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Příloha k diplomové práci na téma Školní psychologie na základních 

školách v České republice z pohledu veřejné politiky 

Přepisy rozhovorů 

 

Ø Školní psychologové 

Mgr. Linda Růžičková, ZŠ Eden, 23.4.2015 

Jaké jsou podle Vás přínosy školní psychologie, proč bychom jí vlastně měli 

podporovat? Třeba na rozdíl od PPP co přináší navíc. 

Z mého pohledu se to hodně týká duševního zdraví, ve smyslu že ty děti jsou v 

tomhle věku velmi ohrožené, velmi citlivé, jsou v přechodovém období adolescence a 

mají hrozně moc vývojových úkolů. Do toho nefunkční rodiny, spousta problémů 

nejen ve škole ale i mimo školu, které musí zvládat. A kdy vlastně je nemá kdo 

podpořit. A může to dojít k nějaké krizi, kterou oni nevědí jak mají řešit a nemají se na 

koho v tu chvíli obrátit. Samozřejmě že jsou dětská krizová centra, jsou linky důvěry 

a tak dále, ale já si myslím, že je strašně důležité mít tu styčnou osobu, která jim tam 

hned blikne, ano za tou můžu jít, toho prostě znám, viděl jsem ho, několikrát jsem s 

ním mluvil, tomu se můžu svěřit. S tím problémem. Ať už je rázu sociálního ve smyslu 

rodinných problémů, nebo ať už jsou tam třeba nějaké znaky že se vyvíjí opravdu 

nějaká psychická nemoc. Ale na to opravdu existují výzkumy, že v tomhle věku ty děti 

jsou velmi ohrožené, je tam myslím 80 procent všech psychických onemocnění vzniká 

do 14 let věku a 50 procent do 18. Takže opravdu jsou v tomhle ty děti ohrožené. Takže 

v tom globálnějším pohledu je to pro mě důležitý v tomhle, jakoby zabezpečit i vlastně 

prevenci v oblasti toho duševního zdraví, ať už v na úrovni primární, sekundární nebo 

terciární.Protože když tohle se neřeší, když tohle se nezachytí, tak pak samozřejmě ty 

děti spadají do toho rizikového chování, které se řeší preventivními programy atd. 

Vlastně je to na základě předcházení už těm rizikovým jevům si myslím že už z 

tohohle důvodu je to hodně důležitý. Plus to klima v té škole, pokud ten psycholog je 

dobrý a ví jak na to, tak má velmi dobrý potenciál ovlivnit celé klima školy, protože 

pracuje nejen s těmi žáky, ale i s těmi učiteli, i s těmi rodinami. Takže ten vliv je širší, i 

na tu komunitu kolem té školy. A i ti rodiče často nevědí kam se obrátit, když je nějaký 

problém, když něco řeší, netuší, kam jít. A ten člověk, ten psycholog, by měl být ta 
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první osoba, když se něco děje v té rodině, kterou kontaktují a ta už je dál nějak pošle, 

nebo s nimi pracuje, nějak je ošetří.  

Takže to je asi taková ty přidaná hodnota k těm PPP, že vy jste přímo v té škole? 

Jste v terénu, jste přímo v tom terénu, znáte ty děti, ony znají vás, pracujete s 

nimi, chodíte do těch tříd, takže znáte to prostředí té školy, což je obrovská výhoda. 

Můžete přímo pracovat s tím učitelem, který do té PPP prostě nepřijde, maximálně mu 

zatelefonují. Ale můžete přímo s tím učitelem pracovat, i s tím dítětem, pokud je nějaký 

problém, můžete pracovat s oběma naráz, že si to můžou vyříkat. Velmi vlastně 

banální problémy často, se z mé zkušenosti dokážou vyhrotit do velkých věcí, přitom 

by stačilo, aby ti dva si v klidu promluvili. Takže je ta role toho psychologa i jako 

mediátora, často to zažívám. Hodně je to mezi rodiči a školou, tam se často ty 

problémy hrotí, ale stačí aby tam byl někdo, kdo ty strany trošku zklidní a zmediuje, 

a může dojít k nějaké spolupráci. 

Pociťujete ve své práci nějaké překážky ze strany politiky, ze strany systému? Něco, 

co Vás brzdí? 

No, ano. Pro mě je těžké se podívat na to z toho pohledu z vnějšku, z toho 

politického a z té pozice pracovníka, tak je jako velmi těžké, že vlastně dlouho jsme 

byli pod projektem evropským, a byli jsme poskytováni školám, takže byl problém, že 

jsme měli v podstatě šéfa-nešéfa někde mimo školu a ředitel nevěděl úplně jak k nám 

přistupovat. Což mělo svoje výhody, hlavně v tom, že jste byl vnější pracovník, lépe 

se držel ten odstup. I ti kolegové měli větší důvěru, že nejsem ten člen toho sboru, jako 

oni, ale prostě jsem někdo z vnějšku, což si myslím že byla velká výhoda. Nicméně 

pak se to změnilo na to, že tedy jsme zaměstnanci školy, takže teď je jasný šéf. Ten ale 

vlastně je podle mě v tom taky zmaten sám, protože nemá pan ředitel taky jasné 

zprávy, jak toho školního psychologa brát, co od může čekat, že to je hodně na nás, jak 

my si to nastavíme, a není to nikde dané, nikde jasně řečené, na co má právo, co má 

chtít, kolik nám má dát peněz. To není nikde zakotvené a je to hodně na našem 

vyjednávání a na tom, jak si to my tady nastavíme mezi sebou. Jako velkou překážku 

vnímám to, že nemáte tu jistotu. Jste tu na půl roku, teď už vlastně třikrát, možná 

čtyřikrát za sebou to bylo tak, že ten projekt byl prodlužován na půl roku, takže jste 

vlastně nevěděl, co za půl roku bude. Což je velká překážka v tom, že nevíte, co si tady 

můžete dovolit rozjet za práci. Můžete mít dítě v péči, ale víte, že ho budete mít čtyři 
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měsíce a co potom. Takže to má hodně vliv na tu práci s dětmi. My tu třeba vedeme 

skupinu, taky prostě skupina.. Kolik můžeme udělat setkání, kdo ví, jestli to bude 

pokračovat, nebude pokračovat, hodně velká nejistota, která té práci tedy vůbec 

nepřidává. Má to vliv na tu práci, kdy ani to dítě neví, jak to bude. Myslím si, že ředitel 

asi je schopen sehnat peníze na školního psychologa, ale v minimálním rozsahu. Jeden, 

maximálně dva dny v týdnu. 

Máte pocit, že ta Vaše práce, že ta Vaše pozice je tedy nějak seshora daná, co tedy 

máte dělat, vykonávat? 

Ne. Ne. Naopak. Vůbec. Nás si velmi pletou se speciálními pedagogy a vůbec 

nevědí, co od nás čekat. Po nás chtějí vypracovat nějaké plány podpory, které jsou ale 

přesně koncipovány pro speciální pedagogy. A jsou tam postupy, které my prostě 

neděláme, my děláme jiné postupy, a ty vlastně nejsou vytvořené pro nás. Takže je to 

velmi těžké se v tom potkat. My jsme jim to nějak vypracovali, podle toho, jak to 

děláme, ale jestli je to pro ně uspokojující, pro nás to také není úplně ono, je těžké se 

potkat. Nemám pocit, že by ta práce byla seshora nějak koncipovaná. 

My víme, jaké máme možnosti práce, ale není to vlastně nikde dané, přikázané, 

jak máme pracovat. Prakticky to 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 tedy vyřešit jinak. Vím, že jsou školní 

psychologové, kteří neradi pracují s třídním kolektivem, což třeba se pak nemusí 

potkat s tou školou. A je to na tom vyjednávání. A jsou psychologové, kteří naopak 

mnohem radši pracují s třídním kolektivem a ne s jednotlivci. Takže pak je to hodně o 

těch specifikách té dané školy, co chce, co potřebuje, jaká je její zakázka. V tom je 

strašně důležité, aby to škola měla jasno, co od toho psychologa očekává, co od něj 

chce, na základě těch svých  místních specifik. Představuji si to tak, že je daná tedy 

nějaká metodika, kterou to vedení školy zná, ví, co může očekávat, ale má tu zakázku 

nějak specifikovanou. Dobře, tohle jsou všechno činnosti, co může dělat, ale my 

potřebujeme nejvíc tohle, tohle a tohle... Aby tam byla ta možnosti si to říct a nějak se 

dohodnout. 

Jde podle Vás jak by podle Vás mělo ideálně vypadat působení školního 

psychologa? 
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Spíš mě napadá, že ideálně by to mělo opravdu vypadat tak, že jsou brána do 

úvahy specifika té školy a ta škola má představu, jakou roli by tam měl ten psycholog 

mít, co by tam měl plnit, a podporuje ho v tom. Což si myslím, že je taky velký problém 

na řadě základních škol, že mají psychologa, ale je nějak jako vedlejší, něco si tam v 

pracovně kutá a něco tam občas s těmi dětmi dělá, ale vlastně nevědí co, což si myslím, 

že také není dobře. Takže ta podpora té školy je hodně důležitá. Vědět, proč toho 

psychologa máme na té školy.  

Jde podle Vás tedy říct nějaké cíle školní psychologie? Jak vlastně poznáme, že ta 

ŠP funguje? 

Z mého pohledu určitě vliv na klima té školy, že by to mělo vypadat mnohem 

vstřícněji a příznivěji pro děti, pro rodiče, díky tomu psychologovi. Na klima 

jednotlivých tříd, že ten psycholog by měl ty třídy znát, měl by do nich chodit, měl by 

s tím učitelem se o nich pravidelně bavit, pracovat na tom, aby to klima tam bylo dobré. 

A pak je to asi na úrovni podpory učitelů, ve smyslu jednak metodické podpory a 

jednak i nějaké osobní, psychické podpory. Prevence syndromu vyhoření a tak dále. 

Takže tohle si myslím, že je důležité. Na úrovni práce s rodinami, kdy je to vlastně 

nízkoprahové pro ty rodiny, k psychologovi přijít, není to nijak placené. Oni se můžou 

přijít poradit, když se něco děje. Pak je to určitě velmi důležitá funkce krizového 

interventa, měl by to být člověk, který v tom je jednak vzdělaný a ví, jak se v takových 

situacích zachovat. Když je jakákoliv krize, u žáků, u učitelů, ve vedení, tak se k tomu 

umí postavit a umí to s nimi řešit, nějakým způsobem tu situaci ošetřit.  

