozlišuje čtyři mechanismy zajišťování akontability ve vyspělých 

demokracicích: 

1) externí-formální – legislativní, exekutivní a soudní nástroje; 

2) externí-neformální – veřejná slyšení, průzkumy veřejného mínění, 

mediální dohled; 

3) interní-formální – oficiální pravidla, kodexy chování, a další; 

4) interní-nerformální – profesní etika, kultura jednání, tlak vrstevníků 

(peer pressure).  
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Dále je velmi důležité zmínit rozdíl mezi akontabilitou a odpovědností, což se 

ve velké míře týká právě i školních psychologů (viz kapitola 7.2). Zatímco 

akontabilita znamená skládání účtů (zodpovídání se) za své jednání třetí 

osobě/instituci, tedy něco, co ovlivňuje naše jednání z vnějšku, odpovědnost je 

vnitřní pocit, jsou to hodnoty, přesvědčení a zvnitřnělé etické normy daného 

aktéra, které jeho jednání ovlivňují zevnitř. Mezi těmito dvěma směry ale může 

vznikat jistá forma napětí, dalo by se říci nepřímá úměrnost. "Čím vice spoléháme 

na akontabilitu (tedy mechanismus externí regulace), tím více 'podkopáváme' vnitřní 

odpovědnost, založenou na samostatném úsudku. Naopak pokud se chceme více spoléhat 

na vnitřní odpovědnost, nutně musíme uvolnit mechanismy externí regulace" [Veselý 

2012: 768]. Přílišný důraz na akontabilitu (tedy zodpovídání se externím 

jednotkám) může vést k rezignaci daného aktéra na snahu snažit se o něco více, 

než jen přesně o to, co se po něm požaduje. Paradoxně tak může jeho výkon být 

horší, než pokud mu bude ponechána větší míra svobody a volnosti a bude mu 

poskytnuta důvěra v jeho vlastní, vnitřní zodpovědnost. Veselý tento problém 

označuje jako "institucionalizaci konformity", která namísto zvýšení efektivnosti 

může vést ke ztrátě pocitu vlastní vnitřní odpovědnosti a ublížit smyslu daného 

poslání [Veselý 2012: 768]. Školní psycholog se pak například místo toho, aby se 

co nejvíce věnoval dětem a zaměřoval se na ty, které potřebují nejvíce pomoci, 

bude hlavně snažit naplnit externí požadavky své pozice, aby mohl vykázat 

přesně ty činnosti, které se od něj očekávají. S nadsázkou řečeno, někteří 

pracovníci pak „stráví polovinu svého času vysvětlováním všem možným fórům, co by 

chtěli dělat, a druhou polovinu vysvětlováním, proč se k dělání všech těchto věcí 

nedostali“ [Bovens, Schillemans a Hart 2008: 227-228]. 

Právě u pomáhajících profesí, jakou je i školní psychologie, je často velmi 

náročné ihned prokazovat účinnost. Jak uvádí Veselý [2012: 768]: "Mnoho 

činností, kterou od pracovníků ve veřejném sektoru očekáváme, má nerutinní a kreativní 

povahu a výsledky činnosti lze pozorovat až s jistým odstupem." Není tedy vhodné 

spoléhat se pouze na externí akontabilitu a vnitřní odpovědnost aktérů 

ponechat stranou. Stejně tak ale samozřejmě není možné ponechat 

zodpovědnost aktérů pouze k jejich vnitřním hodnotám a přesvědčením, je ale 

třeba nalézt rovnovážný stav, který nebude brzdit kreativitu a vlastní nasazení, 
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a zároveň zajistí kontrolu činnosti daných pracovníků. V složitých sítích vztahů 

mezi různými institucemi a aktéry, ve kterých mnohé politiky vznikají, je navíc 

často velmi složité nastavovat vztahy akontability, případně již existující vztahy 

identifikovat [Bovens, Schillemans a Hart 2008: 240]. 

Pokud jsem akontabilitu popsal jako skládání účtu daného aktéra fóru, je třeba 

uvést, kdo tím aktérem je, komu má účty skládat a také za co. Aktérem 

skládajícím účty mohou zpravidla být státní správa a samospráva, nemocnice, 

školy a další instituce veřejného sektoru, politické strany (a samotní politici), 

neziskové organizace a další subjekty [Veselý 2012: 769]. Vzhledem k tématu 

této práce jsou v tomto konkrétním případě aktéry sami školní psychologové, 

kteří jsou placeni z veřejných peněz a měli by skládat účty za svou práci. Fórem, 

tedy tím, komu se aktér zodpovídá, mohou být jiné instituce veřejné správy, 

kontrolní a auditorské orgány, ale i kolegové z dané profese, což se týká i 

školních psychologů. Právě na jejich zodpovědnost (kdo je jejich fórem) se 

zaměřuje kapitola 7.1. Za co aktér skládá účty, tedy podle čeho je posuzován, 

případně sankcionován, mohou být různé věci; Veselý vyjmenovává vstupy, 

procesy, výstupy a efekty [Veselý 2012: 771].  

Posledním problémem, jenž je třeba pro potřeby práce zmínit, je přílišný důraz 

na hodnocení výstupů, zatímco jsou opomíjeny vstupy a procesy. Abychom 

vůbec mohli hodnotit výstupy práce konkrétního aktéra, musíme mít předem 

co nejpřesněji stanovené cíle, jichž bylo záhodno dosáhnout. Právě v oblasti 

školní psychologie může být toto problém, jelikož se a) jedná o pomáhající 

profesi, jejíž cíle je možné stanovit spíše obecně ("pomoci žákům rozvíjet jejich 

potenciál" apod.), což se ale pak také těžko kontroluje, b) navíc mohou cíle být 

velmi rozdílné na každé škole, kde psycholog působí (nebylo by pak možné mít 

obecně stanovené cíle pro celou oblast školní psychologie). Z těchto důvodů 

jsem se na cíle školní psychologie a formy posuzování její účinnosti podrobněji 

zaměřil v expertních rozhovorech, podrobněji se výstupům k tomuto tématu 

věnuje kapitola 6.4. Jak navíc uvádí Veselý [2012: 776]: "Většinou nelze prokázat 

kauzální vztah mezi nějakou veřejnou službou (např. poradenstvím na úřadu práce) a 

výsledkem této aktivity (snížení nezaměstnanosti)." Pokud školní psycholog pracuje 

dobře, může pozitivním výsledkem jeho práce být i to, že k nějaké negativní 



 23 

události nedojde. Existuje ale způsob, jak dokázat, že bez jeho přítomnosti by se 

něco negativního stalo? 

Je tedy zřejmé, že akontabilita není sama o sobě všespásná, není zázračným 

naplněním potřeby kontrolovat výstupy činnosti konkrétních odborníků, v 

případě této práce školních psychologů. Její nedostatek může (obecně) vést k 

tomu, že někteří aktéři budou své pozice zneužívat, nebudou naplňovat ty cíle, 

které byly v rámci dané politiky nastaveny, případně nebudou v dostatečné 

kvalitě doručovat ty služby, za které jsou z veřejných peněz placeni. V takovém 

případě by měla akontabilita fungovat jako kontrola, že k takovému zneužívání 

svěřených pravomocí nedochází [Aucoin a Heintzman 2000: 47]. Přemíra 

akontability ale zase může způsobit, že aktéři rezignují na svou vlastní vnitřní 

odpovědnost, ztratí kreativitu a budou se pouze snažit naplňovat to, podle čeho 

jsou nejvíce posuzováni, i když by jejich práce měla větší smysl v jiných 

oblastech. Nejen v případě školních psychologů je tudíž třeba citlivě nastavit 

hranici, v rámci které budou moci jak uplatňovat svoje vlastní přesvědčení, 

hodnoty a profesní zkušenosti, tak bude možné jejich práci kontrolovat a 

dohlídnout na to, aby byly dodržovány určité širší obecné standardy. 

 

4.2 Street-level byrokracie 

Koncept street-level byrokracie představil Michael Lipsky [1969, 1977, 1980]. 

Street-level byrokraté jsou podle něj ti zaměstnanci státu (v různých pozicích), 

kteří reprezentují vládu (government) v konkrétních osobních setkáních s 

občany. Lipsky uvádí tři základní charakteristiky street-level byrokrata: 

1. V rámci svého zaměstnání je v pravidelném osobním kontaktu 

s občany; 

2. Přestože je součástí byrokratické struktury jako celku, má ve své práci 

poměrně širokou nezávislost, má možnost volby v rozhodování;  

3. Jeho práce a jednání mohou mít velký dopad na ty, s nimiž pracuje 

(dopad učitele na žáky, policisty na zadržené apod.) [Lipsky 1969: 2]. 
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Školní psychologové ve větší či menší míře splňují všechny tři tyto 

předpoklady. Stejně jako učitelé (byť většinou ne denně) jsou v kontaktu se 

žáky, kteří se zároveň stávají jejich klienty, uživateli této státem (respektive 

školou) hrazené služby. Psychologové jsou součástí byrokratické struktury 

školství, mají vymezené postavení, určitou formu pracovního úvazku, ale 

přesto – hlavně vzhledem k odbornosti své profese – mají relativně širokou 

nezávislost a svobodu. Byť vycházejí z nastavených metodik, mohou využívat 

různé psychologické postupy, metody, vycházet z různých psychologických 

škol, mohou mít výrazně rozlišný systém práce s žáky. O dopadu jejich práce 

zřejmě není třeba dlouze psát, školní psychologové pomáhají žákům s osobními 

problémy, poruchami učení, ale i s problémy v rodině či vztazích, v ideálním 

případě by tedy jejich zásah měl mít pozitivní dopad na život žáka. 

Lipsky ve svém textu dále uvádí tři problémy, s nimiž se street-level byrokraté 

musí vypořádávat, a proto si vytvářejí mechanismy, jimiž se těmto problémům 

brání. Streel-level byrokraté:  

1. Pracují s omezenými zdroji (finančními, personálními); 

2. Ve své práci se vypořádávají s fyzickým či psychologickým 

ohrožením, a/nebo je často zpochybňována jejich autorita; 

3. Čelí nerealistickým či protichůdným očekáváním, která často 

nemohou naplnit [Lipsky 1969: 4]. 

V oblasti školní psychologie se bude zřejmě nejčastěji projevovat třetí bod, tedy 

nereálná či nejasná očekávání, která se s prací psychologa pojí. Ta navíc mohou 

pocházet i přímo od tvůrců veřejné politiky, kteří, pokud sami nejsou 

vystudovaní psychologové, často nemohou jasně odhadnout, čeho může 

psycholog ve své pozici dosáhnout a čeho ne. Lipsky navíc uvádí i tzv. 

manpower/client ratio, tedy poměr pracovníků vůči klientům, v mém případě by 

se jednalo o počty školních psychologů – kolik školních psychologů vůbec 

potřebujeme? Měl by školní psycholog být na každé škole? Fyzickým hrozbám 

školní psychologové pravděpodobně často čelit nebudou, i když Lipsky uvádí 

příklad ohrožení učitelů fyzickým násilím ve školách v oblasti ghett [Lipsky 

1969: 6-7], s nímž by se teoreticky mohli setkat právě i psychologové. Častěji se 
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však, což vyšlo jako jeden z problémů z počátečního studia literatury, budou 

setkávat s ohrožením ve formě nedůvěry ze strany učitelského sboru, který je 

někdy může vnímat negativně [Zapletalová 2001: online]. 

V případě nesplnitelných očekávání spojených s danou profesí mohou 

byrokrati (psychologové) zvolit dvě strategie, a) změnit očekávání spojená s 

jejich rolí, b) ovlivnit/změnit definici jejich "klientely" (žáků), rozdělit jejich 

klienty na určité segmenty [Lipsky 1969: 20-22]. Právě školní psychologii 

obecně by velmi pomohlo, pokud bychom jasně nastavili cíle, které od ní 

očekáváme. Pak bude i možné hodnotit, jestli systém školních psychologů plní 

to, co jsme si jako cíle stanovili. 

V mé práci bude koncept street-level byrokracie fungovat jako obecný rámec, 

zjednodušeně řečeno budu analyzovat, jaké cíle v oblasti školní psychologie 

stanovují tvůrci VP (co od školní psychologie čekají, jsou nějaké indikátory, 

které můžeme sledovat?), jaké cíle mají sami školní psychologové, kteří – jako 

street-level byrokraté s poměrně velkou mírou volnosti – mohou implementaci 

politiky zásadně ovlivňovat, ať je nastavena jak je. A pokud budou tyto 

představy (tvůrců VP a psychologů) odlišné, budu hledat ideální cestu, jak 

nastavit veřejnou politiku tak, aby nejlépe odpovídala tomu, co je žádoucí, ale 

zároveň i proveditelné.  

 

4.3 Akontabilita street-level byrokratů 

Zatímco v předchozích dvou kapitolách jsem se zaměřil na teorie akontability a 

street-level byrokracie jako takové, v této části práci se budu zabývat jejich 

propojením. Hupe a Hill [2007: 279] argumentují, že zatímco dřívější diskuze o 

street-level byrokratech a jejich odpovědnosti a autonomii nahlížely na tento 

problém ze spíše omezenější top-down/bottom-up perspektivy, v současné 

době předpokládáme, že akontabilita těchto pracovníků má různé formy a 

směry, nezodpovídají se jen svým nadřízeným.  

Jak jsem zmínil v předchozí kapitole, street-level byrokraté mají ve své práci 

vždy (různě velkou) svobodu a možnost vlastního uvažování (v anglických 
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textech discretion). Tato svoboda je přirozená a normální, vždy, když někdo 

(nadřízení, stát) deleguje práci na jiné osoby (školní psychology), sám ztrácí část 

kontroly nad touto prací a jejími výsledky [Hupe a Hill 2007: 281]. Street-level 

byrokraté si práci přizpůsobují svým schopnostem, byť by měli dodržovat 

nastavená pravidla, případně i vlastním cílům.  

Hupe a Hill [2007: 282] dále zmiňují, že street-level byrokraté nahlížejí sami na 

sebe jako na profesionály, odborníky. Očekávají, že s nimi bude jako s 

odborníky zacházeno a vyžadují důvěru od svých nadřízených, že své pracovní 

úkoly zvládnou i bez "dohledu", právě ve výše zmíněné svobodě a volnosti. 

"Stupeň, kterého odborníci, uznávaní i ti, kteří tak vnímají sami sebe, dosáhnou při 

prosazování takové legitimity svojí profese a pracovní autonomie se liší, z části v 

závislosti na historii jejich profese, z části v přístupnosti jejich expertízy" [Hupe a Hill 

2007: 282]. Právě v případě školních psychologů je důležitá odbornost jejich 

práce – učitelé, ředitelé, ale ani tvůrci politiky většinou sami nejsou 

vystudovaní psychologové a nemají tudíž takový náhled do této profese. 

Psychologům tudíž musí (i vzhledem k problematice ochrany osobních údajů 

klientů psychologů) ponechat poměrně vysokou míru svobody a autonomie v 

jejich práci. Právě to je ale přirozenou součástí práce street-level byrokrata, jistá 

míra autonomie je mu dopřána z toho důvodu, že při většině jeho interakcí s 

klienty (v případě pomáhajících profesí, jakou je práce školního psychologa, 

toto platí dvojnásob) nelze využít nějaké předem nastavené postupy, ve smyslu 

mechanického vyřízení všech problémů stejným způsobem. Lidský přístup a 

vlastní uvažování je tudíž žádoucí, pokud ale neposouvá nastavenou politiku 

nevhodným směrem. Zde už se tudíž dostáváme k akontabilitě street-level 

byrokratů, kteří, jakožto veřejní aktéři, se také veřejně zodpovídají za svou 

práci. Tito pracovníci se nacházejí v síti vertikálních i horizontálních vztahů 

(mají své nadřízené, zaměstnavatele, ale i kolegy, lidi stejné profese, a v 

neposlední řadě i své klienty), přičemž ke všem těmto osobám mají různou 

mírou zodpovědnosti [Hupe a Hill 2007: 284]. "Pokud tedy nahlížíme na street-

level byrokraty jako na pracovníky fungující v této multi-dimenzionální síti vztahů, 

můžeme předpokládat, že směr, kterým se musí zodpovídat za své chování a z něj 

plynoucí důsledky, nebude jen vertikální" [Hupe a Hill 2007: 285]. Právě i vztahy 
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mezi kolegy mohou vytvářet jistou přirozenou horizontální zodpovědnost, 

stejně tak zodpovědnost k vlastní profesi. 

Jak již vyplynulo z předchozích odstavců, akontabilita street-level byrokratů 

proudí v mnoha směrech, nelze na ni nahlížet jen z perspektivy vertikálního 

vztahu mezi těmito pracovníky a jejich nadřízenými. To samozřejmě 

neznamená, že tento typ akontability neexistuje – naopak je stále velmi 

důležitý; jen je třeba mít na paměti, že zodpovědnost mají tito pracovníci vůči 

více osobám. Většina street-level byrokratů je ve své práci denně v kontaktu s 

kolegy ze stejné profese, "kolegové a spolupracovníci pracující v rámci stejné nebo 

příbuzné organizace dávají street-level byrokratům rady a podporu, přijímají 

doporučení a přesměrovávají svoji pozornost, pokud je to nutné" [Hupe a Hill 2007: 

291]. Právě v případě školních psychologů ale tato hypotéza naráží na určitou 

osamělost jejich profese – ve škole je v drtivé většině případů pouze jeden 

školní psycholog, který tak běžně do kontaktu se svými kolegy tudíž 

nepřichází. 

Jak je tedy zřejmé, nelze předpokládat, že akontabilita street-level byrokratů 

(včetně školních psychologů) proudí jen jedním směrem, zejména ne pouze ve 

vertikálním směru. Street-level byrokraté se nacházejí v síti různých vztahů, 

vertikálních i horizontálních, mají zodpovědnost vůči svým nadřízeným, stejně 

tak ale i velmi důležitou akontabilitu ke svým kolegům-odborníkům, a 

samozřejmě i vůči svým klientům (v případě školních psychologů žákům a 

jejich rodičům). A jelikož se požadavky a představy různých fór (viz kapitola 

4.1) mohou lišit, street-level byrokraté musí v rámci své autonomie sami 

zvažovat, jak se nejlépe zachovat. Právě proto jsem se v této práci zaměřil na 

akontabilitu školních psychologů a zejména případné rozpory mezi tím, ke 

komu mají formální zodpovědnost, a vůči komu nejvíce zodpovědnosti sami 

pociťují. Závěry popisuji v kapitole č. 7.  
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5 Věcná východiska – školní psychologie v ČR 

5.1 Vývoj školní psychologie v ČR 

Školní psychologie se v našem prostředí začala rozvíjet již ve 20. letech 20. 

století, zejména zásluhou doc. PhDr. Cyrila Stejskala, který je považován za 

jednoho ze zakladatelů české školní psychologie [Kavenská et al 2011: 57]. 

Vzhledem k pozdějším negativním událostem (druhá světová válka, nástup 

komunistické strany k moci a období socialismu) však rozvoj školní 

psychologie u nás na poměrně dlouhou dobu ustal a navrátil se až v období 60. 

let, kdy se školní psychologii začali věnovat odborníci na Slovensku. Hlavní 

zásluhu na rozvoji školní psychologie na Slovensku nesli profesoři Hvozdík a 

Ďurič. Prof. Hvozdík se zabýval zejména teorií a podílel se na přípravě 

koncepce budování školí psychologie, včetně její metodologie. V 60.-80. Letech 

spolupracoval na výzkumech “Podíl školní psychologie na rozvoji osobnosti žáka a 

zefektivnění pedagogického působení školy” a “Motivace a regulace v rozvoji osobnosti 

žáka”. „V té době se práce školního psychologa experimentálně ověřovala na některých 

školách v Bratislavě a Košicích, ale po roce 1975 tyto aktivity utichly a obnovily se až v 

roce 1990" [Zapletalová 2001: 2].  

Jak je z předchozího textu patrné, další pozitivní impuls pro rozvoj školní 

psychologie u nás přinesla až Sametová revoluce v roce 1989. I v období 

budování demokratického státu byli však kolegové na Slovensku v oblasti 

školní psychologie napřed, když nejen formou vyhlášek, ale hned v roce 1993 i 

formou zákona, ukotvili institut poradenského psychologa a výchovného 

poradce, ale také školního psychologa a školního speciálního pedagoga [AŠP 

2015: online]. V České republice trvalo mnohem déle, než byla role školního 

psychologa ukotvena zákonem, konkrétně až v roce 2005 vyřešil tuto 

problematiku nový školský zákon a navazující vyhláška (viz kapitola 5.3). Tyto 

dokumenty přinesly zejména jasné vymezení standardních a nadstandardních 

činností školního psychologa, tedy co by měl, případně co může dělat [AŠP 

2015: online]. Do té doby byl však jediným legislativním dokumentem, o který 

se školní psychologové mohli opírat, Metodický list k poskytování poradenských 

služeb na školách a školských zařízeních č.j. 13 409/98-24, jež sice popisoval 
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kvalifikační předpoklady školních psychologů a rámcovou náplň jejich práce, 

ale neukotvoval jejich postavení ve školském systému [Zapletalová 2001: 2; AŠP 

2015: online].  

V roce 1990 byla založena Asociace školní psychologie ČSFR, jejímž předsedou 

se stal slovenský doktor Anton Furman, jež později vedl i International School 

Psychology Association (Mezinárodní asociace školní psychologie, zkráceně 

ISPA). "Po rozdělení České a Slovenské federace existovala od r. 1993 do r. 1994 pouze 

slovenská Asociácia školskej psychológie . Od roku 1990 je AŠP také součástí ISPA. V 

roce 1993 se konalo mezinárodní kolokvium školní psychologie v Banské Bystrici. Na 3. 

sjezdu AŠP v roce 1994 byla schváleno založení společné asociace SR a ČR. Ve vedení 

Asociace vystřídali dr. Furmana postupně prof. J. Mareš, doc. E. Gajdošová, dr. J. 

Zapletalová" [Zapletalová 2001: 2]. Od roku 1997 pak funguje česká sekce 

Asociace školní psychologie, jejíž předsedkyní je právě PhDr. Jana Zapletalová, 

místopředsedou PhDr. Jan Mareš.  

Asociace školní psychologie - česká sekce (AŠP-ČS) sídlí na Katedře sociálního 

lékařství Lékařské fakulty UK, její působnost zahrnuje celé území ČR. AŠP-ČS 

klade důraz na úzkou spolupráci se slovenskou Asociácií školskej psychológie, 

což podtrhuje i společnými stanovami, uznáváním členství, společnými 

publikačními aktivitami či spoluprací při vzdělávání školních psychologů [AŠP 

2015: online].  

Cíle asociace jsou ve stanovách AŠP-ČS popsány následovně: 

Ø Napomáhat správnému využívání psychologie v kontextu výchovy a vzdělávání; 

Ø Podporovat vzájemnou komunikaci mezi pracovníky, kteří se profesionálně 

zabývají vzděláváním a výchovou dětí a mládeže ve všech typech škol, školských 

zařízení a ostatních typech výchovných a vzdělávacích institucí; 

Ø Prosazovat využívání služeb školních psychologů ve všech typech škol a 

školských zařízení; 

Ø Zasazovat se o dodržování psychologických práv dětí a mládeže; 

Ø Spolupracovat při rozvíjení péče o děti a mládež s jinými organizacemi a 

institucemi, které mají ve svém programu podobné cíle jako Asociace; 
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Ø Vytvářet a iniciovat vzdělávací programy, které budou zabezpečovat vysokou 

profesionalitu výkonu práce školních psychologů; 

Ø Vydávat odborný časopis, odborné publikace, psychodiagnostické metody, 

metodické materiály, sborníky ze sjezdů a odborných akcí; 

Ø Asociace odmítá jakoukoli diskriminaci za základě příslušnosti k určité 

národnosti, rase, náboženství nebo pohlaví a zavazuje své členy k dodržování 

tohoto principu při výkonu povolání [AŠP 2015: online]. 

 

5.2 Projekty na podporu školní psychologie v ČR 

5.2.1 VIP Kariéra (Vzdělávání, informace, poradenství) 

Prvním projektem, který s využitím prostředků z Evropského sociálního fondu 

(ESF) pomáhal s rozvojem pedagogicko-psychologického poradenství v českých 

školách byl systémový projekt VIP Kariéra. V rámci tohoto projektu byly v 

tříletém období 2005 - 2008 využívány prostředky z Operačního programu 

Rozvoj lidských zdrojů a státního rozpočtu na financování školních 

poradenských pracovišť, včetně úvazků školních psychologů. Projekt VIP-

Kariéra pracoval s celkovými prostředky ve výši přesahující 120 milionů korun, 

jeho řešiteli byly Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP 

ČR) a Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV). "IPPP ČR se zabýval 

vytvářením a činností školních poradenských pracovišť (ŠPP) a prezenčním 

vzděláváním odborníků ze škol zapojených do projektu. NÚOV měl na starosti 

vytvoření Informačního systému o uplatnění absolventů škol s multimediálním 

průvodcem usnadňujícím orientaci ve vzdělávacím systému a ve světě práce a také e-

learningové vzdělávání pedagogů" [NÚOV 2012: online].  

"V rámci projektu VIP Kariéra zřídil Institut pedagogicko-psychologického 

poradenství od 1.9.2005 na 99 školách v ČR školní poradenská pracoviště. Jsou tvořená 

školním psychologem a/nebo školním speciálním pedagogem, výchovným poradcem, 

školním metodikem prevence a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných 

pedagogů školy jako jsou třídní učitelé, učitelé výchov, učitelé-metodici či asistenti 

pedagogů" [MŠMT 2015: online].  
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Hlavním cílem tohoto projektu bylo rozvinout síť školních poradenských 

pracovišť a přiblížit jejich práci jak samotným žákům a jejich rodičům, tak i 

učitelům. Mezi dalšími cíli byly uvedeny "zkvalitnění podpory integrace žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, vytvoření systému včasného odhalování 

problémových projevů chování ve školách, omezení školní neúspěšnosti a předčasných 

odchodů žáků ze vzdělávání, provázání služeb kariérového poradenství s kariérovým 

vzděláváním a poskytováním kariérových informací" [MŠMT 2015: online].  

 

5.2.2 VIP Kariéra II - Rozvoj školních poradenských služeb 

Projekt Rozvoj školních poradenských služeb (VIP Kariéra II) navazoval na 

výše zmíněný projekt VIP Kariéra, poskytoval pracovníkům školních 

poradenských pracovišť (školním psychologům, speciálním pedagogům, 

metodikům prevence i výchovným poradcům) další metodickou podporu a 

konzultace, nově také zřídil krizovou telefonní linku pro učitele [MŠMT 2011: 

online]. Tento projekt probíhal od července roku 2009 až do června roku 2011, 

kdy byl o tři měsíce prodloužen do září téhož roku. "Projekt je zaměřen na 

vytvoření a prohloubení systému školních poradenských služeb na různých typech škol, 

na zmapování potřeb poradenských služeb ve školách, na poskytování včasné 

diagnostiky a intervenční péče v oblasti problémového chování, na přístupy k řešení 

neprospěchu, záškoláctví, šikany, agresivního chování, závislostního a prekriminálního 

chování" [MŠMT 2011: online]. 

VIP Kariéra i VIP Kariéra II se zaměřovaly zejména na zavedení pozic školního 

psychologa a školního speciálního pedagoga do systému práce školních 

poradenských pracovišť, jejichž rozvoj a další rozšíření také podporovaly. Díky 

těmto projektům byly také vytvořeny potřebné koncepční dokumenty, výkazy 

práce a souhrny klíčových úkolů školních psychologů a speciálních pedagogů 

[NÚV 2015: online].  
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5.2.3 Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III (RAMPS) 

Nejmladší rozvojový program, který pracoval s finančními prostředky ve výši 

přesahující čtvrt miliardy korun, je RAMPS-VIP III. Tento program fungoval od 

1. ledna roku 2012 a jeho cíle zahrnovaly: 

Ø Zvýšení kvality poradenských služeb, nastavení pravidel pro sjednocení jejich 

úrovně v rámci ČR a supervize systému poskytování poradenských služeb; 

Ø Reflexe požadavků EU kladených na kvalitu a efektivitu poskytovaných 

poradenských služeb a vytvoření sítě integrované metodické podpory; 

Ø Vytvoření metodické podpory pro vznikající i stávající školní poradenská 

pracoviště, pro školská poradenská zařízení na úrovni krajů (PPP, SPC) a pro 

Střediska výchovné péče; 

Ø Tvorba modelové struktury programů DVPP pro školská poradenská zařízení 

(PPP a SPC) a SVP s reflexí k dosavadní přípravě začínajících odborníků a ke 

vzdělávacímu standardu; 

Ø Nastavení metodické podpory a supervize ve školských poradenských zařízeních; 

Ø Ověření modelové struktury vzdělávání založené na sledování dosažených 

kompetencí pro školní psychology, speciální pedagogy, doplnění DVPP pro 

školní metodiky prevence a výchovné poradce; 

Ø Dojde k vytvoření katalogu, který definuje stupně poradenské podpory pro žáky 

ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání, žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami (a žáky v režimu podpůrných a vyrovnávacích opatření), k ověření a 

porovnání modelů integrativního a inkluzivního vzdělávání žáků, včetně žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami; 

Ø Rozšíření poradenské služby pro žáky s poruchami chování prostřednictvím 

činnosti středisek výchovné péče a vypracování návrhů na legislativní změny v 

systému poradenských služeb, školního a školského poradenství, které pomohou 

zefektivnit služby, zajistit metodickou podporu a nastavit mechanismy kontroly 

těchto služeb [NÚV 2015: online]. 

 

Program RAMPS-VIP III od začátku provázel problém s pomalým rozjezdem, 

který zapříčinil jeho spuštění právě až v lednu roku 2012, čímž mezi ním a 
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předchozím programem VIP Kariéra II vznikla tříměsíční mezera, jenž přinesla 

pro mnoho pracovníků školských poradenských pracovišť velkou nejistotu. 

Někteří školní psychologové a speciální pedagogové si našli jiná (jistější) místa, 

některé školy projekt opustily [Švancar 2012: online]. V rámci projektu by mělo 

být vytvořeno 150 úvazků školních psychologů a 150 úvazků speciálních 

pedagogů, s tím se ale pojí další dva problémy. Tito odborníci jsou z 

technických důvodů zaměstnáváni pouze na dohodu o pracovní činnosti, která 

jim ale negarantuje jistoty a výhody standardního zaměstnaneckého poměru 

(jejich poměr může být ukončen do dvou týdnů, nemají nárok na klasickou 

dovolenou apod.), může být tudíž problém kvalitní odborníky pro tato místa 

získat a udržet.  

Druhý problém pak představuje udržitelnost projektu, jelikož na něj už zřejmě 

žádný další projekt využívající prostředky z Evropského sociálního fondu 

navazovat nebude (i vzhledem k novému programovacímu období EU). 

Určitou kontinuitu by měli zajišťovat krajští úředníci na odborech školství, ti ale 

na mnoha krajích dlouho nebyli vybráni; avšak "...je nutné, aby kraje, které jsou 

většinou zřizovateli těchto zařízení, měly člověka, který jejich chodu rozumí" [Švancar 

2012: online].  

 

5.2.4 Rozvojový program Ministerstva školství16 

Po skončení výše zmíněných tří projektů financovaných z prostředků z 

Evropské unie se MŠMT rozhodlo navázat vlastním programem, jehož cílem 

bylo zejména zajištění kontinuity nabízených poradenských služeb, a to po 

dobu alespoň dalšího půl roku (časové určení programu bylo leden – červenec 

2015). Zajištění kontinuity a zvýšení kvality těchto služeb mělo být docíleno 

právě vyčleněním prostředků na mzdy školních psychologů a školních 

speciálních pedagogů. Program pracoval s celkovým rozpočtem lehce 

přesahujícím 48 milionů korun, přičemž MŠMT stanovilo limity pro jednotlivé 

kraje - od 1,37 milionu korun pro Karlovarský kraj, po 5,96 milionu korun pro 

																																																													
16 Celý název programu zní Rozvojový program Ministerstva školství na podporu školních psychologů, školních 
speciálních pedagogů ve školách a metodiků ve školských poradenských pracovištích. 
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kraj Středočeský; průměrný měsíční plat školního psychologa je v dokumentu 

uveden ve výši 27,500 Kč/měsíc. 