Dají se třeba stanovit nějaké indikátory, jak tedy poznáme, že ta pozice toho 

psychologa funguje? 

Mě napadá, že jsou dotazníky na klima školy, klima třídy, možná podle toho se 

to dá měřit. Když ten psycholog pravidelně chodí do třídy, tak si udělá sociometrii 

předtím, než tam jde, a vidí, jak se to vyvíjí, jak se ta atmosféra mění. Dá se to pak 

změřit dalším dotazníkem a tam se dá zjistit, jestli se to nějak mění, nebo ne. Na úrovni 

klimatu školy je to samé. Při té individuální práci s dětmi, tam vůbec nemám 

představu, jak by se to dalo měřit. To je tak citlivé, že tam těžko říct.  

Vy jste členem AŠP? 

Nejsem. V tuhle chvíli nejsem, ale zvažuju to, zjišťuju si informace, zvažuji, co 

mi to může poskytnout, nebo naopak. Jsem ve fázi zvažování. Jsem ve fázi, kdy se o to 
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fakt zajímám, jestli mi to pomůže, když s nimi budu v kontaktu, jestli je tam nějaká 

metodická podpora, nějaké vzdělávací akce atd.  

Napadá Vás něco, co ještě zmínit, nějaké problémy, připomínky? Třeba z hlediska 

ukotvenosti té práce? 

Jasnost té funkce. Podpora ze strany ministerstva, nebo jakékoliv instituce, která 

to bude mít pod palcem. Jednak teda finanční, že opravdu by to měly být nějaké peníze 

vyčleněné na toho psychologa, a ne peníze, které ten ředitel bere učitelům, kteří jsou 

za to pak naštvaní. Měl by být vyčleněný prostě zvlášť nějaký finanční obnos. A asi 

zakotvenost té náplně práci, ale zároveň s nějakou volností pro tu školu, vytvořit si tu 

svoji zakázku na toho psychologa podle toho, jak oni to potřebují.  

Takže nějaké systémové opatření by bylo vyčlenit peníze, které jsou přímo na 

úvazek školního psychologa? 

Určitě. A předpokládám, že jako měřitelné kritérium mi přijde počet žáků na 

škole. Samozřejmě jsou různě velké školy, na škole s 1200 žáky je úvazek na dva dny 

dost o ničem. Takže i nějaká kritéria vytvořit, na základě kterých by ti psychologové 

byli zaměstnáváni. Je mi jasné, že celé úvazky nejsou úplně reálné na těch menších 

školách. A pak jako podpora mě napadá nějaká metodická, zakotvená, další 

vzdělávání, aby i tohle tam bylo nějakým způsobem zakotveno. Ale myslím, že v 

tomhle se musí zapojit ta Asociace školních psychologů. 

 

Mgr. Jan Formánek, ZŠ Santoška, 23.4.2015 

V dokumentech se píše, že chceme podporovat školní psychology, což je asi 

správně, ale nikde není napsáno, jaké jsou cíle školní psychologie, co od ní 

očekáváme. Co je podle Vás přínosem školní psychologie, například oproti PPP? 

Myslím si, že ve škole řešíme, budu trochu obecný na začátku, spoustu 

komplexních a složitých situací, které učitelé sami nejsou schopni řešit. Řeknu třeba 

nějaké konkrétní případy, máme žáky nebo žákyně, kteří nechodí do školy a ty jejich 

problémy jsou poměrně komplexní, jsou to problémy rodinné, emoční, sociální, 

výukové, a ten učitel se na to třeba často dívá nějakým zjednodušeným pohledem. A 

myslím si, že tam je třeba dobrá práce právě toho psychologa, když může pomoci tyhle 

situace řešit. My jsme prostě v té psychologii prostě takoví zvyklejší těm lidem 

naslouchat, zjišťovat, co se nimi děje, a nějak se snažit být s nimi, soucítit s nimi a 
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skutečně jim pomoci. Ti učitelé nemají tohle nastavení a často na to ani nemají 

kapacitu, protože tam mají třeba 25-30 dětí ve třídě. A není v jejich možnostech věnovat 

se těm dětem individuálně, zaprvé to vychází z tohohle nastavení toho, že na to nemají 

čas, a za druhé na to nemají často schopnosti. Přece jen, v té psychologii my se 

věnujeme těmto věcem, děláme si výcviky, učíme se, jak s těmi lidmi jednat, jak jim 

skutečně pomoci, a to ti učitelé prostě ve valné většině neumějí. Můžou být takoví, 

kteří to samozřejmě umí, určitě i takové máme, ale je to spíše vzácné, bych řekl. A 

potom ta povaha těch problémů těch dětí může být dětí poměrně široká, spatřuji ten 

přínos v tom individuálním přístupu k tomu dítěti a v té specificitě toho přístupu. V 

tom, co je prostě psychologická práce, která někdy je třeba rozvíjení sociálních 

dovedností v té škole často u těch dětí, nebo je to naopak práce, která hraničí už s 

terapeutickou prací. A obě tyhle věci myslím nejsou v kompetenci učitelů vůbec. 

Potom školní psycholog se dá dobře využít na práci s třídními kolektivy, to je další 

věc. Ale to může zajišťovat metodik prevence nebo výchovný poradce. Ale když ta 

škola toho psychologa má, tak jakoby tím může dost ušetřit si peněz, když to takhle 

řeknu. Ona jedna věc je zaplatit organizaci, která vám udělám program za 2500 za tři 

hodiny, což je normální cena, nebo když to tady školní psycholog, z těch nevalných 

peněz, které pobírá, potom udělá v rámci svojí pracovní doby. 

Samozřejmě, když nastane nějaká krizová situace ve škole, když to dítě se nějak 

rozsype, něco se stane, tak ten učitel taky nemá nástroje na to, jak tuhle situaci řešit. 

Samozřejmě nějaký učitel to intuitivně může zvládnout dobře, nicméně patří to k naší 

profesi, že se v tomhle školíme, já si na to teď třeba dělám kurz krizové intervence, 

který mi například škola zaplatila.  

A třeba oproti PPP, jaká je tedy výhoda mít psychologa přímo v té škole? 

Tak PPP tu určitě nemůže být ve chvíli nějaké té krize, určitě sem nemůže chodit 

dělat práci se třídami, taky nepracuje s učiteli, to je určitě další přínos práce školního 

psychologa - práce s učiteli. Protože já tu roli spatřuji, že je taková.. Nevím, jak je 

přesně vymezená, četl jsem nějaké knížky o tom, jak se to pojímá, ale upřímně je mi to 

asi nějak jedno. Ale beru to tak, že jsem tady v té škole a snažím se tady dělat co nejvíc 

pro celou atmosféru té školy, což vnímám, že je taky psychické zdraví učitelů, jejich 

psychohygiena, případně nějaká edukace, a pak je to práce s dětmi a s celým tímhle 

systémem a práce s rodiči. Pracuji krátce, zatím ty hranici nemám nastavené tak, že 
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třeba s rodiči nepracuji, já se snažím pracovat s celým tím systémem, s těmi lidmi, kteří 

jsou do toho zakomponovaní, takže tam samozřejmě rodiče a učitelé spadají. Takže v 

PPP vám s učiteli moc pracovat nebudou. Nám se dochází jedna psycholožka externě, 

ta konzultuje s učiteli konkrétní případy, nicméně nezajímá se o jejich psychické nebo 

emoční dění a nebo jejich psychohygienu. Což je něco, co já jsem třeba ochotný 

poskytovat, protože mě to baví a protože mi to přijde smysluplné. Co je další výhodou, 

je to tady ve škole, jsem tady z toho prostředí, mám větší přehled, jak to vypadá, jaká 

ta učitelka skutečně je, která ty děti má, jaké mají ty děti spolužáky, třeba už je taky 

znám, takže když to dítě jede do poradny, tak je v nějakém externím prostředí, kde je 

jen samotné to dítě. Většinou tam dělají spíš vyšetření těm dětem, takže tu diagnostiku, 

to já je tam posílám, to je pro mě třeba dobré, já na tohle se nějak nespecializuji a je tu 

od toho instituce, která mi to vyšetření udělá, takže tam ty děti posíláme, to je pro nás 

třeba důležité. Ale potom je můžeme posílat na určitá místa, kde s nimi pracují třeba 

speciálně-pedagogicky, já teď působím třeba spíše na prvním stupni, takže hodně 

řešíme problémy dyslexií, dysgrafií a podobných věcí, vývojových problémů nebo 

sníženého intelektu těch dětí. Takže tam je můžeme posílat třeba na to, že nám pracují 

třeba s těmito dětmi, ale to není do PPP, to je spíš do nějakých speciálních center. To 

mi přijde jako dobré, nicméně máme i speciální pedagožku, která může s nimi 

pracovat tady, případně nějakou tuhle práci delegujeme i na asistenty, kteří jsou tedy 

psaní na konkrétní děti, nicméně třeba konkrétní dítě není ten den ve škole a asistent 

musí odvést určitý počet hodin práce za týden, takže si třeba vezme nějaké jiné dítě 

místo toho. Nevím, jestli je to košer nebo ne, ale je to rozhodně smysluplné a účelné. 

Co je ještě další výhoda oproti té PPP, že jsme prostě z toho prostředí a že ten 

problém toho dítěte nebo to dítě a jeho okolí jsme schopni vnímat nějak komplexněji v 

rámci toho systému, ve kterém se to dítě pohybuje. 

A vnímáte naopak nějaké překážky ve své práci ze strany toho systému, té politiky? 

Ať už v nějakém tom ukotvení, financování vaší práce, jistotách apod.? 

To vnímám docela jako velmi problematické, já myslím, že jsem tu placený z 

peněz družiny...? Takže jako oficiálně jsem tu jako školní psycholog, nicméně peníze 

jsou na to nějaké, já nevím, z  nějaké družiny nebo co. Já nevím, mě tohle tolik jako 

nezajímá, byla tu kolegyně přede mnou a ta byla placená z grantu, byla placená 

mnohem lépe, jak já bych si to třeba představoval. No, je to problém, bylo by dobré, 
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kdyby ta profese se nějak více zařadila do toho systému, nebo se stala jeho integrální 

součástí, jako jiné profese, které tu existují ve škole. Mně to přijde jako profese velmi 

smysluplná. No, to je samozřejmě problém, jakým způsobem jsme financovaní, že to 

je takovouto nějakou podivnou, pokoutnou cestou v podstatě, to mě nějak netěší, ani 

ten objem peněz, který z toho mám. Myslím si, že ta práce je dost náročná, a že by 

zasloužila vyšší ocenění, než je tohle. To je určitě jeden z problémů toho systému, jestli 

se ptáte konkrétně na tohle. Ptejte se, co chcete slyšet. 