Důraz by v práci těchto odborníků měl podle programu být kladen na tzv. 

standardní činnosti školního psychologa, které popisuji v kapitole 5.3.3. 

Dokument k vyhlášení rozvojového programu explicitně zmiňuje spolupráci při 

zápisu žáků do prvních ročníků ZŠ, metodickou podporu pedagogů, práci s 

jednotlivci i třídami, diagnostiku a nápravu specifických poruch učení a další 

činnosti [MŠMT 2014a: online]. Zodpovědnost za výběr škol, jež dostanou 

finanční podporu, byla ponechána na krajských úřadech, byla však stanovena 

obecná kritéria, která musela být dodržena. Aby mohla škola být do programu 

zařazena, musela splňovat alespoň dvě z následujících kritérií: 

- více než 350 žáků ve školním roce 2014/2015; 

- alespoň 10 % žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; 

- “náročnost vzdělávacího procesu” z jiných důvodů – např. vyšší počet 

cizinců, žáků s nespecifickými poruchami chování apod. [MŠMT 2014a: 

online]. 

Na kritéria výběru škol, které by měly dosáhnout na finanční podporu na 

plat školního psychologa, jsem se zaměřil i v expertních rozhovorech, 

podrobnější závěry uvádím v kapitole 6.4. Právě počet žáků se jeví jako 

základní a do jisté nevyhnutelné kritérium, byť samo o sobě není dostatečně 

vypovídající; právě proto je třeba tato kritéria kombinovat a zaměřit se i počet 

žáků s poruchami učení/chování, lokalitu školy apod. 

 

5.3 Veřejně-politické strategické a legislativní dokumenty 

5.3.1 Zákon č. 561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

Školský zákon je výchozím legislativním dokumentem pro organizaci celé 

vzdělávací soustavy České republiky. Školním poradenským pracovištím 

včetně pozice školních psychologů se podrobněji věnuje zákon o 

pedagogických pracovnících, na který se zaměřuji v následující kapitole. I ve 
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školském zákoně, zejména pak v jeho novele č. 82/2015 Sb., schválené 13. února 

2015 v Poslanecké sněmovně, se ale vyskytují části, které se touto 

problematikou zabývají, byť na spíše obecné rovině. 

Paragraf 16 daného zákona se zaměřuje na podporu vzdělávání dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami, ale i na poradenskou pomoc jako takovou. 

Školský zákon však explicitně nezmiňuje pozici školního psychologa a 

neobsahuje přímou úpravu jeho práce.  

Podle školského zákona „děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami 

mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským 

zařízením“, přičemž tato opatření mohou zahrnovat poradenství, úpravu 

organizace, hodnocení či formy vzdělávání, individuální vzdělávací plán, 

využití asistenta pedagoga a další opatření [Zákon č. 82/2015 Sb.].  

  

5.3.2 Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 

Funkce školního psychologa je součástí zákona o pedagogických pracovnících 

[563/2004 Sb.]. Tento zákon stanovuje předpoklady pro výkon dané profese 

(tzn. kdo může práci školního psychologa vykonávat), ale zaměřuje se i na 

kariérní řád pedagogických pracovníků a jejich další vzdělávání. 

Pedagogickými pracovníky totiž podle výše zmíněného zákona nejsou jen 

učitelé (pedagogové), jak by se mohlo zdát, ale právě i psychologové, 

vychovatelé, speciální pedagogové či asistenti učitele. "Pedagogickým 

pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně-

pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na 

vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního 

právního předpisu; je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, 

nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající 

činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu." [Zákon č. 

563/2004 Sb.] 

Předpoklady pro výkon profese pedagogického pracovníka obecně zahrnují 

způsobilost k právním úkonům, odbornou kvalifikaci pro pedagogickou 
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činnost, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost a znalost českého jazyka 

[Zákon č. 563/2004 Sb.]. 

Kvalifikaci školního psychologa pak upravuje paragraf 19 výše zmíněného 

zákona; ten udává, že "Psycholog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským 

vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu 

psychologie" [Zákon č. 563/2004 Sb.]. 

 

5.3.3 Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních 

Další legislativním dokumentem, který upravuje práci školního psychologa, je 

vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních. Právě v této vyhlášce byla práce školního 

psychologa poprvé součástí státní legislativy. Rozsah poradenských služeb 

poskytovaných ve školách je velmi široký, zákon zahrnuje jak obecnější činnosti 

jako "vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj 

žáků, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání" či 

"naplňování vzdělávacích potřeb, a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před 

zahájením a v průběhu vzdělávání", tak i konkrétnější cíle typu "prevence a řešení 

výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (...) a dalších problémů 

souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací" 

[Vyhláška č. 72/2005 Sb.] 

Poskytování poradenských služeb přímo ve škole zabezpečuje ředitel, zejména 

prostřednictvím výchovného poradce a školního metodika prevence; stále 

častěji jsou ale ve školách přítomní i speciální pedagogové či právě školní 

psychologové. Vyhláška č. 72/2005 Sb. rozděluje tzv. standardní činnosti 

školního psychologa do tří okruhů, a to diagnostika, depistáž; konzultační, 

poradenské a intervenční práce; metodická práce a vzdělávací činnost. První okruh 

mezi standardní činnosti zařazuje například spolupráci při zápisu žáků do 1. 

ročníku, diagnostiku výukových a výchovných problémů žáků nebo zjišťování 

sociálního klimatu ve třídě. V rámci druhého okruhu najdeme například péči o 

integrované žáky, pomoc při sestavování tzv. individuálních vzdělávacích 
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plánů, individuální práci se žáky, krizové intervence, ale i koordinaci 

preventivní práce ve třídě či individuální konzultace pro pedagogické 

pracovníky a zákonné zástupce (rodiče) žáků. Třetí okruh pak činnosti rozšiřuje 

ještě o metodickou pomoc třídním učitelům, pracovní semináře pro 

pedagogické pracovníky, koordinaci poradenských služeb a další. 

 

5.3.4 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR — Bílá kniha 

Dokument, který věnuje rozvoji školní psychologie zřejmě nejvíce prostoru, je 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vypracovaný 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2001, jinak též nazývaný 

Bílá kniha. Bílá kniha začala vznikat již v roce 1999, přičemž cílem bylo vytvořit 

"...systémový projekt formulující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové 

programy, které mají být směrodatné pro rozvoj vzdělávací soustavy ve střednědobém 

horizontu. [Bílá kniha] Má se stát závazným základem, z něhož budou vycházet 

konkrétní realizační plány rezortu, s přesahem do širší sféry vzdělávání, jak je 

předpokládají zákony o školství a vládní strategické plánování sociálně ekonomického 

rozvoje" [Bílá kniha 2001: 6]. Bílá kniha na téměř sto stranách zpracovává jak 

obecná východiska a předpoklady rozvoje vzdělávací soustavy, tak konkrétní 

cíle a změny pro všechny směry vzdělávání - předškolní, základní, střední, 

terciární i vzdělávání dospělých, stejně tak se zaměřuje i na vzdělávání různě 

znevýhodněných žáků ve všech úrovních.  

Funkce školních psychologů je v Bílé knize poprvé zmíněna v kapitole 

zaměřené na hodnocení žáků v základním a středním vzdělávání, změny v 

systému by podle dokumentu měly vést k "vytvoření uceleného systému hodnocení 

žáka při ukončení každého nižšího stupně vzdělání" [Bílá kniha 2001: 40], přičemž 

právě školní psychologové by měli být součástí tohoto hodnocení. Rozšiřovat 

systém poradenství ve školách a zavádět funkci školních psychologů je však 

podle Bílé knihy nutné i z dalších důvodů. "Zvyšuje se počet dětí ohrožených ve 

vývoji znevýhodňujícím socioekonomickým prostředím, žáků s problémy v učení, 

osobnostním vývoji či sociální adaptaci, žáků zneužívajících návykové látky, 

šikanujících i šikanovaných a s prekriminalním až kriminálním jednáním" [Bílá kniha 
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2001: 40]. Jsou zde zmíněny i širší funkce a role školy, jež jsou popsány 

v kapitole č. 1. Škola by neměla jen předávat vzdělávání či pomáhat s volbou 

kariéry, ale působit také preventivně a pomáhat žákům v různých oblastech 

jejich života. "...půjde i o posílení prevence sociální patologie, o podporu a vytváření 

podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy, o podporu 

integrace dětí se zdravotním postižením do běžných typů škol a o tvorbu inkluzivního 

prostředí. Poradenské služby bude třeba více zaměřit na rozvoj osobnosti, na podporu 

talentů, na vzájemnou interakci mezi žáky a učiteli, a zvýraznit jejich preventivní roli" 

[Bílá kniha 2001: 40].  

Školní psychologové by kromě samotných žáků měli pracovat i s učiteli, 

pomáhat jim při práci se znevýhodněnými nebo naopak nadanými žáky a při 

celkové proměně školy. Právě při práci s nadanými žáky by psychologové 

podle dokumentu měli hrát poměrně zásadní roli, jelikož "nejlepší možnost 

identifikovat, včas zachytit a řešit osobnostní a vzdělávací problémy nadaných žáků 

(zejména mimořádně intelektově nadaných introvertních jedinců) má při své 

diagnostice školní psycholog" [Bílá kniha 2001: 56]. Problematika práce s nadanými 

žáky by se tudíž měla stát povinnou součástí vzdělání učitelů a školních 

psychologů.  

Konkrétní doporučení týkající se školních psychologů podle Bílé knihy zní: 

Ø Postupně zavádět funkci školních psychologů a školních speciálních pedagogů; 

Ø Rozšířit počet studijních míst na vysokých školách v oborech psychologie, 

speciální pedagogika a sociální práce; 

Ø Zavést ucelený systém odborného růstu poradenských pracovníků, propojený se 

systémem jejich dalšího vzdělávání a se systémem odborné metodické podpory 

(supervize) 

Ø Kvalitu druhého stupně základního vzdělávání podpořit zavedením funkcí 

asistenta či pomocného učitele, školního psychologa, koordinátorů konkrétních 

výchovných činností 

Ø Školní psychologové by kromě samotných žáků měli pracovat i s učiteli, pomáhat 

jim při práci se znevýhodněnými nebo naopak nadanými žáky a při celkové 

proměně školy.  
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Ø Vybudovat centrální odborné pracoviště, které by spojovalo poradenskou, 

pedagogickou a výzkumnou činnost v oblasti vzdělávání a výchovy nadaných, 

včetně vzdělávání pedagogů. Ve světě častým a osvědčeným modelem je úzké 

sepětí centra pro studium a rozvoj nadání s fakultou připravující budoucí 

pedagogy nebo psychology [Bílá kniha 2001: 41]. 

 

5.3.5 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 

Strategie 2020, jak budu tento dokument dále nazývat, vznikla z potřeby 

reagovat na měnící se prostředí i společnost, ve které čeští žáci a studenti 

vyrůstají. Podle autorů strategie je vstup do školního systému pro člověka 

prvním blízkým setkáním s veřejnými institucemi (a zprostředkovaně státem 

jako takovým), vzdělávání má tudíž na formování osobnosti jedince výrazný 

vliv, a tudíž, jak bylo zmíněno již v úvodu této práce, nemůže již "jen" předávat 

znalosti, ale také pomáhat žáky s problémy, se kterými se v dnešní společnosti 

setkávají. "...proto musí být škola místem, která bude mladé lidi nejen vzdělávat, ale 

i formovat k sebedůvěře a důvěře v ostatní lidi, instituce a demokratickou společnost" 

[MŠMT 2014b: online].  

Strategie 2020 stanovuje pro rozvoj vzdělávacího systému v České tři klíčové 

priority, přičemž rozvoj školních poradenských služeb včetně školní 

psychologie by spadal do první z nich: 

Ø snižovat nerovnosti ve vzdělávání; 

Ø podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad;  

Ø odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém [MŠMT 2014b: online]. 

 

Školní psychologii není ve Strategii 2020 věnováno mnoho prostoru, je však 

nutné poznamenat, že dokument je od začátku "koncipován jako obecný základ pro 

tvorbu vzdělávací politiky v České republice v následujících letech, který má být sdílen 

jejími klíčovými aktéry. (...) Dokument nutně zůstává na poměrně vysoké úrovni 

obecnosti s tím, že jím popsané hlavní směry budou podrobněji rozpracovány 

prostřednictvím prováděcích dokumentů" [MŠMT 2014b: online]. Nicméně i v této 

obecnosti můžeme najít konkrétnější cíle, k jejichž dosažení by měli dopomáhat 
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právě školní psychologové (ve spolupráci se speciálními pedagogy). Obecný cíl 

"zlepšení výsledků a motivace dětí, žáků a studentů" a "každému jednotlivci pomoci 

maximálně rozvinout vlastní potenciál" je v rámci strategie dále rozpracován na 

jedenáct nižších subcílů, mezi něž mimo jiné patří, aby vzdělávací systém: 

Ø zajišťoval dobrou dostupnost a prostupnost všech stupňů škol pro všechny 

společenské skupiny; 

Ø neumožňoval formální diferenciaci vzdělávacích cest na nižších stupních 

vzdělávání;  

Ø podporoval individuální integraci dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami; 

Ø zejména prostřednictvím fungující poradenské sítě omezoval předčasné odchody 

ze vzdělávání a rizika plynoucí ze školního neúspěchu [MŠMT 2014b: online].  
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6 Školní psychologové očima aktérů 

6.1 Jak se k systému školní psychologie staví ředitelé 

Národní ústav pro vzdělávání provedl šetření mezi 183 řediteli škol, které byly 

zapojeny do rozvojového projektu RAMPS-VIP III (viz kapitola 5.2.3), v němž 

se zaměřoval jak na názory ředitelů na práci školního psychologa/speciálního 

pedagoga jako takovou (jaké v ní vidí přínosy), tak na hodnocení spolupráce na 

úrovni psycholog-ředitel, vytvoření podmínek pro práci školního psychologa, 

pracovně-právní vztah ředitel-školní psycholog a další okolnosti 

poskytovaných poradenských služeb. Výsledky šetření tak přinášejí pohled na 

to, co ředitelé na práci školních psychologů a speciálních pedagogů oceňují 

nejvíce a proč tyto odborníky ve svých školách chtějí. 

Podle závěrů šetření NÚV viděla drtivá většina ředitelů-respondentů přínos 

školní psychologie absolutně kladně, pouze v jednom případě z celkových 183 

se vyskytla negativní odpověď. "Nejvíce hodnoceným přínosem je celkové zlepšení 

vztahů a atmosféry v rámci trojúhelníku žák, rodiče, učitel. [...] U psychologů převažuje 

positivní hodnocení práce s třídními kolektivy, řešení vztahových problémů mezi žáky a 

prevence šikany" [Zapletalová 2014: 25]. Podle dokumentu navíc spokojenost 

ředitelů roste přímo úměrně k délce působení daného odborníka na škole, což 

potvrzuje, že práce školních psychologů či speciálních pedagogů vyžaduje delší 

časový horizont, aby se mohla dostatečně projevit všechna její pozitiva. Na 

otázku "Jak hodnotíte spolupráci školního psychologa/speciálního pedagoga s ostatními 

členy školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, 

třídní učitelé)?" odpovědělo 98 % ředitelů, že spolupráce je dobrá či přímo 

skvělá. "Velmi často se ale objevuje poznámka, že ze začátku spolupráce byl problém v 

nejasném vymezení kompetencí jednotlivých aktérů a bylo nutné, aby si spolupráce 

"sedla" za ostrého provozu. V případě nástupu školního psychologa nebo speciálního 

pedagoga na novou školu je proto nutné věnovat rozdělení rolí a pravomocí zvýšenost 

pozornost" [Zapletalová 2014: 27]. 

V další části šetření ředitelé hodnotili přínos školního psychologa/speciálního 

pedagoga v různých oblastech, obecně si nejvíce cenili možnosti rychlé 
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diagnostiky a včasné prevence, které s sebou přítomnost odborníka přímo na 

škole přináší. Pozitivně ale hodnotili i autoritu školního psychologa směrem k 

rodičům a jeho roli určitého prostředníka či mediátora v jednání s nimi, která v 

mnoha případech velmi pomohla i v jednání s rodiči, kteří jinak se školou spíše 

nespolupracují [Zapletalová 2014: 27]. Přítomnost školního psychologa je dále 

přínosem i pro práci s třídními kolektivy, která by měla patřit k jeho 

standardním činnostem. Psycholog může identifikovat problematickou 

komunikaci ve třídě, špatné vztahy či další problémy a pomoci třídnímu 

řediteli je řešit. "Ředitelé škol vnímají preventivní rozměr této práce a jsou si vědomi 

toho, že včasná diagnostika možných problémů vede také k včasné intervenci a často tak 

ani nedochází k vyhrocení například šikany či jiných nežádoucích jevů ve školním 

prostředí" [Zapletalová 2014: 28].  