Vy tedy nejste placený z nějakého evropského programu, ale nějak se našly nějaké 

peníze v rámci rozpočtu školy? 

Bylo to tak, že tu byla nějaká psycholožka, která byla placená z toho projektu, 

který si sama udělala. Takže ta profese je na téhle škole zaběhnuté, je tu nějakých sedm 

nebo osm let, což myslím že na ČR je velký nadprůměr, na Prahu takový možná lehčí 

nadprůměr, ale cítím tu třeba ze strany toho vedení nějakou podporu pro tu profesi, 

je tu uznána jako smysluplná, mají o to zájem, cítím i určitou formu podpory nebo 

ocenění té práce, kterou dělám.  

A dokážete nějak popsat určitou ideální formu působení školního psychologa? 

Jak by měl ideálně být placen, jak by měla být ukotvena jeho pozice? V jakém 

rozsahu by třeba měl pracovat? 

No, tak když vezmeme nějaké obyčejné školy mezi 300-1000 nebo 300-800 dětí, 

tak mi přijde, že ta práce bude asi relativně podobná. Jen ten, co má víc dětí, bude 

muset víc prioritizovat. Ale třeba na téhle škole, mně by přišlo, že 0,5-0,75 úvazek by 

tu mohl stačit, aby pokryl ty potřeby, které tu jsou. Já  nevím možná pro někoho 

zkušenějšího, by tu mohl být celý úvazek, pro mě by to třeba teď bylo obtížné, já jsem 

nedávno dokončil školu, ta práce je pro mě nová a je náročná, ale je skvělá. Já jsem 

třeba velmi spokojen, že jsem tu na půl úvazku, mně to úplně vyhovuje. Mám pocit, 

že pokrývám to, co je důležité tu pokrýt. Dovedu si představit, že bych tu byl víc, 

nicméně nemyslím si, že by to bylo úplně nutné. A co se týče toho zařazení té profese 

do nějakých financí, tak prostě by ten člověk tady měl být placený jako zaměstnanec 

školy, jako psycholog, který tu má půl úvazku a představoval bych si, že ten plat by 

mohl být vyšší, než mají třeba učitelé. Nevím, jestli je to jakoby fér nebo není. Já nevím, 

ale pro mě za tu práci cítím, že to je málo. Ale, věřím, že to tam může cítit i učitel, 

samozřejmě. Práce učitelů si velmi cením a vím, že ta práce je extrémně složitá, že 
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pokrývají spoustu úkolů, edukativních i výchovných, a že se to těžko kombinuje 

najednou. A že ten systém je prudí mnohem více než mě, mají osnovy, "musíte 

zvládnout tohle", ale na druhou stranu ti učitelé jsou občas takoví... trošku moc to 

žerou, že "ježišmarja, jestli nenaučím Nezvala, tak nestihneme tohle". Mně to přijde, že 

ty priority trochu ten systém nutí tak, že ta edukační funkce jsou prioritní, že těch 

informací musí být předán veliký objem a přijde mi, že je to zbytečné, že ten systém 

by měl podporovat i ty jiné funkce, jako je ta výchovná, u toho učitele. 

Je podle Vás možné jmenovat nějaké cíle školní psychologie? Jak vlastně poznáme, 

jestli nám to přináší to, co od toho čekáme, co by mělo být výstupem, co by ŠP měla 

přinést? 

Tak z toho, že ta role je psycholog, tak já jako psycholog se zajímám o psychické 

zdraví těch lidí, kteří tu ve škole jsou. A o zdraví kolektivu také nějakým způsobem, a 

celé té atmosféry té školy. Přijde mi, že to může být velká přidaná hodnota, že tu někdo 

dělá něco s těmi mezilidskými vztahy, snaží se do nich nějak zasahovat. Potom také 

cílem je včas rozpoznat určité problémy, které tu mohou být, ať to jsou psychické 

problémy těch dětí, nebo ať to jsou výukové problémy, ten psycholog do toho může 

také zasahovat. Já to nepotřebuji nějak řešit, nepotřebuji nikoho diagnostikovat, ale 

potřebuju tu být a mít nějaký screening a vidět, které děti jsou v nějaké nepohodě a 

potom je třeba odeslat na to správné místo. Také pár kolegů mi říkalo, že vnímá tu naši 

roli jako roli obvodního lékaře, který jakoby rozesílá tam, kam je potřeba. Tak to mi 

přišlo že je v něčem taky dobré přirovnání, nicméně tam těch funkcí vidím ještě víc. A 

pak je to prostě konkrétní práce s těmi dětmi, jejich posun v jejich sociálních 

schopnostech. Já už se pomalu vrhnu na ta měření těch cílů, toho úspěchu. Děti často 

somatizují, když mají nějaký závažný problém, nevyjadřují ho verbálně, protože 

nejsou ve svém věku ještě schopné, tudíž ho často vyjadřují přes tělo, což vede k tomu, 

že to dítě například často zůstává doma, má bolesti břicha, hlavy a podobně. A když s 

těmi dětmi pracuji, tak třeba vidím, že to dítě do té školy chodí, že se nebojí sem chodit. 

Teď třeba mám dvě děti z prvního stupně, které ke mně chodí a do té školy začínají 

víc chodit, méně somatizují. Netvrdím, že je to přímý následek mé práce, rád bych si 

to myslel... Myslím, že tam nějaké propojení nejspíš jako bude a samozřejmě, čím více 

takových případů bude, tím více mě to bude utvrzovat v tom mém přesvědčení, že 

alespoň v nějaké části případů je to třeba aspoň částečně moje zásluha. Ale celkově 
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samozřejmě psychologie a psychoterapii jakákoliv činnost té práce se velmi těžko 

odhaduje nebo měří. Já poznám, když moje konzultace je dobrá, nebo není. Orientuju 

se podle svého pocitu taky samozřejmě, což je vysoce subjektivní, ale takhle to prostě 

v pomáhající profesi nebo v profesi psychologa je. Těch objektivních hledisek je 

relativně míň, mohli bychom se třeba bavit o tom, jestli to dítě chodí nebo nechodí do 

školy, to je nějaký znak. Máme zase na vyšším stupni žáky nebo žákyně, kteří nechodí 

do školy zase už z jiných důvodů, třeba sociálních, tak se s nimi snažím konzultovat, 

navazovat nějaký vztah, mluvit s nimi, řešit jejich problémy. A třeba teď jsme nastavili 

nějaká pravidla, nějaké hranice, konzultoval jsem s rodiči a daří se nám, že ty holky 

teď třeba do školy začaly chodit. Tak to je pro mě taky veliký úspěch a to už nějakým 

způsobem objektivní měřítko je. Taky ještě ta práce toho psychologa často mi přijde je 

tady mediační. Že je to mediace mezi žákem a učitelem, mezi vedením a učiteli, mezi 

učiteli navzájem. Často ty vztahy jsou špatné v jakýmkoliv směru, z jakýchkoliv 

důvodů, ale právě ta schopnost třeba mediovat, nebo pracovat i s tou rodinou trochu... 

Já tu nechci dělat rodinnou terapii a nedělám, ale občas dělám mediace mezi rodičem 

a dítětem, které mi třeba nechodí do školy. Je to práce s celým tím systémem, ve kterém 

to dítě je.  

Mně třeba přišlo, že jedním výsledkem ŠP může být to, že se něco nedostane. Ale 

to už téměř vůbec nejde měřit, že kdybyste tu nebyl, k čemu by došlo a k čemu ne. 

Tyhle výzkumy je hrozně těžké udělat, jestli funguje primární prevence, nebo 

nefunguje. Už to, že třeba škola má nějaký minimálně preventivní program, otázka je 

kdo ho naplňuje, jak ho naplňuje a jak je v tom aktivní, ale už to, že ta škola, do té 

prevence nějak investuje, něco říká. Takže jít kontrolovat školou, která ten primárně 

preventivní program nedělá, nebo na nějak kašle, tak tam je z podstaty věci nějaká 

preventivní proměnná, která nám to nedovoluje relevantně porovnat. Provést tenhle 

výzkum je těžké, nebo nějak měřit tu účinnost. Ano, preventivní působení na škole. 

V tuhle chvíli třeba já osobně tolik s kolektivy nepracuju, protože na to se tu víc 

zaměřuje metodička primární prevence, kterou tu máme, a ta sem zve různé externí 

organizace. Moje role je spíš víc intervenční, než preventivní.  

A vy jste členem AŠP? 

Nejsem.  

A uvažoval jste o tom? 
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Četl jsem o tom, nedávno jsem četl právě knížku o školní psychologii a tam bylo 

vůbec vlastně o tom nějakém sebedefinování nebo sebeuvědomění té profese. Přišlo 

mi to zajímavé, zajímalo mě stát se členem nebo uvažoval jsem o tom, nicméně odložil 

jsem to, nebo nepřemýšlel jsem o tom dál. 

Já chodím na pravidelné intervize na dvě místa, chodím na Stodůlky a ještě na 

Floru. Máme intervize školních psychologů, jsou tam i lidé z PPP, ti tu intervizi nějak 

vedou, ale je to spíš nějaká peer podpora nebo řešení konkrétních případů. To je super, 

že tyhle věci fungují a že ty PPP jsou ochotné to zajišťovat. Co mi chybí v práci, je 

supervize. Já bych chtěl mít supervizi, potřeboval bych mít někoho s kým proberu 

třeba osobně ten případ a někoho, kdo je expert v téhle roli, nicméně samozřejmě 

supervize stojí 800, 1000 korun za hodinu. Já bych si to musel platit sám, žádal jsem o 

to školu, možná bych mi nějak vyšli vstříc, někde bychom se možná potkali, ale to 

myslím že by mělo být zakomponované v té profesi a v té dotaci té profese. Supervize, 

každý psycholog má supervizi, nebo měl by mít. My jsme na to zvyklí, já myslím že i 

ve škole by měla být supervize, bohužel ve škole nic takového neexistuje, a to mě třeba 

mrzí. To je jedna z věcí, kterou si kladu dál za cíl, že chci zavádět intervizní prvky do 

školy. Já nejsem expertní učitel na to, abych jim tady dělal supervizi, ale můžu jim tu 

pomoci facilitovat nějaké procesy, nebo pomáhat jim vůbec sdílet ty informace a 

podobně.  Takže zavádět třeba prvky intervize do školy mi přijde velmi důležité. 