Jak bylo uvedeno v kapitole č. 1, činnost výchovného poradce zahrnuje zejména 

kariérní poradenství, případně podporu žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami, zajišťuje tedy zejména jistou základní formu poradenských služeb 

na škole. Na většině škol působí i školní metodik prevence (viz kapitola 1), 

který zprostředkovává pomoc žákům s rizikovým chováním a podílí se na 

organizaci preventivních programů ve školách. S přítomností školního 

psychologa či školního speciálního pedagoga se škola stává poskytovatelem 

tzv. úplných školních poradenských služeb. "Ředitelé škol vnímají často školního 

psychologa jako koordinátora všech poskytovaných poradenských služeb, současně si 

všímají, že psycholog zapojuje do činnosti školního poradenského pracoviště v širší míře 

také třídní učitele, ostatní vyučující a asistenty pedagoga (pokud ve škole pracují)" 

[Zapletalová 2014: 29-30]. Tam, kde je koordinace a spolupráce dobrá a všichni 

členové školního poradenského pracoviště spolu dobře komunikují, se pak 

zvyšuje i kvalita péče o žáky a přínos těchto služeb jako takový. 

Školní psychologové podle ředitelů také pomáhají při spolupráci s rodiči (viz 

výše). Psychologové, byť jsou součástí školního poradenského pracoviště, 

mohou někdy lépe dosáhnout v očích rodičů role nestranného odborníka, který 

se jim snaží pomoci, zatímco ke škole jako takové si někteří rodiče udržují 

nedůvěru, případně obtížně přijímají hodnocení svého dítěte ze strany 

učitelů/ředitele. "Ředitelé škol si proto cení toho, že školní psychologové a speciální 
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pedagogové pracují s rodiči žáků již před jejich přijetím do školy, kdy se podílejí na 

zápisu žáků do prvních tříd a následně pokračují v pravidelné komunikaci s rodiči" 

[Zapletalová 2014: 32]. Rodiče navíc mohou sami využít možnosti konzultací s 

psychologem, případně využít jeho mediátorské role v komunikaci s učiteli.  

Jedním z do jisté míry vedlejších přínosů, který ale ředitelé také zmiňovali, je 

role školního psychologa jako přidané hodnoty školy v konkurenci ostatních 

škol (tzn. při snaze přimět rodiče, aby své dítě zapsali právě na tu danou školu). 

Zejména v době slabších populačních ročníků je pro některé školy důležité, aby 

získaly co nejvíce žáků, a tím pádem i více finančních prostředků. Přítomnost 

školního psychologa pak pomáhá zlepšit "image" školy a může být právě tím 

rozhodujícím faktorem, proč rodiče své dítě na školu zapíší [Zapletalová 2014: 

34]. 

 

6.2 Přínosy školní psychologie  

V první části rozhovorů se školními psychology i experty z této oblasti jsem se 

rozhodl zaměřit na přínosy školní psychologie jako takové, výhody přítomnosti 

psychologa přímo ve škole a také pozitiva, která nám školní psychologie přináší 

například oproti existujícímu systému pedagogicko-psychologických poraden. 

Cílem této časti rozhovorů bylo najít témata a důvody, proč bychom vlastně 

měli školní psychologii podporovat a jaké přínosy od ní očekáváme, což se, jak 

jsem ukázal v kapitolách 5.3.1 až 5.3.5, do současné doby ve veřejně-politických 

dokumentech příliš neobjevovalo. 

Přestože v následujícím textu zmiňuji zejména výhody školních psychologů 

oproti současnému systému pedagogicko-psychologických poraden, je třeba 

zmínit, že všichni moji respondenti — jak školní psychologové, tak oslovení 

experti — se shodli, že PPP mají své nezastupitelné místo zejména v oblasti 

diagnostiky žáků, jelikož disponují širokou paletou diagnostických nástrojů. 

Respondenti-psychologové si často i pochvalovali spolupráci s PPP, obě 

instituce se podle nich dobře doplňují a měly by i nadále působit v součinnosti. 
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R5: "Já si nemůžu dovolit tady tři hodiny testovat dítě, protože na to nemám 

prostě čas. Na druhou stranu ta poradna nikdy nepůjde do školy pracovat se 

třídou, dělat nějaké intervenční programy, na to ta poradna nemá kapacitu. Já 

osobně tedy vidím ty dva stupně jako velmi smysluplné." 

Vyzdvihování přínosů přítomnosti školního psychologa přímo ve škole tudíž v 

rámci této práce tudíž v žádném případě neznamená doporučení opustit 

současný systém PPP, ale pouze poukazuje na další výhody, které nám 

rozšíření celého systému pedagogicko-psychologického poradenství o další 

školní psychology může přinést. 

V následujících odstavcích se zaměřuji na hlavní témata, která vzešla z 

tematické analýzy sesbíraných rozhovorů. Pro přehlednost věnuji jednotlivých 

tématům vlastní odstavce/podkapitoly, nicméně je třeba zdůraznit, že většina z 

nich je do jisté míry propojená a platí pro práci školních psychologů obecně. 

 

Znalost školy, osobní přítomnost, operativnost 

Zřejmě nejzásadnější výhodou školní psychologie je pravidelná přítomnost 

psychologa přímo mezi dětmi a učiteli, se kterými pracuje, stejně tak i kontakt s 

rodiči. Respondenti se shodovali, že zatímco krizová centra, linky pomoci a 

další styčná místa pro pomoc dětem mají jistě svou důležitou úlohu, jejich 

nevýhodou je určité odtržení od samotných žáků a ve většině případů navíc 

také neznalost "osudů" dětí, které je navštíví. Návštěva tohoto cizího prostředí 

může navíc být zejména pro mladší žáky spíše stresující, zatímco návštěva 

školního psychologa, kterého znají, potkávají a pravidelně s ním komunikují, se 

může časem stát poměrně přirozenou (a to jak pro žáky, tak pro jejich rodiče).  

R4: "Ve chvíli, kdy ten psycholog je přímo ve škole, tak má šanci se k nim [k dětem 

s problémy] dostat takovou jakoby přirozenou cestou, nějak se to potom 

neklasifikuje, jakože musí dítě někam k doktorovi, ale je to v rámci té školy takové 

přirozené, že se prostě ošetří, aby bylo v pořádku." 

Toto přirozenější prostředí pak podle mých respondentů přispívá i k lepší 

komunikaci s rodiči, kteří jsou navíc častěji ochotni se do řešení problémů 
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aktivněji zapojit a odborníka ve škole sami navštívit. Návštěva pedagogicko-

psychologické poradny či jiného centra vyžaduje nejen vyhledání toho 

správného místa, kam s dítětem zajít, ale často také dlouhé objednací doby. V 

případě školního psychologa rodiče už vědí, koho a kdy mohou navštívit, sami 

se ve škole zastaví a problémy prodiskutují; službu již začínají považovat za 

přirozenou. 

R4: "Nějakou dobu to trvalo, než je to v takovéhle fázi, ale teď mám pocit, že 

[rodiče] mají docela i důvěru k tomu, že je to prostě dostupná služba, kterou 

mohou využívat." 

Fidrmuc (MŠMT): "Tím, že psycholog je na detašovaném pracovišti, třeba v PPP 

nebo jiném školském poradenském zařízení, tak to je taková bariéra, že většina lidí, 

kteří by třeba za psychologem přišli, za ním nikdy nepřijdou. Proto je snaha dostat 

psychology co nejblíže dětem, co nejblíže vzdělávacímu procesu." 

Psycholog, který ve škole pracuje několik dní v týdnu, žáky zná, zná i učitele, 

může pracovat s mnohem širším souborem informací, včetně znalosti 

rodinného a sociálního zázemí jeho klientů. Tyto informace a zkušenosti pak 

dávají školním psychologům možnost pracovat s každým žákem na mnohem 

individuálnější úrovni, takzvaně mu šít všechna opatření na míru. Toto všechno 

pak navíc pomáhá zachovat určitou kontinuitu práce, která je v psychologii 

často velmi zásadní.  

Krejčová (FF UK): "Do té poradny přece jen není možné chodit úplně pravidelně 

a každý týden, ne vždy tam pro to mají podmínky, aby byla možná nějaká 

dlouhodobá spolupráce. Navíc ten psycholog, když se ten problém týká školy, tak 

to řeší přímo v té škole, může jít a má k tomu mnohem víc jako manévrovacího 

prostoru, přímo třeba do výuky sledovat to dítě, jak se chová přímo ve třídě." 

Psychologové v pedagogicko-psychologických poradnách tudíž už vzhledem k 

charakteru své práce většinou nemají možnost pracovat s jedním žákem 

dlouhodobě, sledovat ho v přirozeném prostředí jeho školy a komunikovat s 

ním třeba každý týden. Naopak školní psycholog tyto možnosti má a navíc 

může více zapojit například i třídního učitele daného žáka, pracovat s celým 

kolektivem třídy a podobně. 
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Zapletalová (NÚV): "V tom já vidím také z hlediska politiky velký ekonomický 

efekt, protože se může dlouhodobě pracovat s potenciálními klienty, kteří by se 

mohli propadnout [...] do rizikového chování a tu společnost by to potom 

samozřejmě v nákladech stálo mnohem větší prostředky, než když se ta intervence 

poskytne včas a podaří se, že se to dítě a jeho rodina vrátí do těch kolejí, které jsou 

pro tu společnost nějakým způsobem přijatelné." 

Jednou z hlavních výhod přítomnosti školního psychologa je tudíž jeho znalost 

prostředí a to, že je součástí vztahové sítě školy. Žáci ho znají, nejedná se pro ně 

o "doktora", který je vytrhuje z přirozeného prostředí, ale někoho, koho téměř 

denně ve škole vídají a vědí, že mu mohou své problémy svěřit. Stejně tak je 

tato služba mnohem bližší rodičům, a to i těm, kteří jsou časově vytížení nebo 

jen nevědí, na koho by se v případě potíží se svým dítětem obrátili. Tím, že je 

psycholog přímo ve škole, navíc může pracovat mnohem operativněji, namísto 

dlouhých čekacích lhůt pracuje s žáky téměř ihned, což zahrnuje i krizové 

intervence. Do práce pak mnohem přirozeněji zapojuje i učitele, se kterými 

navíc může problémy konkrétních žáků blíže prodiskutovat a lépe je vést k 

tomu, jak s nimi mají pracovat, což se týká i jejich rodičů. Školní psychologové 

nabízejí pružnější a aktuálnější řešení problémů a navíc zachování kontinuity 

jejich práce.  

 

Prevence 

Další výhodou školní psychologie, která se blízce pojí s předchozí kapitolou, je 

preventivní funkce přítomnosti školního psychologa. Právě to, že je ve škole 

osobně několikrát týdně, zná prostředí, žáky i učitele a je součástí vztahové sítě 

školy, může velmi významnou měrou přispívat k prevenci před rozvinutím 

zásadnějších problémů. Školní psychologové jsou schopni podchytit potenciální 

problémy již v počáteční fázi, ve stádiu zrodu, než se rozrostou v rizikové 

chování nebo začnou způsobovat školní neprospěch žáků.  

Štech (UK): "Jestliže v té škole je [školní psycholog], tak pouhá jeho fyzická 

přítomnost působí jak na žáky, tak na rodiče, tak na učitele." 
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Rozcestník (přirovnání k praktickému lékaři) 

V provedených rozhovorech se poměrně často vyskytovalo zajímavé srovnání 

práce školního psychologa s prací praktického lékaře. Jednou z rolí, kterou by 

totiž měli školní psychologové zastávat a většinou i přirozeně zastávají, je 

funkce odborníka, který dokáže sám operativně řešit mnoho problémů a je 

často ihned přímo na místě, ale zároveň ví, kam žáka poslat pro další (širší, 

specifičtější) pomoc, pokud je to potřeba.  

Štech (UK): "Jestliže máte třeba zdravotní péči a lékařství [...], také nemáte jenom 

tu péči specializovanou v nějakých poliklinikách, ale máte také praktické lékaře, 

kdysi bývali i rodinní lékaři a tak dále. Lidé, kteří pracují v terénu, přímo v dotyku 

s tím pacientem v jeho přirozeném prostředí."  

Tato role školních psychologů pak jen podporuje tezi, že systém pedagogicko-

psychologických poraden není vhodné opouštět, jak zmiňuji v úvodní kapitole 

této části práce, protože školní psychologové pořád dělají trochu jinou práci a 

PPP mají nadále své důležité místo.  

Zapletalová (NÚV): "Rozdíl [mezi PPP a školním psychologem] je v 

operativnosti, intenzitě, frekvenci služby, a také, že ta služba je taková 

všeobjímající, to znamená zpočátku na všech úrovních toho, co se ve škole může 

objevit, a když se pak objeví problém, který by vyžadoval třeba další finanční 

prostředky nebo nějakou speciální péči, tak se ta škola obrací na školské poradenské 

zařízení." 

Školní psycholog má tudíž velmi důležitou funkci, dokáže reagovat rychle a 

zná prostředí, to ale neznamená, že by již veškerou psychologickou či 

psychiatrickou péči o žáky obstarávali právě školní psychologové. Pokud je to 

nutné či prospěšné, mohou rodiče žáků odkázat na další pracoviště (např. 

logopedii, psychiatrii či další specializovaná pracoviště), přičemž i tato role je 

velmi důležitá, jelikož rodiče nasměruje k té nejvhodnější pomoci pro jejich děti. 
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Mediace  

Dalším tématem, které z analýzy rozhovorů vyšlo jako důležité, je mediační 

role školních psychologů. Pokud se znovu vrátíme k faktu, že jsou na škole 

přítomni často a pravidelně a znají její prostředí a učitele, mohou díky tomu 

také fungovat jako mediátoři v mnoha dimenzích, například mezi žákem a 

učitelem, mezi učitelem/ředitelem a rodiči, ale i mezi učitelem a ředitelem či při 

dalších vnitro-školních konfliktech. To navíc pomáhá dále naplňovat jejich 

preventivní roli, protože jsou schopni hasit případné spory ještě předtím, než se 

rozhoří v něco mnohem složitějšího, jsou schopni zavčasu hledat rozumné 

řešení.  

 

Další přínosy 

Mezi další přínosy, které se objevovaly v mých rozhovorech, lze zmínit 

například spolupráci školních psychologů s výchovnými a kariérními poradci, 

kdy i oni mohou pomáhat žákům hledat jejich zájmy a volit vhodné navazující 

vzdělání. To by podle respondentů pak mělo přispívat k co největší rozvinutí a 

naplnění potenciálu všech žáků. 

Ve více obecné rovině je poté možno zmínit pomoc žákům objevovat a vážit si 

sebe sama, pomoc jim vyrůstat ve zdravé a zdravě sebevědomé osobnosti, které 

budou přínosem pro celou společnost. Školní psychologové by také měli 

pomáhat vytvářet pozitivní mezilidské vztahy (k čemuž pomáhá hlavně práce s 

třídními kolektivy), kdy si žáci dokážou asertivně obhájit svůj životní prostor, 

ale zároveň si v něm vytvořit i místo pro jiné.  

 

6.3 Systémové překážky ve školní psychologii 

Nedostatečná legislativní ukotvenost profese a jejího financování 

Základním problémem v oblasti školní psychologie, který byl i prvním 

podnětem k napsání této diplomové práce, je stále nedostatečná legislativní 

ukotvenost této profese, stejně jako nejasně řešené financování školních 
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psychologů. Kapitoly 5.3.1 až 5.3.5 ukázaly, že pozice školního psychologa není 

v mnoha důležitých dokumentech, které upravují podobu vzdělávání a 

školních poradenských služeb, častokrát vůbec zmíněna. Fakt, že se celý systém 

školní psychologie v ČR stále spíše rozvíjí, vede často k nejasnostem v oblasti 

kompetencí, požadavků na školní psychology, ale i jejich financování. Zatímco 

v případě učitelů a je jasné, co se od nich očekává, školní psychologové jsou i 

pro mnohé ředitele a pedagogy novými kolegy, kteří ještě hledají své přesné 

místo. 