A máte pocit, že ta Vaše práce školního psychologa je nějak "shora" spíše 

nalajnovaná, nebo máte spíše volnost, jak pojmete svoje působení? 

Já jsem jedině rád, já tu mám absolutní volnost. Zatím. Já nevím, jak to bude, 

možná se nám to tady bude měnit, ale mně to teda jako extrémně vyhovuje, že v tuhle 

chvíli já tu mám naprostou volnost. Pro mě je to dobré. 

Vím, že NÚV vydal metodiky pro práci školního psychologa, nějaké další příručky, 

ale asi tedy neexistuje nějaké zákonné ustanovení, co by přesně měl psycholog 

vykonávat...?  

Já nevím, já jsem v tomhle asi trochu anarchista. Ale jo, třeba by mě to zajímalo, 

bral bych to jako nějakou formu inspirace, chtěl bych vědět, co se tam píše.  

Napadá Vás něco, co jsme nezmínili, co jste Vy chtěl zmínit? Nějaké problémy, 

připomínky, komentáře... 
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No, já myslím, že ten systém zatím možná právě tím, jak je to málo ukotvené, 

tak nám ty klacky pod nohy nehází. Tak já doufám, že se tohle nebude měnit. To je 

takové moje přání, ale nepřijde mi, že by to tak vypadalo. Nicméně, bylo by fajn, kdyby 

ten systém nabízel ty supervize, nebo nabízel i nějaké komplexnější formy vzdělání 

specifické pro ty školní psychology. Ta podpora v té práci by mohla být větší, ale v 

současné chvíli je to takové, že cítím, že ta profese se nějak definuje a vzniká. Jako už 

nejsme úplní průkopníci v tuto chvíli, ale ještě pořád je to takové neetablované a přece 

jenom co mám pocit, tak mimo Prahu to není úplně běžné.  

 

Mgr. Hedvika Hrušková, ZŠ U Školské zahrady, 27.4.2015 

Jaké jsou podle Vás přínosy školní psychologie, například oproti PPP? Co vlastně 

přináší to, že jste přímo v té škole navíc? 

Největší výhoda toho, že jsem ve škole, je ta, že jsem blízko. Blízko těm dětem, 

učitelům, v podstatě i těm rodičům jsem jakoby blíž. Když se objeví nějaký problém 

ve škole, tak já můžu hned reagovat. Buď jako fakt hned ten den. Typu - osloví mě 

učitel "hele tady se něco semlelo", nebo mi řekne, když tam přijdu "včera se něco stalo". 

Kdežto v té poradně je to tak, že jsou tam strašně dlouhé objednací doby. Takže se 

stane nějaký problém a to dítě čeká třeba dva měsíce, než se do té poradny dostane, 

což je jeden problém. A druhá věc je, že já když jsem v té škole, tak můžu promluvit v 

jednu chvíli s dítětem, s učitelem, případně s dalšími dětmi z té třídy, případně s celou 

třídou, můžu si ty rodiče většinou pozvat třeba do týdne, do čtrnácti dnů jsem schopna 

ten termín dát. A je to vlastně hned, je to pružnější řešení, aktuálnější řešení, a v tuhle 

chvíli se mi vlastně daří, že jsem schopna s těmi dětmi pracovat kontinuálně a častěji. 

Třeba jednou za čtrnáct dní jsem schopna si s tím dítětem sednout a něco s ním řešit. 

Zatímco v té poradně to také není možné takhle často, tam je to otázka třeba měsíců, 

jednou za měsíc je tam třeba vidí, ty děti. Takže ta práce může být intenzivnější s těmi 

dětmi.  

A jaké jsou podle Vás cíle té školní psychologie, nebo co můžeme čekat jako nějaké 

výstupy ŠP, jak vlastně poznáme, že to funguje? Že to něco přináší? 

Mně připadá, že je strašně důležitý ten... Kdybych se ptala, jestli funguje ten 

psycholog v té škole, tak bych se podívala jako na proces, jak ten psycholog tam 

pracuje a pak na nějaké výsledky. Myslím si, že u těch výsledků je teda podle mě to 
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strašně těžké, jako vlastně je možné říct, že bude vidět. Něco velkého navenek. 

Kdybych šla po malých výsledcích, nebo po tom procesu, v tom procesu mi připadá 

nejdůležitější, nebo co se dá se podle mě sledovat je, kolik má ten psycholog rozhovorů 

a s kým - s dětmi, s učiteli, s rodiči. Ve chvíli, kdy ty rozhovory má, tak to odpovídá 

tomu, že je tam zapojený a že funguje. Ve chvíli, kdy tam sedí v kanceláři a nemá do 

čeho píchnout, tak samozřejmě to je problém. 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 psychology nepouští do hodin nebo s 

ním mají problém, tak ten psycholog tam nemůže rozumně fungovat. Takže si umím 

představit, že tohle je také důležitá součást toho procesu. Teď je otázka, jak by se to 

dalo vysledovat, zase možná nějakými dotazníky, co si ti učitelé o tom myslí, o tom 

psychologovi. To je ten proces, teď je to otázka těch výsledků. 

V podstatě já věřím tomu, že ten psycholog, když v té škole funguje, tak může 

řešit, reagovat na ty narušené vztahy v těch třídách, předcházet šikaně si myslím, 

protože ve chvíli, kdy ten psycholog tam je a ti učitelé o něm ví a spolupracují s ním, 

tak se to myslím do té šikany nikdy nedostane. Protože už na nějaké drobné náznaky 

je různým způsobem hned reagováno. Takže tohle si myslím, že by mohl  být výsledek 

působení školního psychologa, i  když je možné, že to někde zvládá ten metodik 

prevence sám. TO si umím představit, že může být slušný metodik prevence, má 

omezení hodně časová, nemá tolik možností jako školní psycholog. Co se dá v podstatě 

měřit, je nějaká spokojenost nebo klima těch tříd a té školy. Sem si myslím, že v 

podstatě když funguje preventivní ta práce s těmi třídami, což často si myslím je také 

úlohou toho školního psychologa, tak ty lidi jsou jakoby spokojenější, ty děti jsou 

spokojenější v té škole a vlastně funguje to nějak líp. No a pak jsou takové ty drobné 

výsledky, které vlastně se podle mě nedají úplně snadno někde vidět a spíš jsou o 

nějakém... jako asi by se to dalo nějak vykazovat, to jsou takové ty drobné úspěchy 

těch konkrétních dětí. Jakože když to dítě se chová blbě ve třídě a projde nějakou 

podporou toho psychologa, začne se chovat líp. Tak jako takové ty úplně konkrétní 

výsledky těch konkrétních dětí. Je otázka samozřejmě jak tohle někde vykazovat. 

Většinou z toho člověk má sám dobrý pocit. Jako myslím si, že někdy se podaří, že to 

ten učitel vnímá, že ten učitel jakoby vnímá, že to dítě se změnilo, nebo že nějaké svoje 

chování třeba omezilo a v něčem je míň konfliktní, tak to asi se jakoby dá takhle. 



Bc. Matěj Zahradník  2016 

 14 

Já když jsem o tom přemýšlel, tak mi přišlo, že jedním výsledkem Vaší práce může 

být to, že se něco nestane. Právě díky tomu, že působíte preventivně.  

Je pravda, že tohle je opravdu těžké, možná co se dá sledovat, je v podstatě 

nějaká spokojenost a nějaké klima té třídy, klima té školy, na to jsou v podstatě 

dotazníky. Není to o tom, že když je psycholog na škole, tak vztahy jsou všude dobré, 

ale potom když se něco začne dít, tak se na to dá jako reagovat a neskončí to nějakou 

šikanou nebo nějakým brutálním ostrakismem.  

Vnímáte nějaké překážky ve své práci? Teď myslím právě ze strany toho systému 

nebo politiky, ať už v tom ukotvení Vaší práce, v tom financování... 

No z hlediska toho systémového, tak v podstatě mi připadá, že asi největší 

problém jsou ty peníze. myslím si, že jako je to pořád takové nejisté, což třeba já to tak 

tolik nevnímám, ale ve chvíli, když znám jako kamarádky, co pracují v rámci těch 

projektů, tak je to prostě na prd, že jo. Protože ony tam ví, že teď mají na půl roku 

projekt a neví, jestli tam potom budou dál. Takže pak je otázka, co má cenu s těmi 

dětmi začínat dělat, jestli má cenu někde navázat nějaký vztah, který jakoby je potřeba, 

aby to bylo dlouhodobější, nebo prostě vymýšlet nějakou koncepci, když tam je tahle 

nejasnost toho, jak dlouho tam člověk bude pracovat, tak je to podle mě strašně 

demotivující. A já to mám tak, že já trochu věřím tomu, že když ta škola sehnala ty 

peníze, tak je sežene dál, ale také to vůbec není jisté. Také mohou říct, za těch tři čtvrtě 

roku, že prostě sežnou těch peněz míň a budu tam místo dvou dnů jeden a to taky je 

o něčem jiném. Když mám teď plno na dva dny, a pak tam budu je jeden den, tak co 

budu dělat s těmi lidmi, který tam mám ve "spolupráci". Tak jim řeknu "ty máš smůlu?" 

nebo...? Tak je to taky takové hloupé pak vymýšlet nějaký projekty, nějaké pravidelné 

skupiny, když člověk neví, jak tam bude dlouho, jestli tam bude takhle nebo jinak, tak 

tohle si myslím je nejvíc limitující. Co mi pak třeba ještě schází, což by se taky dalo 

nějak systémově řešit, to je nějaká podpora, ale otázka je, jestli by to v tom systému 

mělo cenu nějak řešit, že vlastně o sobě ti jednotliví školní psychologové vůbec neví, a 

když nejsou v tom projektu třeba nějakém, tak vlastně nemůžou využívat nějakou 

podporu, nemůžou se spolu scházet, každý si to musí řešit nějak sám. Se říká, že to je 

jedna z nevýhod ŠP, že je vlastně hrozně opuštěný, že je vlastně sám v té škole a nemá 

tam žádný tým, se kterým by mohl fungovat. Já bych si tak jako představovala úplně 

hypoteticky, kdyby byla Asociace školních psychologů, v rámci které by fungovala to, 
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že ti lidé by o sobě věděli a mohli by být v rámci toho nějaké skupiny lidí supervizní, 

intervizní, prostě že by se ti lidé mohli sejít a vlastně společně řešit ty problémy, v 

kterých jsou sami. Že by ti lidé nebyli tak sami. Tak to mě tak jako napadá. 