R4: „Já jsem sama si tady hledala, co vlastně bude ta moje práce, co tady chybí, 

protože si myslím, že je to na každé škole trošku jiné. I když jsem měla samozřejmě 

náplň práce co by školní psycholog měl na škole dělat, tak spousta věcí už tady 

byla pokrytých speciálními pedagogy a jinými pracovníky.“ 

Výše zmíněné financování školních psychologů je pak problémem samo o sobě, 

protože jak vyplynulo z tematické analýzy provedených rozhovorů, na mnoha 

místech jsou tito pracovníci placeni přinejmenším zvláštními způsoby, které 

sice nepřekračují hranice zákona, ale rozhodně nepředstavují ideální stav. 

Krejčová (FF UK): „...teď zrovna říkali jedni rodiče, že sbírají papír, probíhá u 

nich sběr papíru, a říkali mi ‘my sbíráme papír na školní psycholožku‘. Ta škola z 

toho, co získá ze sběru, z toho platí tu školní psycholožku.“ 

Kromě financování práce školní psycholožky sběrem papíru ale existují i další 

nestandardní postupy. 

R2: „...já myslím, že jsem tu placený z peněz družiny...? Takže oficiálně jsem tu 

jako školní psycholog, nicméně peníze jsou na to nějaké, já nevím, z nějaké 

družiny.“ 

Mezi respondenty, až už se jednalo o školní psychology samotné, nebo další 

odborníky, panovala v případě tohoto problému v odpovědích shoda. 

Psychologové narážejí na to, že školy často pořád nemají dostatek prostředků, 

aby je mohly platit, protože jejich pozice není ukotvena tak, aby byl zároveň 

vyčleněn finanční normativ na jejich práci. Navíc, byť existují metodiky práce a 
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seznamy standardních činností školního psychologa, mnozí psychologové 

přicházejí na školy s nejasně vymezenými kompetencemi a očekáváními.  

Štech (UK): „Jinými slovy, ten problém já vidím v tom, že my nemáme systém 

vztahů a změny náplně prací a vzájemných doplňujících se kompetencí mezi 

pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry a 

školními psychology. Neexistuje tento abych tak řekl politicko-správní dokument, 

nějaká vize toho, kam se to bude tedy ubírat a vyvíjet.“ 

Snaha se systémem lépe pracovat se objevila i při přípravě novely školského 

zákona, jež dávala naději, že bude práce školních psychologa poprvé jasně 

ukotvena v nejdůležitějším legislativním dokumentu, který upravuje celý 

systém školství v ČR.  

Pražáková (MŠMT): „Tak všichni doufají, že se ta situace vylepší teď s přijetím 

novely školského zákona s paragrafem 16, kde se vlastně mluví o potřebě 

podpůrných opatření a o řekněme povinnosti státního rozpočtu financovat ta 

podpůrná opatření, kam právě patří i ty služby školního psychologa. Tak doufáme, 

že se podaří zafinancovat větší počet těch pracovníků.“ 

Jak popisovala kapitola 5.3.1, ani novela školského zákona explicitně nezmiňuje 

pozici školního psychologa. Dokument sice skutečně mluví o podpůrných 

opatřeních na podporu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i 

poradenské pomoci jako takové, která školní psychology zahrnuje, to ale 

neznamená, že skutečně dojde k lepšímu ukotvení této pozice. V následujících 

měsících (některé části zákona, včetně výše zmíněného paragrafu 16, nabývají 

účinnosti až k 1.9.2016) bude tudíž důležité sledovat, jak se systém skutečně 

vyvine; přičemž největší pozornost je nutné věnovat připravované prováděcí 

vyhlášce, která by měla být konkrétnější. Ministerstvo školství sice vydalo 

metodiku k novele zákona č. 82/2015 Sb., ta se ale zatím oblasti poradenských 

služeb vyhýbá, v současné době se tedy dozvíme velmi málo: „V této chvíli 

záměrně není pojednáno o změnách v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou sice stěžejním tématem novely, mají však 

odloženou účinnost a úzce souvisí s obsahem prováděcí vyhlášky, která je aktuálně 

připravována v součinnosti s odbornou veřejností“ [MŠMT 2015: online]. 
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(Ne)nalajnovanost profese 

Jedním z témat, která se objevovala v mých rozhovorech, bylo dilema, zda by 

práce (její náplň, tedy co přesně by měli dělat, co musí dělat) školních 

psychologů měla být přesně stanovena shora, takzvaně jasně nalajnovaná, nebo 

by naopak měli mít více volnosti. 

Vyhláška (viz kapitola 5.3.3) stanovuje tzv. standardní činnosti školního 

psychologa. Respondenti se ale shodovali, že tento seznam činností představuje 

velmi širokou paletu všech možných činností, tedy co školní psycholog může 

dělat, spíše než musí. Jak sami psychologové, tak oslovení odborníci (např. 

doktorka Zapletalová), poukazovali na to, že se všeho nejdůležitější je brát v 

úvahu specifika dané školy a vykonávané činnosti přizpůsobovat tomu, co je 

skutečně potřeba. Nastavení alespoň minimálních mantinelů je ale stále nutné, 

čemuž se podrobně věnuje kapitola č. 7.  

Školní psychologové přicházejí z různých škol (až už z různých univerzit, tak 

přeneseně z různých psychologických škol-směrů), každý z nich má jiný styl 

práce, někdo preferuje individuální konzultace, jiní častěji pracují s kolektivem 

a podobně. Nabízí se tudíž otázka, jak zajistit, aby i při zachování možnosti 

určité individualizace práce jednotlivých psychologů bylo zajištěno, že jejich 

práce je skutečně přínosná, jinými slovy nedělají jen to, co je baví, ale to, co si 

vyžaduje prostředí školy a její žáci, jejich rodiče, učitelé a jejich vedení. Tedy 

aby prostředky investované do jejich služeb v rámci vzdělávací politiky měly 

také pozitivní efekty. 

Fidrmuc (MŠMT): "Je potřeba vytvořit základní hranice, ve kterých bude 

psycholog pracovat, ale v těchto základních hranicích dávat tomu psychologovi 

prostor pro jeho tvůrčí práci a tou tvůrčí prací především myslím to, že on musí 

umět vnímat člověka se kterým pracuje, řeknu svého klienta, a pracovat s ním 

podle svých znalostí a potřeb toho člověka." 

Z rozhovorů vyplynulo, že jako ideální forma práce školního psychologa, která 

kombinuje jak dostatečnou míru ukotvenosti či výše zmíněné "nalajnovanosti", 

tak dostatek svobody, aby školní psychologové mohli své působení 

přizpůsobovat potřebám školy, se jeví (ne nutně psané, většinou ústní) zakázky 
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ředitelů. Metodika práce, stejně tak i seznam standardních činností školního 

psychologů, by v každém případě měly zůstat, jelikož jsou důležitými 

výchozími dokumenty - představují to, co by psycholog měl umět. Jak jsem ale 

uvedl výše, každý se cítí jistý v něčem jiném.  

R1: "Prakticky to pak probíhá tak, že já té škole něco nabízím, co umím, co dělám, 

a pro školu je to buď přijatelné, nebo má zakázku jinou a nepotkáváme se v tom, a 

pak tedy vyjednáváme, jak to vyřešit jinak." 

Ředitelé by tudíž měli sami mít alespoň rámcovou představu, co může 

psycholog škole přinést, kde by měl pomoci, stejně tak i představu o tom, jaké 

činnosti od něj budou očekávat či přímo požadovat. A je pak na nich, aby 

vybrali takového psychologa, který bude schopen škole doručit právě tyto 

činnosti a pomoci tam, kde je to potřeba. Jak vyplývá z výše uvedené citace, 

ředitelé a školní psychologové mají dostatek prostoru na to, aby spolu vyjednali 

podobu práce konkrétního školního psychologa v konkrétní škole. Pokud 

takové dohody nejsou schopni dosáhnout, a je třeba uvést, že to nemusí 

znamenat ani přehnaná očekávání ředitele, ani nekompetentnost psychologa 

(prostě se nemusí potkat v činnostech, ve kterých si psycholog připadá silný, a 

činnostech, které ředitel očekává a škola potřebuje), mají oba možnost pracovní 

poměr neuzavřít - tzn. psycholog by neměl být na školu přiřazen "shora".  

V neposlední řadě je důležité poukázat na fakt, že volnost a svoboda školních 

psychologů nemůže v žádném případě překračovat platné vyhlášky a zákony, 

což se týká zejména nakládání s osobními údaji klientů-žáků, terapie bez 

souhlasu rodičů a podobně. 

V práci školních psychologů je tudíž zásadní správná míra rovnováhy, není 

vhodné jejich práci sešněrovat a zaškrtit jakoukoliv kreativitu, na druhou stranu 

je nutné zajistit, aby jejich práce byla skutečně přínosná a naplňovala to, co 

škola a zejména její žáci potřebují. Myslím, že velmi přesně dilema, které jsem 

popisoval v této kapitole, shrnul v jednom z mých rozhovorů Fidrmuc (MŠMT):  

"Víte, úplná volnost vede k destrukci a naprosté svázání vede k destrukci taky. To 

je právě ten věčný boj mezi řádem a tvůrčím prostorem."  
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Toto dilema dále rozvíjí kapitola č. 7 zaměřené na akontabilitu školních 

psychologů. 

 

Chybějící supervize, intervize a metodická podpora 

Jedním z nejčastějších problémů, se kterými se školní psychologové podle 

rozhovorů potýkají, jsou nedostatečné nebo žádné možnosti supervize (zejména 

pravidelné konzultace se zkušenějšími psychology), ale i organizované 

intervize s jejich kolegy. 

Přitom právě supervize a intervize mohou být nástroji, které nejen zlepší práci 

školních psychologů a její výsledky jako takové, ale zároveň přispějí k vyšší 

míře zodpovědnosti těchto street-level byrokratů, jelikož jejich práce bude 

pravidelně konzultována a posuzována lidmi, kteří jsou sami vystudovaní 

psychologové (a na rozdíl od ředitelů či učitelů, kteří ve většině psychology 

nejsou, tak mohou skutečně posuzovat kvalitu práce z odborného hlediska).  

V případě pomáhajících profesí je navíc supervize velmi běžnou a žádanou 

praxí, jež pomáhá jak systému jako celku, tak psychologům samotným. Mnozí 

z respondentů zmiňovali velikou osamělost jejich profese – na rozdíl od 

psychologů ve školních poradnách, kteří jsou denně v kontaktu s kolegy-

odborníky, jsou školní psychologové velmi osamoceni. 

R3: „...to je jedna z nevýhod ŠP, že je hrozně opuštěný, že je vlastně sám v té 

škole a nemá tam žádný tým, se kterým by mohl fungovat.“ 

Supervize může být právě i nástrojem proti osamělosti a prevencí emočního 

vyčerpání samotných psychologů, jelikož „...učí reflektovat své profesionální 

jednání a z něj plynoucí problémy, konflikty a ‚slepé uličky‘. Supervize pomáhá snížit 

dopad negativního působení nadměrné psychické zátěže na jednotlivce, předchází 

syndromu ‘vyhoření‘. Je účinnou pomocí ve zvládání profesních kompetencí“ 

[Centrum psychologických služeb 2015: online]. Z těchto důvodů si potom 

někteří školní psychologové zařizují supervize či intervize sami (na vlastní 

náklady), přičemž mnozí dokazují větší míru zodpovědnosti vůči své profesi a 

svým klientům, než oficiálně vyžaduje samotný systém. 
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R3: „[Já] jsem si supervize zařídila sama, takže chodím na individuální supervizi 

k jednomu školnímu psychologovi, zkušenému, to je nejstarší školní psycholog v 

Čechách, pan Richard Braun. (...) ...ale je to vlastně čistě moje aktivita, v podstatě 

není to o tom, že by mě do toho někdo tlačil, nikoho to vlastně nezajímá, jestli 

mám supervizi, v podstatě to ani nemám ve své pracovní době, nikdo mi to 

neplatí, a tak dále.“ 

Tato nesystémovost v nastavení metodické podpory školních psychologů, jejich 

intervizí a supervizí, pak v mnoha případech ústí v situace, které poukazují na 

tento zásadní nedostatek v systému školní psychologie. Zatímco školní 

psychologové chtějí tyto formy podpory, konzultací, a odborných posudků 

jejich práce, systém tyto požadavky zatím ignoruje, takže si vypomáhají jak jen 

to je možné. 

R5: „Já příští týden jedu támhle do Pardubic, protože tam bude šest psychologů, 

kteří potřebují si udělat supervizi. Protože nemají peníze, tak vždycky se mi složí 

na benzín, já tam dojedu, zaplatí mi benzín, nic jiného od nich nechci, je to takové 

komické, tohle by být nemělo.“ 

Respondenti-odborníci se v tomto případě shodují se školními psychology, i 

podle nich je role školního psychologa velmi náročná a osamělá, rozšíření 

možností supervizí, intervizí a další metodické podpory by tedy bylo jen vítáno. 

Zapletalová (NÚV): „Oni jsou tam jako sám voják v poli, když jste v poradně, 

tak tam máte někoho dalšího, tady ne. (...) ...oni potřebují mít někoho, s kým 

můžou komunikovat o té svojí práci.“  

Krejčová (FF UK): „Moje zkušenost je taková, že pokud se na tuhle pozici 

dostanou lidi, kteří třeba jsou čerstvě po studiu, nebo kteří nemají příliš moc 

zkušeností v tom školství, tak se v tom ztrácejí, nebo je to převálcuje.“ 

V předchozích letech byla metodická podpora školních psychologů zajišťována 

prostřednictvím rozvojových programů, které blíže popisují kapitoly 5.2.1 až 

5.2.4. Jelikož tyto projekty vyčleňovaly dostatek prostředků na tyto aktivity, 

bylo podle Zapletalové výrazně jednodušší je organizovat, navíc bylo možné 

platit jednoho metodika na každých šest škol – bez prostředků z rozvojových 
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programů je tento poměr podle Zapletalové přibližně 1:27. Jak vyplynulo 

z výpovědí psychologů i odborníků, je nepochybně nutné tyto možnosti rozšířit 

a nabídnout supervize, intervize a metodickou podporu jako standardní 

součást systému školní psychologie; je to jeden z nástrojů nejen k zajištění vyšší 

kvality práce školních psychologů, ale prevence jejich emočního vyčerpání a 

syndromu vyhoření. 

 

Nenávaznost práce 

Nedostatek v systému školní psychologie, který se v rozhovorech neobjevoval 

příliš často, ale přitom je poměrně závažný, je nedostatečné zajištění návaznosti 

práce školního psychologa, pokud opustí školu a nahradí ho někdo jiný, 

případně není nahrazen vůbec. Jedním z možných vysvětlení, proč v současné 

době není tato problematika dostatečně dobře ošetřena, je právě fakt, že celý 

systém je stále relativně mladý a teprve se rozvíjí, tudíž je více pozornosti 

věnováno řešením, jak školní psychology do škol dostat, než co dělat, pokud 

odejdou.   

Důvod, proč bude nutné tento problém řešit, je ve své podstatě jednoduchý – 

školní psychologové pracují s osobními informacemi klientů, které by neměly 

být přístupné nikomu jinému; logicky si vedou osobní složky klientů-žáků. 

Není ale ošetřeno, co mají s těmito materiály dělat, pokud jejich pracovní poměr 

na dané škole skončí (je jedno, z jakého důvodu). Mohou je jednoduše předat 

jejich nástupci? Co když po nich další psycholog nenastoupí? Mají osobní 

složky zapečetit, skartovat, odnést si je domů? Vyskytuje se mnoho otázek, na 

které zatím systém nenabízí odpovědi. 

R5: „...kdybych tu skončil, tak celou svoji kartotéku bych naskládal do krabic a 

archivoval bych ji. A teď mám dvě možnosti: buď to dám na místní poradny, když 

tady po mně nikdo nenastoupí, nebo tedy na ten NÚV, ale v podstatě ani tohle 

není moc ošetřené, protože to nejsou mí nadřízení, já s nimi nemám společného, 

ani s poradnou, ani s Národním ústavem [pro vzdělávání].“ 
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Existují tedy teoretické možnosti kam pracovní dokumenty s osobními údaji 

uložit, nejsou ale systémově ukotvené a připravené. I když bude ochota ze 

strany pedagogicko-psychologických poraden či NÚV tyto dokumenty 

uskladnit a ponechat je tak pod odbornou kontrolou, stále není zajištěna 

návaznost práce v případě odchodu nebo výměny školních psychologů. 