Ona existuje AŠP. Té jste členem? 

Koukala jsem na to, členem jako nejsem, vlastně mi přišlo, že je to víc teoretické 

než praktické. Ale přiznám se, že jsem tam teď na těch stránkách nějakou dobu nebyla, 

takže nevím, jestli se v tom něco odehrává. Vnímala jsem to spíš jako že to nějaký 

způsob, jak to jako prosadit do toho systému, než že by to bylo zaměřené na podporu 

těch školních psychologů, tak to na mě působilo. Přiznám se, že teď úplně aktuálně 

nevím. 

A máte pocit, že ta Vaše práce je nějak "shora" nalajnovaná, že máte vlastně dané, 

co máte dělat, nebo je to spíš na Vás, jak si ustanovíte tu svoji práci? 

Teď tak jako trošku budu vařit z vody. Já to mám tak, že v podstatě... abych 

byla úplně upřímná, jestli je někde něco ukotvené zákoně, tak já jsem to nečetla, takže 

nevím. Teď vám v tuhle chvíli řeknu, že tohle nevím. Je jako hloupé to takhle říct, ale 

já jsem na ty papíry nikdy moc nebyla. Ale jinak co jsem v podstatě udělala já, spíš jako 

pro svůj pocit, že to dělám dobře, je, že jsem si jakoby četla ty věci od toho NÚV, oni 

vydali ještě knížku jako Úvod do školní psychologie, právě Štech a Zapletalová, což 

jsou vlastně nestoři té školní psychologie u nás. Tak právě Štech vlastně dělal jako 

vedoucího katedry, kde jsem já vlastně studovala pedagogickou psychologii, takže 

zrovna jeho si fakt vážím, paní Zapletalovou zas až tak moc neznám, ale je zase v tom 

praktičtější, on je víc teoretik. Ta knížka mi připadá, že je super, že mně v tom dala ty 

základy, to co ano , co ne, na co si dát pozor, tak to si myslím, že bylo super. Ale jinak 

si myslím, že je to hodně o domluvě s vedením a o tom, jak je ten školní psycholog 

konkrétně nastaven. Co má za sebou, jaké zkušenosti jako má, pak si myslím, že to je 

o nějaké osobní odpovědnosti, do čeho se člověk pustí a do čeho ne. Takže já to 

vnímám tak, že to je moje nějaká odpovědnost, abych se nepouštěla do něčeho, do čeho 

si myslím, že na to nemám, nebo nemám zkušenosti, nejsem v tom vzdělaná.  

Jde podle Vás popsat nějaké ideální působení školního psychologa? Co by Vám 

ještě pomohlo zlepšit Vaše působení? 

Tady to není moc o postupech, ale spíš o tom, jak by měly vypadat nějaké 

podmínky? 
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Ano, víceméně i podmínky, nebo jestli Vám chybí nějaká ta supervize, intervize, v 

jakém rozsahu by měl ten psycholog působit... 

Mně připadá jakoby ten poloviční úvazek na školu takový dobrý. Já mám na 

jedné škole ten poloviční a už tak mám pocit, že tam víc jsem, než nejsem. Co si myslím 

že je často problém na těch školách, že tam není úplně prosto na nějaké... že ta kancelář 

je mrzácká, pokud vůbec nějaká je, a druhá věc je, že tam je sice kancelář, ale není tam 

už žádný prostor pro práci se skupinou. Tak to si myslím, že je docela důležité. Protože 

když já potom potřebuji dělat se třídou, tak tam musím přijít, musím zařídit, aby tu 

třídu uklidili, aby mi tam udělali kolečko... Někdy to je sranda, někdy to je strašný 

vopruz. A pak uklízet žejo. Takže jako kdybych měla svůj prostor, kam oni jako 

přijdou, tak je to asi pro mě příjemnější. A z hlediska toho, jako co by mně vyhovovalo, 

tak mně by určitě vyhovovalo mít pravidelné schůzky nějakého týmu lidí, kteří pracují 

v tomhle, to znamená jak vy říkáte klidně i ty intervize a supervize, to by bylo úplně 

ideální. Já to mám vlastně teď tak, že jsem si supervize zařídila jako sama, takže 

chodím na individuální supervizi k jednomu školnímu psychologovi, právě jako 

zkušenému, to je nejstarší školní psycholog v Čechách, pan Richard Braun. Jo, tak jako 

mám vlastně nějakou supervizi, 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, atd. Takže to mi 

připadá jako hodně důležité, že to, co by bylo jako ještě pěkné, ale to je více jako, že se 

to dá zařídit, mít něco jako supervizi pro učitele, to si myslím že by bylo taky hodně 

důležité, i když si myslím, že já bych to dělat vlastně nemohla, jako že by to vlastně 

musel dělat někdo zvenčí, tak to je spíš otázka celého toho školského systému. Že by 

to hodně pomohlo nejenom mně, jako školnímu psychologovi, ale celkově tomu 

systému toho školství. 

Pro mě jedno zásadní opatření, které se mi opakovalo v těch minulých rozhovorech, 

bylo určit nějaký úvazek pro ŠP a vyčlenit na něj peníze. Že největší problém je v 

tom, že ty školy nevědí, z čeho je platit. A potom podle čeho určit, které školy by 

měly mít psychologa, které neměly, jestli Vás napadají nějaké cesty. 

Já to mám tak, že si myslím, že ideální by bylo, aby ho měly všechny, 

samozřejmě, a pokud by se mělo jestli některá jo nebo některá ne, tak si myslím, že by 

to mělo být podle toho... Co by mohlo být vlastně takovým klíčem, je množství dětí, 
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které jsou nějak integrované, nebo množství dětí, které mají sociální problémy, nebo 

problémy v chování, to si myslím, že je nejvíc. Když ty děti mají problémy v chování 

z různých důvodů, ať už jsou to poruchy chování nebo prostě nějaké blbé prostředí, 

tak to je prostě hrozný průšvih, to pak dělá hroznou paseku. Ale je otázka, jak se tak 

jako, integrované děti se dají vykázat snadno, to ty školy mají, ale jakoby z hlediska 

toho, aby se počítaly děti s problémy chování, to je prostě už náročnější, protože to je 

jak to kdo vnímá. Pro někoho to může být každý druhý, pro někoho to může být 

někdo, kdo fakt tam hází židlemi a tak. Těžko říct, jaká kritéria u toho jako stanovit. 

Tak tohle asi. 

Mně se tam nejvíc objevovalo, že podle počtu dětí, že aspoň nějakou minimální výši 

úvazku určovat podle toho, kolik má škola dětí. 

To si myslím, že je pravda, to je rozumné. Zároveň mám jednu školu, kde je 

málo dětí, ale jsou tam tak problémové, že prostě bych mohla být jen tam, takže ono je 

to hrozně jako těžké, že zase ano, počet dětí, když tam těch dětí je jako hodně, tak tam 

pravděpodobně bude hodně problémů, na druhou stranu to, že jich je tam málo, 

neznamená, že tam žádné nejsou. Ale zrovna myslím si že tahle právě jedna škola, je 

přesně ten typ, kdy jak jste říkal, že se stává, že ty stejné děti jsou na stejné škole, že 

vlastně vznikne škola, která je pověstná tím, že tam chodí problémové děti, a tím 

pádem už tam normální děti nedostanou, už tam chodí jen ty problémové. Už z toho 

vzniká v podstatě škola pro děti s poruchami chování, ačkoliv to tak nikde není 

stanovené, je to čistě životem. 

Napadá Vás něco, co jsme nepokryli, ale co byste ráda ještě zmínila? Připomínky, 

komentáře, opatření, která byste ráda navrhla. 

Já přemýšlím, jak je to jakoby s těmi penězi, že jsem vnímala to, že se vlastně 

hodně udělalo pro to, aby se nějakým přesvědčili, nevím vlastně přesně koho, že školní 

psychologové jsou v těch školách důležitý. To tak vnímám hodně ze strany NÚV nebo 

paní Zapletalové, že se snažila to hodně prosazovat a tlačit do toho systému, což je 

hodně důležitý. A zároveň je pro mě otázka, jestli to je reálné, jestli na to ty peníze být 

mohou. Takže pro mě je těžké nějakým způsobem tlačit do něčeho, když o tom 

představu nemám, jestli ty peníze jsou nebo nejsou. Nebo si říkám, dobře když jedna 

škola ty peníze sežene, tak jakože jiná ne, o čem to je. Je to o tom, že někde lépe 

hospodaření, nebo je tam ten ředitel schopnější, nebo mají nějaké jiné zdroje? A je 
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pravda, že do toho samozřejmě já nevidím, ani do toho nešťourám, jsem ráda, že jsem 

ráda. A pak mě ještě napadá otázka toho, co vlastně zaznělo, jestli když se dělají nějaké 

projekty třeba přes to NÚV, jestli je lepší, když je ten psycholog zaměstnanec školy, to 

je jedna varianta, nebo je zaměstnanec NÚV. Teď jsem to řešila s panem Braunem, 

který říkal, teď si nejsem jistá... Myslím, že dřív to bylo tak, že ten psycholog byl 

zaměstnancem školy a teď bude zaměstnancem NÚV. A já jsem si vlastně říkala, že 

nevím v tomhle, co je dobře. Oboje má svoje výhody a nevýhody. Mně připadá, že 

když jsem zaměstnancem školy, je to pro mě jednodušší, protože mám přímo nad 

sebou vedení a rovnou to řeším s vedením. Že tam není nikdo třetí, jako zaměstnavatel, 

a ještě jakoby, v podstatě kdo to je... Není to nadřízený ten ředitel, ale někdo, s kým to 

musím řešit. Mně připadá jednodušší, že tam v podstatě je jedna cesta, kdy to řeším já 

a vedení, to je ta výhoda, ale nevýhoda toho zase je, že když ten školní psycholog má 

být nějakým způsobem jako neutrální, ale zároveň je zaměstnanec té školy, tak to může 

být taky svým způsobem limitující. Že se ten člověk může dostat do situace, kdy 

vedení po něm něco chce, ale já jako psycholog se nejsem schopna s tím ztotožnit. To 

může být pak náročné, tak to je zase nevýhoda toho být zaměstnanec školy. Člověk 

vlastně jako, nevím jestli to říkám srozumitelně... Že si fakt člověk jakoby tu neutralitu 

mnohem hůř drží, jestli to vůbec jako jde, si ji vždycky držet. Já jsem zažila situace, 

kdy po mně vedení něco chtělo a já jsem s tím nesouhlasila, ale zároveň jsem cítila, že 

nemůžu jít úplně proti nim, tak jsem hledala nějakou cestu mezi, ale jako vím, že to 

bylo nepříjemné. Ale možná že to je něco, co k tomu školnímu psychologovi vlastně 

patří. Že to není něco, co by se mělo řešit, ale spíš nějaká stálá náročnost té profese. Že 

to možná není něco, co by se mělo řešit nějakým zásahem, ale spíš věc, o které je 

potřeba vědět a nějak si to jako hlídat. Protože si myslím, že i když je člověk 

zaměstnanec někoho jiného, tak pořád se do té situace dostává, že je pořád v nějakém 

střetu mezi vedením a učiteli, mezi učiteli a rodiči... Že tam ty střety prostě jsou a ten 

psycholog si myslím že vždycky by měl být jako mezi a snažit se nějak vidět obě dvě 

strany, rozumět oběma stranám, něco jako mediátor. 

Jste mě trochu nachytal na neznalosti těch zákonů. Je pravda, že já jakoby mám, 

jsem si prošla takové ty náplně práce, co bych jako měla dělat, co bych mohla vlastně 

dělat v rámci té pozice, to je pravda, že to mám. Ale vlastně nevěděla jsem, jak moc je 

to ukotvené v tom zákoně, tohle vlastně všechno bylo  z toho NÚV, všechno vzniklo 
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vlastně z těch předchozích projektů. Oni to tam mají docela podrobně rozepsané, tu 

náplň práce, ten etický kodex a takové věci, takže si myslím, že z toho se čerpat jakoby 

dá, z toho jsem pak vycházela, jen jsem si vlastně proškrtávala, co dělat nechci nebo 

nemůžu nebo nestíhám... Ale je pravda, že mám docela pocit, že stejně je to, jak ten 

školní psycholog, asi jak je to ve všem, jak ten školní psycholog na té škole působí, je 

podle mně hodně o něm. O tom, jak jako celkově pracuje s lidmi, co má za sebou přesně 

za zkušenosti nebo za vzdělání, plus o tom, jak je schopný si to v té škole jako nastavit 

s vedením i s těmi učiteli. Mám třeba zkušenost, že ta psycholožka, co tam byla přede 

mnou, ta tam prý skoro vůbec nebyla. Já nevím, kde byla, ale to je jedno... Ale prostě 

všichni mi to říkají "ona tu vůbec nebyla". A to je že já jsem tam byla a byla jsem v tom 

jakoby aktivní, tak už hodně pomohlo tomu, že to s těmi učiteli vlastně šlo, že se 

podařilo s těmi lidmi ten kontakt navázat vlastně relativně rychle a oni byli se mnou 

relativně spokojení. A myslím si, že první fáze spokojenosti byla v tom, že jsem tam 

BYLA. A chodila za nimi a ptala se, jak se mají, jestli nemají nějaký problém, že jsem 

mluvila o té třídě, jak jí vidím... Že to bylo hodně o tom, jak já jsem to tam nastavila, 

jak já jsem ten kontakt s těmi lidmi navázala. Myslím si, že bez toho, když tam ten 

psycholog přijde, tak si myslím, že bez toho kontaktu s těmi učiteli, že nic neudělá, 

nemůže jít člověk za dětmi, když ten učitel je proti němu nějak nastaven, to prostě 

nejde. Nejdřív člověk musí obrazně řečeno zvládnout učitele, aby mohl potom nějak 

pomáhat těm dětem.  

 

Mgr. Dominika Kociánová, ZŠ Poláčkova, 29.4.2015 

Jaké jsou podle Vás přínosy školní psychologie? Například oproti PPP. 

Tak určitě v tom, že ten odborník je přímo v terénu, a může dřív zachytit nějaký 

počínající problém. Jednak opravdu myslím si, že dnes, nebo vždycky to tak bylo, že 

ve školách bylo hodně dětí, které jsou v nějakých náročných situacích. Jsou to zdravé 

děti, ale prostě procházejí různými náročnými věcmi, jako jsou rozvody, ale i jiné těžké 

věci v rodinách. A ve chvíli kdy ten psycholog je přímo ve škole tak má šanci se k nim 

dostat takovou jakoby přirozenou cestou, nějak se to potom jako neklasifikuju, jakože 

musí dítě někam k doktorovi, ale je to v rámci té školy takové přirozené, že se jakoby 

ošetří aby bylo v pořádku. Pak se dá včas zachytit když začne jakoby neprospívat, že 

učitelé vlastně komunikují s psychologem a řeknou mu, že třeba tohle dítě se najednou 



Bc. Matěj Zahradník  2016 

 20 

výrazně zhoršilo, nevíme proč to je. I vlastně rodiče mají jakoby ten přístup takový, že 

nemusí jet někam do poradny, objednávat se a složitě čekat na termín, ale prostě staví 

se tady za mnou. Nějakou dobu to trvalo, než je to v takovéto fázi, ale teď mám pocit, 

že mají docela i důvěru k tomu, že je to prostě dostupná služba, kterou mohou 

využívat. Takže myslím si, že hlavně v tom včasném záchytu těch problémů, že se 

nemusí rozvinout do takové míry, až je někdo pošle za nějakým specialistou někam 

do poradny nebo na psychiatrii dokonce. Takže v tom, že to můžeme začít řešit jakoby 

včas. A pak jsem pochopila, že ten hlavní cíl je i taková jako preventivní funkce, i když 

v praxi není až tak preventivní, jako spíš už spíš intervenční, že to nepředcházíme, ale 

už jako řešíme, ale v počátečním stadiu.  

Toto se mi poměrně hodně v předchozích rozhovorech opakovalo, ta preventivní 

funkce, nějaké řešení problémů, než se rozhoří v něco zbytečně velkého... 

No, prevence by měla být ještě předtím, než se ten problém vůbec vyskytne, ale 

je to taková ta asi sekundární nebo terciární prevence. Já jsem dlouho taky hledala 

nějaké indikátory, co je vlastně výsledkem té mé práce tady, většinou jsou v to... V 

nějaké statistice vedu kolik klientů mě osloví, dlouhodobá spolupráci, jednorázové 

poradenství. A vím, že paní ředitelka to hodně uváděla  v počtu kázeňských opatření, 

že se opravdu snížily, od té doby, co tu působím. Takže vlastně nebylo potřeba dojít 

až do té fáze, kdy to dítě dostane dvojku z chování nebo důtku, což víme že nemá 

úplně valný efekt, takže i v tom je to dobré, že vlastně se to dá takhle sledovat. 

Ale to je nějaká Vaše iniciativa, vést si ty záznamy? 

No musím, tím, jak ten projekt byl nastavený a vlastně do dneška je, tak já 

musím vykazovat přesně co dělám, kolik toho dělám, posílám neustále nějaké výkazy. 

Ještě když to bylo přes EU, tak se víc statisticky muselo sledovat, jaký typ práce a s 

jakými klienty děláme. A je to vlastně i pro mě pořád důležité si to pro sebe nějak vést. 

A potom to musíme do nějaké výroční zprávy tady na škole, čísla vypadají hezky.  

A vy jste tu tedy v rámci RAMPS projektu? 

Ten už jakoby skončil, ale původně ještě přede mnou tu byl kolega, ale ten byl 

speciální pedagog, a ten tady na škole vytvořil to školní poradenské pracoviště, potom 

odešel a vlastně paní ředitelka chtěla, protože už tu máme těch speciálních pedagogů 

více, tak chtěla spíš školního psychologa, tak jsem se sem dostala já. Ten projekt 

RAMPS-VIP III skončil už před nějakým časem, asi před rokem, nebo v prosinci, a teď 
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vlastně od ledna na to navázal ten Rozvojový program. Takže je to v podstatě to samé, 

akorát už ne pod NÚV, ale pod Magistrátem. A jsem vlastně jakoby první psycholog 

tady ve škole, takže to bylo takové náročné tu pozici tady vůbec nějak vytvořit a 

seznámit jak pedagogické pracovníky, tak rodiče i děti s tím, co vlastně psycholog je, 

že to  není pro blázny, že to je takové přirozené tady nějak, tak to nějakou dobu trvalo. 

Myslím si, že už se to po těch skoro dvou a půl letech zlomilo, že je to skutečně něco 

přirozeného, co berou jako součást školy.  

Vnímáte nějaké překážky ve své práci právě ze strany toho systému nebo té 

politiky? Ať už v ukotvenosti té Vaší práci, ve financování. 