 

Metodika určení škol, které by měly školního psychologa mít 

V předchozích kapitolách jsem se zabýval překážkami a problémy, se kterými 

se školní psychologové potýkají ve své práci. Existuje však ještě jeden spíše 

vnější problém, a to jak určit školy, které by vůbec měly školního psychologa 

mít. Jedním z důsledků nedostatečné ukotvenosti této profese je i to, že školy si 

psychology vyhledávají a platí samy. Na tuto problematiku se pohlíží se dvou 

perspektiv: 

1) jak určit, které školy by měly školního psychologa mít;  

2) jak velký by měl být úvazek psychologa, pokud už na škole je.  

V případě druhé otázky – výše pracovního úvazku – existuje mezi psychology i 

odborníky poměrně jasná shoda. Díky rozvojovým programům, které (byť na 

omezený čas) umožnily širší rozšíření psychologů do škol, a zkušenostem, které 

už v této oblasti máme, je minimální úvazek školního psychologa doporučován 

ve výši půl úvazku (0,5). V případě úvazků menších než 0,5, je ten odborník 

podle Štecha „spíše psycholog docházející do školy, než školní psycholog“.  

Zapletalová (NÚV): „...když má ten člověk menší úvazek [než 0,5], tak je to sice 

pro tu školu pořád lepší než nic, ale nehraje tam tu roli toho školního odborníka, je 

tam vlastně jako poradenský pracovník. (...) Dokonce musím říct, že některé školy 

v tom projektu zpočátku chtěly půlku [úvazku], některé dokonce méně, a když 

jsme potom vyhodnocovali ty závěry, tak základní požadavek byl zvýšit úvazek“  

Poloviční nebo vyšší pracovní úvazek by měl zajistit užší kontakt psychologa se 

školou, rychlejší reakční čas v případě událostí vyžadujících akutní 

psychologickou pomoc, ale také bližší kontakty se všemi zúčastněnými – jak 

žáky, tak učitelským sborem, vedením školy i rodiči.  
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Pokud se vrátím k prvnímu problému (určení, které školy by měly školního 

psychologa mít), objevuje se více přístupů k jeho řešení. Prakticky vždy je ale 

nutný začátek zmíněn počet žáků školy. Psychologové i ostatní experti se 

shodovali, že byť by počet žáků neměl být zdaleka jediným rozhodujícím 

kritériem, měl by sloužit jako kritérium výchozí. I kdybychom se totiž rozhodli, 

že by školní psycholog měl být na každé škole (a vyčlenili bychom dostatek 

prostředků na jejich zaplacení), narazíme na prostý nedostatek těchto 

odborníků ve společnosti.  

Štech (UK): „Ono za prvé tedy není ani dost těch školních psychologů, základní 

věc je ta, že je potřeba pracovat z více stran, a ti školní psychologové také nemohou 

být čerství absolventi, to skoro vždy může být medvědí služba té školní 

psychologii.“ 

Vzhledem k poměru absolventů psychologických oborů a počtu škol v ČR, při 

započtení úvahy, že ne všichni absolventi budou chtít pracovat jako školní 

psychologové (např. z důvodu výrazně nižšího finančního ohodnocení oproti 

soukromé praxi), ani není v současné době možné vyžadovat, aby školního 

psychologa měla každá veřejná škola.  

Počet žáků školy by tedy mohl být prvním vodícím kritériem pro zúžení 

seznamu škol, které by na školního psychologa měly mít nárok řekněme 

přednostně. Obecně se podle zkušeností expertů pohybuje mezi 300-500 žáky; 

pokud žákovská populace dané školy překračuje 300 žáků, lze předpokládat 

vyšší pravděpodobnost generování problémů, které budou vyžadovat pomoc 

školního psychologa.  

I tak je ale třeba brát v úvahu i další kritéria, protože samozřejmě mohou 

existovat školy s menším počtem žáků a mnoha problémy, stejně jako výrazně 

větší školy, kde se tolik problémů neobjevuje. 

Zapletalová (NÚV): „...mohou být školy, které mají třeba jenom 120 žáků, ale 

vzdělávají problematickou komunitu, to znamená jsou to třeba děti v sociálně 

vyloučené lokalitě, nebo jsou to školy, které vyučují zvýšené procento dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami nebo poruchami chování, takže i tam by to 

bylo vhodné.“ 
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Z pohledu zástupce ministerstva školství by bylo ideální, aby školního 

psychologa měla každá škola 

Fidrmuc (MŠMT): „Jestli prosazujeme rovný přístup ke vzdělávání, tak to je také 

rovný přístup k pomáhajícím profesím a měl by být umožněn všem žákům. Čili je 

potřeba vytvořit takový finančně zabezpečující systém, aby každé dítě mělo k 

psychologovi přístup, to znamená aby na každé škole psycholog mohl být.“ 

Výše zmíněný problém s nedostatkem školních psychologů v populaci bychom 

pak podle něj mohli řešit navýšením počtu studentů psychologie, tzn. 

umožněním studia psychologie více zájemcům, což by vedlo k vyššímu počtu 

absolventů. Dalším navrhovaným řešením byla i možnost nabídnout doplňující 

studium učitelům, kteří by na škole mohli působit například na půl úvazku 

jako pedagogové a na půl úvazku jako školní psychologové.  

Fidrmuc (MŠMT): „Na druhou stranu má to svoje úskalí, protože role učitele je 

přece jen trochu jiná, než role psychologa. Čili myslím si, že tahle kombinace lze u 

určitých typů učitelů, ale není přenosná naprosto obecně. Ale je to řešení, jak v 

poměrně krátké době dostat psychology do škol.“ 

 

6.4 Cíle školní psychologie a indikátory jejich plnění 

Jelikož se tato práce z velké části zaměřuje na akontabilitu školních psychologů, 

tedy komu a za co by měli takzvaně skládat účty, komu by se měli zodpovídat, 

je logicky důležité zaměřit se i na cíle systému školních psychologů jako 

takového. Kapitola 4.1 mimo jiné popisovala právě důležitost nastavení cílů 

jakýchkoliv veřejných politik; pokud totiž chceme hodnotit výsledky školní 

psychologie, tedy zda naplňuje své poslání, musíme nejdříve vědět, co od ní 

vůbec očekáváme. Pouze při nastavení co nejjasnějších cílů můžeme zpětně 

hodnotit, zda je školní psychologie naplňuje a zda tudíž investice (nejen 

finanční) do tohoto systému přinášejí kýžené ovoce. A pro správné hodnocení 

(ne)naplnění cílů je také třeba mít indikátory, které nás v tomto hodnocení 

povedou. 
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Před analýzou samotných cílů a indikátorů tak, jak vyplynuly z provedených 

rozhovorů, je však třeba zdůraznit jednu zásadní překážku. Psychologie v 

jakékoliv formě je pomáhající profesí, u které bude vždy nesmírně složité 

hodnotit její výstupy, v mnoha případech není totiž vůbec možné použít 

nějakou přednastavenou sadu indikátorů a jednoduše stanovit, jestli jsme 

dosáhli určených cílů, nebo ne. Jedním z pozitivních výsledků pomáhajících 

profesí, jež navíc mají výrazně preventivní charakter (což právě školní 

psychologie splňuje), může být i to, že se něco negativního nestane, že nedojde 

k zásadnímu problému, pak je ale často nemožné říci, zda by bez přítomnosti 

školního psychologa k něčemu negativnímu došlo. I přes tento limit či toto 

omezení jsem se rozhodl na téma cílů školní psychologie v rozhovorech zaměřit 

a stanovit alespoň obecné, rámcové cíle, jejichž sledování je do jisté míry možné; 

stejně tak v následujících odstavcích představuji sadu indikátorů, které je při 

hodnocení výsledků školní psychologie možné použít. 

 

Podpora pozitivního klimatu školy a tříd 

Jedním z nejdůležitějších cílů, který zmiňovali jak psychologové, tak experti, 

byla podpora pozitivního klimatu školy i jednotlivých tříd. Psycholog má 

nejlepší vstupní pozici pro to, aby právě v této oblasti mohl působit a pozitivně 

ji ovlivňovat, jelikož pracuje s celým kolektivem - žáky, učiteli, rodiči i vedením 

školy. Jeho úkolem by tudíž měla mimo jiné být dlouhodobá práce na budování 

pozitivních vztahů a atmosféry ve škole.  

Klima školy/tříd má jednu zdánlivou výhodu, a to tu, že se dá do jisté míry 

měřit, testovat – existují sociometrické testy i dotazníky na hodnocení klimatu 

ve škole či ve třídě, jež jsou i v současné době využívány. Pokud bychom ale 

chtěli výsledky těchto testů či dotazníků využít k hodnocení výstupů práce 

školních psychologů, narazíme na dva problémy: 

1) školní psycholog, byť může v ovlivňování klimatu hrát i 

vůdčí/koordinační roli, je pořád jen součástí většího systému, 

jakékoliv změny (ať už k lepšímu, nebo k horšímu) tudíž 



 60 

pravděpodobně nikdy nebudou výsledkem jen jeho působení, ale 

podílí se na nich i učitelé a vedení školy, stejně tak i samotní žáci; 

2) klima školy i tříd se může přirozeně vyvíjet s tím, jak se mění 

žákovský kolektiv; ovlivnit toto klima podle psychologů i odborníků 

zabere poměrně dlouhý čas, spíše roky, než měsíce. Pokud ale 

provedeme sociometrické měření nebo dotazníkové šetření po 

několika letech, nebude to zdaleka na stejných dětech, ale na úplně 

jiném kolektivu žáků a možná i učitelů – kolektivu, který je přirozeně 

jiný, díky čemuž může být jiné i klima. 

Podpora pozitivního klimatu školy a tříd by rozhodně měla zůstat mezi cíli 

školní psychologie, jak se ale shodli psychologové i odborníci, při jejím 

hodnocení v návaznosti na práci psychologů je nutné brát v úvahu přirozené 

proměny kolektivu a zaměřit se spíše na klima jednotlivých tříd, kde jsme 

schopni provést měření například i po dvou, třech letech se stejný kolektivem. 

 

Prevence a včasné zachycení problémů, prevence neprospěchu 

Cílem, který trochu vyplývá již ze samotné práce školních psychologů, je 

prevence a včasné zachycení potenciálních problémů. V tomto případě se může 

jednat například o včasné zachycení možných psychických problémů a poruch, 

které navíc nemusí psycholog řešit sám, ale ve spolupráci s rodiči může dítě 

dostat ke správnému odborníkovi, případně i výukové problémy. Dále tato 

oblast zahrnuje i prevenci neprospěchu, aby se už při náznacích selhávání 

řešilo,  

R4: "...proč selhávají, jestli tam je na vině nějaká porucha učení, nebo jestli 

potřebují brýle, nebo jestli doma mají nějaké trampoty, aby děti nepropadaly ve 

chvíli, kdy je tam příčina, která se dá řešit. A nastavit nějaký systém podpory, aby 

to dítě mohlo předvést to, co dokáže. Ne mu ulevit nebo ho nějak protěžovat, ale 

pomoct mu přes ten jeho handicap, který má, dokázat, co umí nebo jak se to 

naučilo.“  
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Cílem školních psychologů by tedy nemělo být jen řešit problémy, které již 

nastaly, ale snažit se jim svou soustavnou prací předcházet.  

 

Podpora učitelů (osobní, metodická, prevence syndromu vyhoření) 

Školní psychologové by měli být k dispozici primárně žákům, to je jejich hlavní 

a neměnnou úlohou. Jak ale vyplynulo už z předchozích odstavců, jejich role je 

obecně širší a mohou ovlivňovat i další oblasti a být oporou pro ostatní 

zaměstnance školy, zejména učitele, s nimiž zároveň musí spolupracovat 

v zájmu co nejlepších výsledků v podpoře dětí. 

R3: „Pak si myslím, že je hodně důležité, jaký je kontakt mezi tím psychologem a 

učiteli, protože spolupráce těchto dvou subjektů je vlastně zásadní. Ve chvíli, kdy 

ti učitelé toho psychologa nepouští do hodin nebo s ním mají problém, tak ten 

psycholog tam nemůže rozumně fungovat.“ 

Často se zaměřujeme na vztah školních psychologů k žákům, jejich rodičům, ale 

právě i vztah s učiteli může být naprosto zásadní v jejich práci. Učitelé se kromě 

standardní pedagogické činnosti přirozeně věnují i vztahovým problémům 

žáků, řeší různé komunikační bariéry, často jsou žákům oporou v případě 

rodinných a dalších problémů. A právě v těchto případech by měl být 

psycholog k dispozici i jim. 

R7: „Já to ještě trošku vnímám takovou jako trojnožku: podpora učitelů/pedagogů, 

žáků, a dejme tomu rodičů.“ 

V ideálním případě by školní psychologové měli učitelům nabízet podporu 

osobní, metodickou, a zároveň pomáhat s prevencí syndromu vyhoření. 

 

Normalizace psychologických služeb 

Jedním z vedlejších cílů školní psychologie by podle rozhovorů měla být i 

normalizace psychologických služeb jako takových. Ať už se jedná o žáky 

s poruchami učení, poruchami chování, rodinnými, osobními či jinými 

problémy, nebo žáky, kteří si jen potřebují s někým promluvit, měli by se 
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všichni cítit bezpečně, pokud se rozhodnout využít služeb psychologa. Díky 

rozšíření školních psychologů by mělo obecně dojít k širšímu přijetí těchto 

služeb jako standardní součásti vzdělávání, bez jakýchkoliv negativních 

konotací. 

Štech (UK): „Pokud jde o tu politologickou rovinu, řekněme rovinu té vzdělávací 

politiky, tak si myslím, že cílem je, aby za prvé ta společnost si uvědomila, že dnes, 

v situaci, kdy školní vzdělání, nejen jeho úroveň a diplom, ale i povaha a kvalita, je 

něco, na čem hodně záleží ve společenské reprodukci, v reprodukci těch rodin a tak 

dále. A školní psycholog je někdo, kdo jakoby snímá v tom celkovém systému těch 

služeb z této služby takovou tu nálepku, nebo nádech něčeho výjimečného, 

mimořádného nebo dokonce patologického.“ 

Ve společnosti narůstá počet duševních poruch (afektivní poruchy, poruchy 

nálady, úzkostné poruchy a další), a zároveň jsou tyto poruchy 

diagnostikovány u stále mladších pacientů – začátek choroby je nejčastěji 

zaznamenán již okolo čtrnáctého roku života, úzkostné poruchy a poruchy a 

poruchy chování mohou vznikat i kolem 11 let věku [Kolářová 2015: online]. 

V době takovýchto změn je zcela zásadní, aby se služby psychologů staly 

standardní součástí školského systému. Jenom tak mohou plnit všechny své 

funkce, včetně té preventivní. 

Štech (UK): „...já si myslím, že stát by dnes měl podporovat školní psychologii ne 

jako nějaký bonbonek luxusní, ať už pro handicapované či znevýhodněné nebo pro 

ty super nadané, ale že to je prostě normální součást jakoby poradenské služby 

školní socializace.“ 

 

Indikátory naplnění cílů 

Již několikrát jsem v této práci uvedl, že v případě pomáhající profese, jako je 

(školní) psychologie, bude vždy nesmírně složité hodnotit, jaké konkrétní 

výsledky nám přináší. Ať už se jedná o ty úplně nehmatatelné a neměřitelné 

výsledky, jako to, že se něco negativního nestane, nebo o ty o něco více 

viditelné, například klima školy, bohužel nebudeme zřejmě nikdy schopní 
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úplně odlišit, co přesně je výsledkem jen práce školních psychologů, a co je 

výsledkem přirozených změn v žákovských kolektivech, práce pedagogického 

sboru, vývoje společnosti, vlivu rodiny a dalších faktorů.  

I přes tato omezení je ale možný určit alespoň základní indikátory, které nám 

mohou pomoci měřit a hodnotit, zda školní psychologové dělají svoji práci a) 

v dostatečném rozsahu (tzn. aktivně využívají svůj čas na škole), b) dobře (tzn. 

jejich práce přináší pozitivní výsledky).  