No, to jsem teď vlastně říkala, že jsem tu musela tu pozici tady malinko jako 

budovat. Nebo budovat... 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. Ale vlastně 

nějakou dobu trval zmapovat, co je tu potřeba, co dělat jako psycholog mám a co 

nemám, nějak se jakoby vyhranit vůči tomu, co učitelé chtěli, abych dělala, nebo co 

vedení školy chtělo. A to si myslím, že když nastoupí jiný pracovník na nějakou pozici, 

tak je celkem jasné, co se po něm chce a co bude dělat, kdežto tady jsem to tak 

nevnímala a docela mi trvalo, než jsem se v tom našla. To asi vyplývá z toho, že ještě 

pořád jakoby i psychologové obecně, ale školní psychologové zatím nejsou tolik v 

povědomí, většina nás ho na škole asi nezažila, takže úplně nevíme, co s nimi. Takže 

to asi vnímám, že ještě není ta osvěta nebo ta propagace tak velká, ale to chce čas. Moje 

zkušenost je, že když se s těmi lidmi dostávám do osobního kontaktu, tak to je to 

nejlepší, jak to propagovat, jinak to asi moc nejde. Tak to mi přišlo malinko jako 

překážka, ale vlastně mi přijde, že je to lepší přijít s nějakým jakoby ne úplně... Že 

můžu vlastně pomoct k tomu, jak budou toho školního psychologa vnímat, tím, jak se 

budu chovat. Takže to vlastně není až tak špatné, protože nepřicházím alespoň s 

nějakou nálepkou, kterou by měly, nějakou škatulku. Jinak v podstatě hodně se mluví 

o tom financování, já tím jak je to moje první pracovní zkušenost v oboru, tak úplně 

nemám moc srovnání, nemyslím si, že jinde je to nějak o moc jakoby lepší z hlediska 

výše platu, z hlediska jistoty to asi ano, protože my máme vždycky smlouvu na třeba 

půl roku, pak se neví, pak se to řeší vždycky na poslední chvíli. Vždycky to nakonec 
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zatím dopadlo tak, že se to nějak prodloužilo, nějak se to vyřešilo, ale je pravda, že asi 

kdybych na to musela spoléhat, tak je to takové jako trošku nejisté. Já to beru tak, že 

prostě když to nevyjde, tak půjdu hledat něco jiného a už jsem si na to jako zvykla, že 

tu jsou takovéhle podmínky, už jsem i dostala zpětnou vazbu od vedení, že o mě stojí, 

takže se budou snažit jakoby nějakým způsobem mi to třeba kompenzovat, pokud by 

vypadly nějaké příjmy od poskytovatele. Ale vím, že by to nebylo v takové výši, takže 

je to spíš takové přechodné řešení. Že jako vím, že mě v tom nenechají, protože ta 

zkušenost i ty vztahy jsou takové, že by mě nějak asi nenechali jít na ulici. Ale asi to je 

nejistota, věřím, že spousta kolegů, kteří třeba jsou v trošku jiné fázi života než já, tak 

prostě odešli, protože ta nejistota v tom byla. 

To bylo asi takové hlavní systémové opatření, co se mi ta právě objevovalo, že by 

měly být ustanoveny nějaké peníze a určitý úvazek pro školního psychologa. Jeden 

z respondentů říkal, že je placen nějak z peněz školní družiny, i když neví přesně 

jak... 

Ono to je věc, která já taky jakoby moc nevím, do toho jako moc nekoukám. Je 

pravda, že půl úvazku mám financovaného z toho rozvojového programu a čtvrt 

úvazku mám ještě tady z peněz na pedagogické pracovníky nebo nějak takhle. Takže 

taky jsem ráda, že to nějak jde, ale bohužel peněz není moc. Ale vím, že mělo se stát, 

že teda to bude jako součást toho rozpočtu, který prostě bude teda posílat zřizovatel, 

je to pravda, že jsme vlastně v kategorii jakoby těch platových tříd jako pedagogický 

pracovník, takže ten plat je tam pak úplně jiný, než si myslím, že by na psychologa být 

měl. Je to nějak dorovnáváno tedy nějak těmi odměnami a takhle, ale myslím, že to 

prostě není moc zakotvené, v tom je asi ten problém. Na druhou stranu já myslím, že 

fakt ve chvíli kdy člověk jakoby dokáže, že na té škole je potřeba, tak je potom už na 

tom vedení, aby si to nějak vymyslelo, zařídilo a tak. Vím, že to není lehké, na druhou 

stranu, tak by to asi mělo fungovat. Když je to potřeba, tak se to prostě nějak udělá. 

Zase aby bylo něco úplně jistého a do každé školy psycholog, tak pak by to možná 

nebyla taková hodnota, děti by si toho možná tolik nevážily... 

A kdybychom tedy vyčlenili nějaké peníze na školní psychology, podle čeho by 

podle Vás tedy bylo možné určit, která škola by měla mít psychologa, která neměla? 

To je právě těžké, jako my třeba, to podle čeho se to určuje teď, tak je jednak 

počet dětí, což dává smysl, protože čím větší kumulace dětí, tak je to míň osobní a 
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prostě ví se, že jsou větší problémy na školách, které jsou opravdu veliké. Zároveň 

další indikátor byl počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, díky čemuž se i 

naše malá škola do toho projektu dostala, protože u nás je to procento opravdu vysoké. 

Takže máme vlastně takové jako mikrotřídy, ve kterých máme s poruchami chování a 

do toho ještě hodně integrovaných dětí i v běžných třídách, takže opravdu to procento 

je tak vysoké, že většina mé klientely už jsou děti s nějakou diagnózou, které docházejí 

i k jiným odborníkům, ale v rámci školy třeba ještě pracujeme s nimi nějakým 

způsobem. Takže to si myslím, že určitě ano, protože tyhle děti na sebe kumulují různé 

problémy, že třeba mají nějakou poruchu, což by samo o sobě nebylo tak náročné, do 

toho mají ale nefunkční rodinné prostředí, nízkou socio-ekonomickou úroveň, takže 

potom se dá opravdu velmi předpokládat, že tam budou problémy, tak tam si myslím, 

že to je docela ukazatel. A pak různá specifika, opravdu i to, ale to už je asi taky na 

většině škole, že ty děti jsou z rodin matek samoživitelek a různých disfunkčních 

rodin, nějaké závislosti... Máme tu opravdu docela hodně dětí, které sleduje OSPOD, 

takže to všechno jsou indikátory, které si myslím, že svědčí k tomu, že ta škole 

potřebuje nadstandardní personální obsazení, aby tohle zvládla, protože to jinak 

nejde. Stejně tak, pokud se věnuje nějakým způsobem nadaným dětem, nebo dětem, 

které, nevím... tam kde jsou nějaká specifika. S tím, že si myslím, že je dobré, aby to 

bylo všude aspoň třeba na jeden den, protože opravdu na všech školách jsou děti, které 

procházejí rozvody, které procházejí úmrtími někoho v rodině, různými svými 

puberťáckými zmatky, a myslím si, že je dobré, aby věděly, že se můžou na někoho 

obrátit a aby to pro ně bylo nějak jako normální, aby se to naučily, že tahle služba, 

stejně jako když mě bolí v krku, tak někam jdu, tak stejně tak je tu odborník i na tohle. 

Ale prostě jsou škole, které to potřebují intenzivněji a které ne. Takže asi stejně bych 

to určovala, to mi přijde vlastně docela dobrý způsob, až na to, že vlastně ten počet 

dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, je v tuhle chvíli určující, abyste vlastně 

dostal tu podporu z toho projektu, ale zároveň je tendence, abychom těch dětí měli co 

nejméně, abychom se snažili je úplně jako neintegrovat, nedávat jim ty diagnózy, 

neposílat je pořád do poraden, abychom se snažili ty děti podporovat v rámci nějakých 

jiných forem podpory, tím pádem by nám měl do budoucna vlastně klesat počet dětí 

s těmito potřebami, nebo jako se zdravotním postižením, tak jak je to vlastně 

charakterizováno. A tím pádem ten, kdo vlastně dobře pracuje a dobře se snaží o tu 



Bc. Matěj Zahradník  2016 

 24 

podporu a snaží se o to, aby ty děti kompenzovaly tu svoji poruchu, tak by potom už 

vlastně nedosáhl na to, že... Prostě by ta škola nebyla jako začleněná. Což doufám, že 

bude nějak zohledněno. To asi snad se nad tím zamyslím, jak to ošetřit. 

A dokážete určitě nějaké cíle té školní psychologie? Co vlastně od ní můžeme čekat, 

co může být nějakým výstupem, jak poznáme, že to funguje? 

Tak prevence neprospěchu, to aby ty děti prostě včas, ve chvíli, kdy selhávají, 

tak se řešilo proč selhávají, jestli tam je na vině nějaká porucha učení, nebo jestli 

potřebují brýle, nebo jestli doma mají nějaké trampoty, tak aby děti nepropadaly ve 

chvíli, kdy je tam příčina, která se dá řešit. Ve chvíli, kdy na to kašlou, tak i to se dá 

nějak řešit, ale zase je to jejich volba. Myslím si, že tohle, že jakoby pomoci dětem, které 

potřebují nějaký trošku jiný přístup, tak pomoct učitelům to učitelům odhalit a nastavit 

nějaký systém podpory, aby to dítě mohlo vlastně předvést to, co dokáže. Ne mu 

jakoby ulevit, nebo ho nějak protěžovat, ale pomoct mu přes ten jeho handicap, který 

má, dokázat, co umí nebo jak se to naučilo. Mně to přijde stejné, jako když máte dítě 

na vozíku, tak po něm nechcete kotrmelce, nebo když už, tak nějakou třeba podporou 

nebo pomocí, tak stejně tak dítě, které má poruchu pozornost, tak potřebuje sem tam 

připomenout, že teď koukáme tady a teď mě vnímej, přijde mi to úplně stejné v něčem. 

Ale učí se to samozřejmě postupně samo, ale něco je pro něj obtížnější. Tak tohle mi 

přijde jako cíl, a další, co s tím souvisí, je osvěta. Právě to, že tohle dítě dejme tomu 

není blbé, nebo líné, ale prostě v něčem to má nastavené jinak, tak se s tím učí pracovat, 

ale ještě mu to úplně nejde, tak i v tomhle asi. Jako pro mě nejvíc je ta funkce 

preventivní, myslím si, že i třeba rodiče přijdou snáz tady za mnou, než aby se 

objednávali někam do poradny nebo na psychiatrii. A já samozřejmě v případě, kdy 

pochopím, že to je na psychiatrii, tak odešlu, ale ten první kontakt je takový 

přirozenější, že mě tu vídají na akcích, známe se, jejich děti mě znají, protože chodím 

do tříd a vlastně tam provádím takovou jakoby právě preventivní činnost, 

vyhledávám, jestli třeba nejsou nějaké problémy, bavím se s učiteli, takže v podstatě 

to vnímají, že jsem tady jako jedna z učitelek, nebo taková nějaká jiná učitelka, která se 

specializuje tedy na vztahy, než se ke mně dostanou. Pak to teda vidí trošku jinak. Ale 

myslím si, že to pomáhá právě tohle zachytit včas. 