Mezi použitelné indikátory lze zařadit: 

Ø Již fungující měsíční výkazy práce 

o Jaký je počet kontaktů s klienty (žáky, rodiči, učiteli)?  

o Hodinový přehled činnosti – jaké činnosti, v jakém rozsahu a 

s jakými klienty psycholog vykonával? 

Ø Počet kázeňských prohřešků 

o Snižuje se jejich počet? 

o Snižuje se jejich závažnost? 

Ø Počet kázeňských postihů 

o Snižuje se počet kázeňských postihů (důtek, napomenutí, 

poznámek)? 

Ø Počet omluvených i neomluvených absencí žáků 

o Snižuje se počet omluvených, ale nezdůvodněných absencí? 

o Snižuje se počet neomluvených absencí? 

Ø Vývoj klimatu tříd i školy jako celku (viz kapitola 6.3) 

o Zlepšuje se celkové klima školy? 

o Zlepšuje se klima tříd? 

Ø Spokojenost s prací školního psychologa (dotazníkové šetření, ústní 

zpětná vazba) 

o Jak hodnotí práci školního psychologa sami žáci, jejich rodiče, 

učitelé? 

o Jsou spokojeni s jeho službami, jeho časovou dostupností? 

Kromě výkazů práce, které nám říkají jen to, jak často a v jakém rozsahu se 

psychologové věnují různých klientům a činnostem, jsou všechny ostatní 
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indikátory ovlivněny i mnoha dalšími faktory, které jsem zmínil v předchozích 

odstavcích. I pokud zjistíme, že se zlepšuje klima školy, klesá počet kázeňských 

postihů i neomluvených absencí, nedokážeme odlišit, jak velký je vliv práce 

školního psychologa. Můžeme však hledat korelace mezi počtem kontaktů 

s klienty (včetně hodinového rozsahu činnosti) a pozitivním vývoje právě 

zmíněných ukazatelů. 

Všechny tyto i případné další indikátory ale samozřejmě záleží i na cílech, které 

školní psychologii nastavíme. Čím přesněji je určíme, tím spolehlivěji můžeme 

sledovat, zda se daří je naplňovat. Často jsou ale cíle definovány velmi obecně.  

Fidrmuc (MŠMT): „...tím klíčovým cílem je mladý člověk, který ví, kdo je, co 

chce, umí žít s druhými lidmi a vyučí se nebo vystuduje takový obor, který ho 

bude bavit, ale ve kterém se také v té společnosti uplatní a bude pro tu společnost 

přínosem. Cílem by měl být tým učitelů a tým pracovníků školy, který působí 

jednotně, je tvůrčí, tvořivý, a jeho cílem je především podpora rozvoje osobnosti 

mladého člověka, a ne plnění nějakých tabulek.“ 
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7 Akontabilita školních psychologů 

Tato závěrečná kapitola se zaměřuje na jeden ze stěžejních problémů, jimiž se 

tato diplomová práce zabývá, a to akontabilitu školních psychologů. 

V následujících odstavcích, s využitím dat z rozhovorů i online dotazníku, 

popisuji, komu a za co by se školní psychologové měli zodpovídat, komu se 

skutečně formálně zodpovídají, a v neposlední řadě ke komu nejvíce 

zodpovědnosti za výkon a výsledky své profese sami pociťují.  

Kromě rozlišení akontability a vnitřní odpovědnosti následující odstavce 

nabízejí také náhled na rizika spojená s přemírou akontability, stejně tak ale 

nabízejí i doporučení, jak systém školní psychologie před těmito riziky chránit. 

Současně tato kapitola představuje návrhy, jak zajistit dostatečnou 

zodpovědnost školních psychologů jako street-level byrokratů za jejich práci, 

bez zadušení jejich vlastní odpovědnosti a kreativity.  

 

7.1 Komu by se školní psychologové měli zodpovídat 

Školní psychologové i ostatní experti měli v provedených rozhovorech možnost 

vyjádřit se k tématu akontability a navrhnout, komu by se psychologové měli 

za výkon a výsledky své práce zodpovídat. Mezi oběma skupinami panovala 

poměrně silná shoda. Tato kapitola zároveň představuje fórum školních 

psychologů, tzn. komu se skutečně zodpovídají.  

Z vyjádření psychologů i expertů shodně vyplynulo, že školní psycholog by se 

v případě formální zodpovědnosti za výkon profese měl v první řadě 

zodpovídat řediteli školy.  

Štech (UK): „Já si myslím, aby to byl školní psycholog, tak musí být odpovědný, 

protože je v pracovně-právním vztahu na škole, musí být odpovědný řediteli školy. 

(...) Po stránce vlastně pracovně-právní. To nevylučuje, že je odpovědný 

samozřejmě etice psychologické práce, jejím standardům, psychologické komunitě 

odborné a tak dále.“ 
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R6: „Představuji si, že za normálních okolností se tady zodpovídám paní ředitelce, 

s tím, že když mi do něčeho nahlédne, tak mě samozřejmě může kritizovat, ale 

zároveň mi taky řekne, jak to mám dělat. A je to pro mě nějak směrodatné a tím se 

řídím.“ 

V případě zodpovědnosti k řediteli ale přichází i problém s tím, jak moc může 

ředitel do práce psychologa vůbec nahlížet, a to jak formálně (tzn. k jakým 

dokumentům má přístup), tak z hlediska jeho odbornosti (jak moc 

psychologické práci rozumí, pokud sám není psycholog). 

R5: „Protože teď jsem v pracovně-právním vztahu se svou ředitelkou, to znamená 

tam je to po té stránce pracovně-právní. Po stránce obsahové ovšem ne, protože 

samozřejmě ona do mé práce nevidí a ani nemůže vidět, takže to, že by ona 

procházela spisy, není možné. Takže já v podstatě jsem zodpovědný pouze své 

profesi.“ 

Řediteli by tedy psychologové měli být jednoznačně zodpovědní za docházku, 

pracovní kázeň, plnění pracovních povinností a další, řekněme technické 

záležitosti. Zároveň by ale měla být jasně vymezena etická pravidla profese 

školních psychologů, jejichž dodržování bude možné sledovat. 

Krejčová (FF UK): „V tom smyslu, že vedení školy má základní informaci o 

práci, ale neví, kteří konkrétní žáci docházejí k psychologovi a tak dále.“ 

Měl by tudíž být zachován i důraz na profesní zodpovědnost, která by namísto 

pracovně-právních problémů pomáhala zajišťovat kvalitu psychologické práce 

jako takové, tzn. aby byla skutečně přínosná pro všechny klienty školních 

psychologů, zejména žáky. Profesní zodpovědnost ale naráží na osamělost 

školních psychologů ve školách, kteří se s kolegy-psychology setkávají pouze 

z vlastní iniciativy, systém to po nich nijak nevyžaduje. Problém se tak vrací 

zpět k nedostatku supervizních a intervizních prvků v práci školních 

psychologů, jak popisuje kapitola 6.3. Právě institucionalizované a legislativně 

ukotvené supervize by pomohly zajistit odborný dohled nad prací psychologů 

a její kvalitou. 
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7.1.1 Kdo je fórem školních psychologů a jaké může uložit sankce 

Kapitola č. 4 této práce představila akontabilitu jako teoretický koncept. Při 

zpětném pohledu na čtyři typy akontability, které popisuje Veselý [2012: 765], 

najdeme u školních psychologů zejména druhý až třetí, tedy akontabilitu jako 

různé typy mechanismů pro zajištění kvality; akontabilitu jako sociální vztah 

dvou aktérů; akontabilitu jako konkrétní způsob, kterým se aktér zodpovídá. 

Zejména u posledních dvou je ale důležitý pojem fórum, tzn. kdo má možnost 

klást psychologům (street-level byrokratům) otázky, požadovat vysvětlení, 

případně i ukládat sankce, ať už formální či neformální. Kdo je tedy fórem 

školních psychologů a jaké sankce může uložit? 

Jelikož akontabilita může proudit mnoha směry, měli respondenti v online 

dotazníku možnost zvolit více možností (tzn. všechny osoby/instituce, kterým 

se zodpovídají). Z dotazníku vyplynulo, že téměř 97 % oslovených školních 

psychologů se již formálně zodpovídá řediteli školy, čtvrtina (25,4 %) rodičům 

žáků, méně než pětina všech oslovených pak zvolila některou z jiných možností 

(viz následující graf).  

 

 Zdroj: Vlastní online dotazník 
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Graf	č.	1:	
Komu	se	ŠP	ve	své	práci	formálně	zodpovídají	za	

své	jednání?
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Z formálního, pracovně-právního hlediska je fórem pro školní psychology 

ředitel školy, který má sice omezený přístup k datům o konkrétních žácích, ale 

může psychologům klást otázky, požadovat vysvětlení, a navíc uložit sankce 

(které ale musí vždy odpovídat platnému zákoníku práce), mezi které patří: 

§ vytýkací dopis; 

§ finanční postih (odebrání osobního ohodnocení, odměn); 

§ rozvázání pracovního poměru (ukončení/neprodloužení pracovní 

smlouvy); 

§ trestní oznámení (např. v případě zásadního porušení mlčenlivosti či 

ohlašovací povinnosti); 

§ osobní napomenutí, pokárání. 

Tyto formální sankce jsou v rukou ředitele, existují ale i sankce neformální, 

kterými mohou psychologa postihnout prakticky všichni zúčastnění, ať už se 

jedná o samotné žáky, jejich rodiče, učitele, či širší vedení školy. Takové sankce 

mohou být: 

§ ztráta důvěry (klientů, kolegů, rodičů apod.); 

§ nezájem o služby, omezení spolupráce; 

§ narušení klimatu na pracovišti; 

§ veřejné odsouzení jednání. 

 

7.2 Akontabilita vs odpovědnost 

Předchozí kapitola se zaměřila na formální zodpovědnost školních psychologů 

a sankce, kterým mohou čelit. Teorie akontability ale navíc rozlišuje i 

odpovědnost, která je souhrnem vnitřních hodnot, přesvědčení a etických 

norem aktérů. Teoretická kapitola této práce představila dilema, které se pojí 

s různým důrazem na akontabilitu a odpovědnost, existuje mezi nimi totiž 

určitá nepřímá úměrnost. Čím více zavedeme externí regulace, tím méně budou 

aktéři spoléhat na svou vlastní odpovědnost. „Naopak pokud se chceme více 

spoléhat na vnitřní odpovědnost, nutně musíme uvolnit mechanismy externí regulace“ 

[Veselý 2012: 768]. 
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Jak bylo zmíněno v kapitole č. 4, čím více budeme tlačit na akontabilitu a 

zodpovídání se externím jednotkám (řediteli, NÚV, poradnám...), tím spíše se 

školní psychologové budou vzdávat vlastní odpovědnosti a úsudku a budou 

„pouze“ naplňovat formální požadavky, které nastavíme. Vůči komu tedy 

psychologové nejvíce odpovědnosti sami pociťují? 

	

Zdroj: Vlastní online dotazník 

Na rozdíl od formální zodpovědnosti, která v drtivé většině případů směřuje 

k řediteli, pociťují psychologové vnitřní odpovědnost za vlastní jednání nejvíce 

vůči žákům (82,5 %). Zároveň jejich pociťovaná odpovědnost poměrně 

rovnoměrně rozprostřena i mezi rodiče žáků (71,4 %), odpovědnost vůči 

sám/sama sobě (69.8 %) a učitelskému sboru (55,6 %).  
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Graf	č.	2:	
Vůči	komu	pociťují	ŠP	ve	své	práci	nejvíce	

zodpovědnosti	za	své	jednání?
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Zdroj: Vlastní online dotazník 

Z výše uvedených dat lze tudíž předpokládat existenci rizika, že pokud 

budeme klást přílišný důraz na externí regulaci a formální akontabilitu 

(abychom vůbec mohli hodnotit výstupy psychologické práce, museli bychom 

nejdříve mít nastavené co nejpřesnější cíle, což nás vrací zpět ke kapitole 6.4), 

můžeme tím výrazně oslabit zatím velmi silnou vnitřní odpovědnost školních 

psychologů vůči těm nejdůležitějším – žákům. Zvýšené riziko institucionalizace 

konformity by mohlo vést k většímu důrazu na plnění formálních plánů a 

tabulek, namísto psychologické péče o děti a jejich rodiče, učitelský sbor a klima 

školy i tříd. 

Pokud se rozhodneme klást větší důraz na vnitřní odpovědnost a budeme se 

snažit vyhnout riziku přemíry akontability, budeme stále potřebovat zajistit 

kvalitu psychologického práce. Zásadním bodem tohoto řešení by pak měly být 

chybějící supervize a intervize (viz kapitola 6.3).  

Štech (UK): „Ale tady skutečně musí být něco, ta odpovědnost za tu profesní 

stránku, ta je vlastně na nějaké jakési revizní, supervizní autoritě, která tady 

zatím víceméně neexistuje, je to takové jako hodně neformální.“ 

I někteří psychologové sami vidí rizika, která se s nedostatkem odborné 

supervize (nebo alespoň intervizních setkání s kolegy) pojí. 
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Graf	č.	3:
Formální	vs	pociťovaná	zodpovědnost	ŠP	za	jejich	

práci

Formální	zodp. Pociťovaná	zodp.
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R5: „Já třeba si platím svoji supervizi, protože ji považuji za důležitou, už mnoho 

let, ale jsou lidé, kteří pracují úplně bez supervize, což si myslím, že může být do 

značné míry problém. (...) A pak to svádí k té omnipotenci - všechno umíme, 

všechno známe, všechno děláme správně, tak to je bohužel tedy určitě risk.“ 

Teorie street-level byrokracie ve spojení s teorií akontability (viz kapitoly 4.1 až 

4.3) hovoří o síti vztahů, ve které se street-level byrokrati nacházejí. Omezenější 

bootom-up/top-down perspektiva je spíše překonaná a víme, že akontabilita 

takových pracovníků proudí v mnoha směrech a formách, ne jen vzhůru k jejich 

nadřízenému. Po pracovně-právní stránce bychom rozhodně měli zachovat 

zodpovědnost vůči řediteli školy, obecně by ale tlak na akontabilitu školních 

psychologů neměl bránit rozvoji a snižovat důležitost jejich vlastní (vnitřní) 

odpovědnosti.  

Namísto přísnějších či přesnějších tabulek a širší formální regulace by prvním 

zásadním krokem k zajištění co nejvyšší kvality práce školních psychologů 

mohlo být omezení osamělosti jejich profese na škole (viz kapitola 6.3) a 

extenzivnější využití různých forem supervize a intervize tak, aby 

psychologové byli kontrolováni zkušenějšími i stejně zkušenými kolegy-

odborníky, měli zodpovědnost vůči řediteli za výkon práce, ale zároveň měli 

dostatek autonomie pro vlastní uvažování a lidský přístup ke klientům, 

namísto využívání mechanických formálních postupů.  

 

7.3 Do jaké míry jsou školní psychologové akontabilitou zatíženi? 

Školní psychologové se v rozhovorech vyjadřovali i k tomu, jak moc (případně 

zda vůbec) se cítí akontabilitou svázáni, zda nějak zasahuje do jejich práce. 

Respondenti se shodovali, že systém je k nim v tomto směru v současnosti 

vlastně velmi shovívavý, ponechává jim velkou svobodu a volnost. Právě díky 

tomu, že se systém školní psychologie v ČR stále rozvíjí a ukotvuje, zatím 

psychologové nenaráží na přemíru akontability, naopak jsou jejich rozhodnutí 

ponechána z velké míry na jejich vnitřní odpovědnosti. 
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R5: „Samozřejmě, držíme se legislativní normy, jak pracovat s citlivými daty a 

podobně, ale z hlediska toho, jaké postupy volíme, to je hodně na každém z nás.“ 

Jak ukázala kapitola 6.3 této práce, školní psychologové mají k dispozici 

seznam tzv. standardních činností, který jim ale dává spíše jen přehled toho, co 

mohou dělat.  

R1: „My víme, jaké máme možnosti práce, ale není to vlastně nikde dané, 

přikázané, jak máme pracovat.“ 

Vzhledem k tomu je pak konkrétní forma jejich práce a zodpovědnost za její 

vykonávání výsledkem konsenzu s ředitelem školy, který by se měl 

s psychologem dohodnout na činnostech, které škola potřebuje, už při jeho 

přijetí. V takovém případě ale musí i vedení škol mít alespoň rámcovou 

představu o práci školního psychologa a právě těch standardních činnostech, 

které vyjmenovává vyhláška, tedy co psycholog může skutečně dělat. 

I ze strany zástupců MŠMT se pak objevovala spíše obhajoba větší míry 

volnosti v práci, při zachování zodpovědnosti vůči řediteli i ostatním zástupům 

školy a žákům.  

Pražáková (MŠMT): „Celkově čím víc lajnujete, tím víc vyvoláváte potřebu 

obcházet různá nařízení. (...) ...já bych tedy podporovala právě to síťování, 

výměnu zkušeností, hledání příkladů dobré praxe a jít těmi měkkými formami.“ 

Fidrmuc (MŠMT): „Je potřeba vytvořit základní hranice, ve kterých bude 

psycholog pracovat, ale v těchto základních hranicích dávat tomu psychologovi 

prostor pro jeho tvůrčí práci.“ 

Experti se shodovali, že školní psycholog by měl v první řadě být schopen 

vnímat člověka, se kterým pracuje, jeho potřeby, problémy, a pracovat s ním 

podle svých nejlepších znalostí a dovedností, v rámci metodických doporučení 

a standardních činností, a samozřejmě v rámci legislativních norem. V této práci 

by se měl řídit nejen potřebami žáků-klientů, ale i potřebami školy jako celku, 

včetně jejího pedagogického a administrativního kolektivu. 
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Závěr 

Školní psychologie na základních školách v ČR stále čelí mnoha výzvám, i 

přesto se podařilo identifikovat nejen překážky, se kterými je z pohledu veřejné 

politiky dále potřeba pracovat, ale i přínosy a pozitiva školní psychologie jako 

celku. Zejména díky rozhovorům s experty v této oblasti se také podařilo 

stanovit obecnější i konkrétnější cíle, ke kterým by školní psychologie měla 

mířit, stejně jako přehled indikátorů, jež je možné pro sledování naplnění těchto 

cílů využít. V neposlední řadě pak tato práce přinesla poměrně nový pohled na 

školní psychologické poradenství, a to zaměření na akontabilitu školních 

psychologů jako street-level byrokratů, tedy bližší pohled na jejich postavení ve 

vzdělávacím systému a vztah k dalším aktérům. Tento pohled ukazuje komu a 

za co jsou školní psychologové, jakožto pracovníci placení z veřejných 

prostředků, odpovědní.  

Jak vyplynulo z kapitoly 5.3, většina relevantních veřejněpolitických 

dokumentů se školní psychologii věnuje spíše vágně (pokud vůbec) a na velmi 

obecné úrovni. Žádný ze zkoumaných dokumentů neuvádí cíle školní 

psychologie, naopak ale obsahují obecná prohlášení o její podpoře. Nedostatek 

legislativního ukotvení této profese se pak odráží i v míře akontability, kterou 

školní psychologové pociťují (viz následující odstavce). 

Mezi přínosy školní psychologie, které by zároveň měly představovat důvody 

pro její podporu, patří její operativnost, tedy schopnost psychologů, kteří 

zároveň dobře znají prostředí školy, reagovat na krizové situace ve výrazně 

kratší době než externí poradny. Dalším přínosem je také preventivní činnost 

psychologů, jejíž výsledky se sice obtížně sledují, ale pokud funguje dobře, 

měla by vést k úspoře prostředků, jež by jinak musely být využity k řešení 

závažnějších problémů. Školní psychologové zároveň plní roli mediátorů (mezi 

žáky a učiteli, učiteli a rodiči, žáky a rodiči apod.), ale i odborníků, kteří vědí, 

kam rodiče odkázat v případě závažnějších problémů dítěte.  

Kromě pozitivních aspektů byly ale odkryty i mnohé problémy, se kterými se 

školní psychologie stále potýká. Jedním z nich je stále nedostatečné legislativní 

ukotvení této profese a jejího financování. Jak jsem uvedl výše, v mnoha 
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veřejněpolitických dokumentech je práce školních psychologů zmíněna jen 

velmi stručně, v některých vůbec, což v určitých případech vede k nejasnostem 

v oblasti kompetencí, požadavků na školní psychology, ale i jejich financování 

(někteří školní psychologové jsou například placeni z peněz školní družiny či 

peněz získaných sběrem papíru). Psychologové mají k dispozici seznam tzv. 

standardních činností, ten je ale spíše širokým přehledem toho, co vše do jejich 

práce může spadat, konkrétní podoba jejich působení na škole pak závisí 

zejména na jejich dohodě s ředitelem. Zakázky ředitelů mohou být vhodnou 

formou nastavení práce školních psychologů, měly by ale být součástí 

formálního ukotvení profese. Ředitelé by měli mít alespoň rámcovou představu 

o práci školního psychologa, a zároveň vědět, co přesně od něj očekávají, kde 

jejich škola nejvíce potřebuje pomoci – pak mohou najít takového odborníka, 

jehož působení bude mít největší přínos. Jedním z dalších nedostatků 

současného systému školní psychologie je nedostatek supervizních a 

intervizních prvků, přičemž ty by mohly být nástroji k zlepšení práce školních 

psychologů a jejích výsledků, a zároveň přispět k vyšší míře jejich akontability.  

V práci se také podařilo určit ideální pracovní úvazek školní psychologa, který 

by měl činit minimálně 0,5 úvazku; pokud je pracovní úvazek menší, jedná se 

spíše o psychologa docházejícího do školy, jehož působení ztrácí mnohá 

pozitiva (osobní přítomnost, znalost školy, operativnost a další), která 

standardní školní psycholog má. V případě určení škol, které by vůbec měly 

školního psychologa mít, je základním kritériem počet žáků (minimální počet se 

podle expertů pohybuje mezi 300–500 žáky). Ten ale nemůže být kritériem 

jediným, je třeba brát v úvahu také lokalitu školy, podíl dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, podíl dětí s poruchami chování, dostupnost jiných 

psychologických služeb v blízkosti školy a další kritéria.  

Jak bylo zmíněno v úvodu této diplomové práce, školní psychologie je 

pomáhající profesí, u které bude vždy složité hodnotit její výstupy. I přesto se 

podařilo určit cíle, jejichž naplnění je možné s různou mírou přesnosti sledovat. 

Mezi tyto cíle patří podpora pozitivního klimatu školy a tříd; dále prevence a 

včasné zachycení problémů, prevence neprospěchu; osobní i metodická 

podpora učitelů a prevence syndromu vyhoření; normalizace psychologických 
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služeb (tzn. jejich přijetí jako standardní součásti vzdělávání i života). Jako 

indikátory ke sledování výsledků práce školních psychologů můžeme využít 

výkazy práce (počet kontaktů s klienty, přehled činností), počty kázeňských 

prohřešků, počty kázeňských postihů, počty omluvených i neomluvených 

hodin, sociometrické testy a dotazníky na klima školy či jednotlivých tříd (u 

kterých je ale třeba brát v úvahu přirozené proměny kolektivu), případně 

dotazníky na spokojenost s prací školního psychologa.  

V oblasti akontability školních psychologů je třeba rozlišovat mezi formální, 

zejména pracovně-právní zodpovědností, která by měla v první řadě proudit 

směrem k řediteli dané školy, zodpovědností profesní, která ale naráží na 

osamělost profese školních psychologů (kde se znovu projevuje nedostatek 

supervizních a intervizních prvků), a také vnitřní odpovědností, tedy jejich 

vnitřními hodnotami a přesvědčeními. Mezi akontabilitou (formální-vnější 

zodpovědností) a odpovědností (vnitřní) může existovat nepřímá úměrnost (jak 

popisovala kapitola 4.1), je tedy třeba tyto nastavit velmi citlivě, abychom 

nezadusili vlastní motivaci a úsudek školních psychologů.  

Podle psychologů-respondentů se drtivá většina z nich formálně zodpovídá 

řediteli školy, ale zároveň sami cítí nejvíce odpovědnosti vůči žákům, jejich 

rodičům, a také vůči sobě samým. Přemíra akontability by tudíž mohla přinést 

riziko oslabení dosud velmi silné deklarované odpovědnosti školních 

psychologů vůči těm nejdůležitějším – žákům – a její nahrazení formálním 

plněním plánů a tabulek.  

Systém školní psychologie na základních školách v ČR tudíž kromě výše 

zmíněných překážek čelí výzvě vhodného nastavení akontability školních 

psychologů tak, aby byla dostatečně kontrolována jejich práce, ale zároveň 

zachován dostatek autonomie a prostoru pro vlastní uvažování a citlivý přístup 

ke klientům. Prvním krokem, který by k tomuto cíli mohl dopomoci, by mělo 

být omezení osamělosti jejich profese a širší využití supervizních a intervizních 

prvků v jejich práci, kterému zatím brání zejména nedostatečné formální 

ukotvení těchto prvků (mimo rozvojové programy je zajištění supervize 

ponecháno na samotných psycholozích, navíc není ukotvené její financování; 
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v moha případech si tak školní psychologové zajišťují a hradí supervize sami, 

systémové nastavení ale chybí), při zachování pracovně-právní zodpovědnosti 

vůči řediteli, profesní zodpovědnosti vůči kolegům-psychologům, a vnitřní 

odpovědnosti vůči žákům, jejich rodičům, pedagogům a škole jako celku.  
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Summary 

School psychology still faces many challenges, however, this thesis identified 

not only barriers, which should be addressed from the policy perspective, but 

also benefits of school psychology as a whole. Thanks to the expert interviews 

conducted for this thesis, multiple policy goals of school psychology were 

identified, as well as indicators designed to measure their fulfillment. Last but 

not least, this thesis brought a new view on school psychology, with a focus on 

the accountability of school psychologists as street-level bureaucrats, aka a 

detailed look on their position in the educational system and their relationship 

to other actors. This views shows to whom and for what are these professionals 

responsible. 

Most of the relevant policy documents only deal with school psychology on a 

very vague level (some not at all), none of them present any policy goals, even 

though they do contain general statements in its support. The lack of legislation 

then influences the level of accountability perceived by school psychologists 

(see following paragraphs). 

The benefits of school psychology, which also work as the reasons why we 

should support it, include its operating flexibility, meaning the ability to deal 

with certain problems in a very short time. Another benefit is its preventive 

character, which is hard to measure, but might save significant resources 

(otherwise spent on dealing with much serious issues), if it works well. School 

psychologists also take on the role of mediators (between students and teachers, 

teachers and parents, students and parents etc.), and also professionals, who 

know where to get the right help for a child, should he or she need it. 

Besides the positive aspects, some problems in the system were also uncovered. 

One of them is still rather insufficient legislative consolidation of the profession 

and its financing. School psychologists have a list of “standard activities”, 

however, the specific form of their works depends on their deal with the 

school’s headmaster. This form of headmasters’ contracts with the 

psychologists can work well, but it should be part of the legislation. 

Headmasters must have at least some general knowledge about the profession, 
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and know what their school needs the most – only then can they find the right 

expert. One other drawback of the system is lack of supervision and intervision 

in the profession, both of which could lead to strengthening of school 

psychologists’ accountability and improvement of their work. 

As was mentioned in the introduction to this thesis, school psychology is a 

helping profession, and it will always be hard to measure and evaluate its 

outputs. Nevertheless, this thesis managed to find policy goals and relevant 

indicators to be used to measure them (with a different level of preciseness). 

These goals include support of positive climate at school, prevention, personal 

and professional support to the teachers, normalization of psychological 

services.  

When it comes to accountability of school psychologists, we need to differ 

between formal (legal) responsibility, which should mostly be linked to the 

headmaster, professional accountability (toward psychologists’ peers), and 

internal (personal) accountability, their inner values. As was presented in 

chapter number 4.3, the relationship between formal (external) accountability 

and inner responsibility can be inverse, it is therefore crucial to set just the right 

level of accountability, without killing school psychologists’ personal 

responsibility and judgment. According to the psychologists-respondents, most 

of them are primarily responsible to their headmaster/director, but they feel 

most of their personal responsibility toward students, their parents, and 

themselves. Too much accountability can therefore bring a risk of weakening of 

this very strong declared responsibility toward the most important ones – 

students.  

System of school psychology at primary schools in the Czech Republic is still 

facing many challenges, including the rights setting of accountability of school 

psychologists, which should ensure enough control over their work, but also 

keep enough autonomy and space for their own thinking and personal 

judgment. The first step toward this goal could be larger support and broader 

use of supervision and intervision in the work of school psychologists, while 

preserving their legal and occupational accountabilty toward the headmaster, 
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professional responsibility toward their colleagues, peers, and their internal 

responsibility toward students, their parents, teachers and school as a whole.   
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Online dotazník 

Akontabilita školních psychologů 

Dobrý den, právě vyplňujete dotazník na téma "Akontabilita školních psychologů", jehož 
výsledky budou v anonymní formě použity v diplomové práci v rámci oboru "Veřejná a 
sociální politika" na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.  

Cílem tohoto krátkého dotazníku je zjistit, komu se školní psychologové formálně 
zodpovídají za svou práci a ke komu ve své práci nejvíce zodpovědnosti subjektivně 
pociťují. 

Děkuji za čas, který tomuto dotazníku věnujete, v případě jakýchkoliv nejasností či 
dotazů se na mě neváhejte obrátit. 

Bc. Matěj Zahradník�
ISS FSV UK�
zahradnikmatej@gmail.com 

*Povinné pole 
V jakém kraji se nachází škola, ve které jako školní psycholog působíte? * 
Pokud pracujete na více školách v různých krajích, zvolte prosím ten, kde trávíte 
nejvíce času. 

o Hlavní město Praha  
o Středočeský kraj  
o Jihočeský kraj  
o Plzeňský kraj  
o Karlovarský kraj  
o Ústecký kraj  
o Liberecký kraj  
o Královehradecký kraj  
o Pardubický kraj  
o Kraj Vysočina  
o Jihomoravský kraj  
o Olomoucký kraj  
o Moravskoslezský kraj  
o Zlínský kraj 

Komu se v práci zodpovídáte za své jednání? * 
Uveďte prosím osoby/instituce, k nimž máte formální zodpovědnost v rámci 
pozice školního psychologa, tedy komu máte povinnost takzvaně skládat účty. 
Můžete vybrat více možností, do políčka "Other" můžete přidat odpověď, která 
není v seznamu. 

o  Řediteli školy 

o  Zřizovateli 

o  Pedagogicko-psychologické poradně 

o  Profesní komunitě 

o  Národnímu ústavu pro vzdělávání 

o  Učitelskému sboru 

o  Rodičům žáků 

o  Žákům 

o  Nikomu 
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o  Jiné:  
Mají tyto osoby/instituce možnost uvalit na Vás sankce? Pokud ano, jaké? * 
Uveďte prosím, zda mají osoby či subjekty, vůči kterým máte formální 
zodpovědnost, možnost Vás sankcionovat, případně jakým důsledkům můžete 
čelit, pokud byste svou práci například neplnil/a dostatečně dobře. Můžete uvést 
jak formální, tak neformální sankce/důsledky. 
 
Vůči komu CÍTÍTE ve své práci nejvíce zodpovědnosti za své jednání? * 
Uveďte prosím, ke komu v rámci pozice školního psychologa cítíte největší 
zodpovědnost. Jedná se o Vás subjektivní pocit, ne o formální povinnost. Můžete 
vybrat více možností. Do políčka "Other" můžete přidat odpověď, která není v 
seznamu. 

o  Řediteli školy 

o  Zřizovateli 

o  Pedagogicko-psychologické poradně 

o  Profesní komunitě 

o  Národnímu ústavu pro vzdělávání 

o  Učitelskému sboru 

o  Rodičům žáků 

o  Žákům 

o  Sám/sama sobě 

o  Nikomu 

o  Jiné:  

 
Z jakých prostředků je placena Vaše práce školního psychologa? 

Uveďte prosím, zda se jedná o "evropské peníze" (např. RAMPS), prostředky školy, 
nebo jiné zdroje. 

o  Prostředky z evropských projektů 

o  Prostředky z rozpočtu školy 

o  Jiné:  

 
Zde je prostor pro Vaše případné komentáře či doplňující informace. 

Není nutné vyplňovat. 

 