A máte pocit, že ta Vaše práce je spíše "nalajnovaná" shora, nebo záleží, jak si to 

nastavíte vlastně Vy, nebo s ředitelem? 
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Tak dříve vlastně jediné co, nebo jako se zpracovávaly nějaké monitorovací 

zprávy, kde bylo nějaké téma, co jsme třeba měli sledovat. Teď součástí toho projektu 

je zpracování plánu podpory, což je taková nová forma podpory, plánu podpory pro 

děti, které ještě nejsou diagnostikované, ale projevují se u nich nějaké problémy učení 

nebo chování, tak teď vlastně bude se to zavádět jakoby plošně do škol a my to máme 

postupně zkoušet, jsem pochopila. Takže teď se po nás chce, abychom tohle vedli, ale 

v podstatě moc ne. V podstatě ta  náplň je tak široká a je tam toho tolik, že stejně nikdo 

nedělá všechno, každý se specializuje na to, co je na té škole potřeba, případně to, co 

umí, protože každý z nás pochází z trošku jiného prostředí. A nikdo nestudoval školní 

psychologii, všichni studovali psychologii, s tím, že potom máme různé výcviky, 

kurzy a podobné věci. Já jsem třeba ve výcviku rodinné terapie, takže opravdu čím dál 

víc směřuju třeba k té terapii a k nějaké jakoby práci s celou tou rodinou a celým tím 

systémem, mám výcvik na terapii poruch attachmentu, což je hodně u dětí, které jsou 

třeba v pěstounské péči, náhradní rodinné péči, nebo mají nějaké hodně dysfunkční 

vztahy už odmalička. Takže víc se postupně profiluju k směrem k té terapii, přestože 

to není úplně hlavní  náplní školního psychologa, ale zároveň není kam ty lidi posílat. 

I vím, že většina z nich odešla jinam, ať už kvůli financím nebo kvůli tomu, že prostě 

by to pro ně bylo daleko, jsou prostě lidi z vrstev, kteří nebudou vyhledávat a dojíždět 

za nějakým odborníkem přes půl města. Takže ta náplň jakoby je určená, ale když si jí 

přečtete, tak je opravdu tak široká, že se tam toho vejde spousta. A nikdy mi nikdo 

neříkal "tohle nesmíš dělat a naopak dělej tohle", takže myslím, že to nikdo moc takhle 

nehledá. Dostávám zakázky od ředitelky školy, kdy mám pravidelné schůzky a 

vždycky je tam prostor k tomu, že řekne, že něco by potřebovala, abych se na něco 

podívala, většinou teď už je to tak, že spíš já přicházím s tím, kde je problém a 

informuju jí o tom, co s tím budu dělat. Někdy přijde se zakázkou ona, ale většinou se 

na tom domlouváme, jestli je to teda k řešení pro mě, nebo třeba spíš pro preventistu.  

Já vím, že ve vyhlášce je seznam standardních činností školního psychologa, ale to 

je také poměrně široké. 

No, tak tam máte od krizové intervence, přes poradenství, je tam i ta terapie, je 

tam diagnostika, kterou já třeba vůbec nedělám, protože spolupracujeme opravdu tak 

úzce s poradnou a velká část našich dětí už tam dochází a už nějakou diagnózu mají a 

vlastně nemám tady ve škole žádné diagnostické testy, což někteří si na to stěžují. Pro 
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mě... myslím si, že by se so strašně jakoby tříštilo, že bychom každý dělal něco málo a 

nedávalo by to moc smysl, že je lepší zkusit to, na co máme materiály ve škole, když 

to nejde, tak to dítě odeslat do té poradny a tak to vlastně i funguje docela. Jsme hodně 

v kontaktu právě s paní, která nás má na starosti v poradně, takže i spolu se o tom 

domlouváme, jestli už by to bylo potřeba nějak diagnostikovat, nebo ještě zkusíme 

nějaké jiné přístupy. No jinak co tam ještě je, nějaká jakoby edukační činnost. Jediné, 

čemu se vyhýbám, to jsem snad dělala jednou jenom, je nějaké vzdělávací pro učitele, 

což si nemyslím, že je dobrý nápad. Vždycky jsme si na to nakonec někoho pozvali, i 

teď vlastně máme hodně seminářů, které teda se týkají rozvoje školy a nějakých 

dalších dovedností. A vyplácí se nám na to pozvat někoho zvenčí, protože nějak to v 

těch učitelských kruzích není úplně zvykem, i když já nejsem jeden z nich úplně, ale 

prostě to nevypadá úplně dobře, když já jim vyprávím, co by měli dělat. Když je to na 

té osobní úrovni, tak ano, ale formou přednášek si myslím že to nemá efekt. A i když 

je to zvenčí a je to od odborníků, tak ne vždycky to má úplně ten efekt, že by to rádi 

poslouchali. Ale myslím si, že to psycholog dělat nemá. Stejně tak se úplně moc motat 

do vztahů vedení-zaměstnanci, to vždycky si myslím, že nedopadne dobře. Měl by 

tam být jako ten, kdo se snaží to nějak harmonizovat a snažit se vést nějaký 

konstruktivní dialog, ale to je na tom trošku těžké, že vlastně musím být na všech 

stranách, což se vždycky možná potom obrátí proti člověku, protože to úplně nejde 

být na všech stranách. Takže tam to v té náplni taky nějak je, ale to si myslím že většina 

kolegů teda s tím takhle nepracuje. Děláme třeba besedy pro rodiče, to ano, takovou 

jako vzdělávací formu, i když taky spíš teda se snažím to vést jako aby to bylo jako 

výměna názorů, než že já jim něco přednáším, a to se docela osvědčuje, i právě proto, 

že potom mají šanci se mnou normálně mluvit a že mě prostě poznají a že potom, když 

mají nějaký problém, tak se opravdu na mě obrátí, to si myslím, že stojí za to. 

A máte nějak stanoveno, komu se jakoby zodpovídáte? Nebo ke komu vlastně cítíte 

zodpovědnost za tu svoji práci? 

No, to je právě takové dvojí, protože zaměstnancem jsem ředitele, pokud 

nepřesvědčím ředitele, že moje práce je smysluplná, potřebná, tak můžu být sebelepší 

odborník, ale je mi to k ničemu. Což naštěstí v tomhle problém nemám. Takže cítím 

to, že musím jakoby hodně řešit, že ta škola potřebuje, nejen to, co mě se zdá potřebné, 

ale ono se to docela shoduje, takže to není až takové dilema. A zároveň profesně vím, 
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že to ne vždycky úplně jakoby poznat, jestli to takhle je správně nebo ne, a tam asi... 

Dřív to bylo, ještě v tom projektu RAMPS, to v tomhle bylo lepší, protože jsme měli 

metodickou skupinu, kde vlastně kolegové z okolních škol jsme se scházeli a měli jsme 

metodičku, která byla zkušená psycholožka, tam jsme mohli říct "teď řeším tohle..", no 

klasické supervizní setkání. Byli jsme víc v kontaktu, teď to tak úplně není, teď jsou 

taková setkání v té poradně, ale není to úplně jako ty kazuistiky, nejsme si tam blízko, 

je to víc hromadné, takže teď to tak úplně nevnímám. Vím, že kdybych měla nějaký 

problém, třeba zrovna zítra budu tady mít metodičku z poradny, ale je to vlastně 

poprvé za tu dobu, co ten projekt probíhá, a nemyslím si, že bychom jako rozebíraly 

něco až tak odborného. Já v tomhle, tím, že jsem v těch výcvicích 

psychoterapeutických, tak některé věci si nesu tam a tam se snažím s jinými kolegy to 

nějak probrat, jestli je postupuji dobře. Ale v tomhle to trošku těžké je, že vlastně jsem 

tady jako psycholog sama, takže se snažím být v kontaktu s jinými psychology, ale 

zase ti neznají situaci tady... Takže vnímám, že by se mi líbilo, kdyby tu byl nějaký širší 

tým, ale to není reálné ve školství. Do budoucna si uvědomuji, že je hrozně fajn 

pracovat s ostatními kolegy a vědět takovou jako jistotu, že když něco nevím, tak se 

můžu zeptat, nebo to nějak zkonzultovat.  

Napadá Vás něco, co jsme nepokryli? Nějaké připomínky, problémy, co byste ráda 

zmínila... 

Nevím no, to financování pro mě jako... Já si myslím, že ředitel školy musí být 

v v něčem schopný manažer a umět sehnat prostředky, i když je to těžké, uvědomuji 

si to. Ale zase mi přijde, že.. nechci aby společnost byla naštvaná na to, že 

psychologové si vydupali nějaké peníze z rozpočtu, to mi přijde, že není dobrá cesta. 

Myslím si, že je fakt potřeba, aby lidé vnímali, že to potřebují, že každý se může 

vyskytnout v situaci, kdy to prostě nezvládne sám, případně že chce, aby jeho děti 

byly ve škole, kde se opravdu řeší už prvotní náznaky šikany a kde se to nenechá, 

jenom proto, aby škola vypadala hezky, tak se o tom nemluví. Myslím si, že to každý 

zná, jakoby vlastně i chce. Myslím si, že i potom ti rodiče se můžou nějakým způsobem 

na tom podílet, a věřím, že škola, která vnímá, že tam ten psycholog k něčemu je, tak 

může do toho nějakým způsobem zapojit i rodiče. Že pokud chtějí, tak ta služba je tam 

pro ně. Nad tím jsem přemýšlela už několikrát, že může část toho úvazku být 

financovaná od zřizovatele nebo od školy, a třeba dát prostor tomu, že část těch služeb 
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může být placená. Že opravdu, některé ty služby třeba pro ty rodiče mají smysl, si je 

zaplatit a pořád by se dala nastavit cena, která je srovnatelná, že by dojížděli někam 

přes půl města. Jakoby třeba dětských terapeutů není tolik, když se snažím někoho 

přeposlat jinam, protože na to nemám kapacitu, tak to není úplně snadné a většinou 

se mi stane, že oni tam teda zavolají, není místo, tak to vzdají... A stejně se mi po čase 

vrátí. Takže si myslím, že pro některé rodiče, nevím jestli úplně na naší škole, ale třeba 

i na jiných školách, by bylo místo i pro to, některé ty služby zpoplatnit. A tak jako, 

když se lidi rozvádí, tak taky dají nějaké peníze za to, že to řeší s těmi právníky a tak 

dále, tak proč ne za psychologa pro dítě, aby tím netrpělo pak celý život.  

PhDr. Richard Braun, ZŠ Libčická, 4.5.2015 

Jaké jsou podle Vás obecně přínosy školní psychologie? Například oproti PPP? 

Tam máte několik výhod, první bude určitě ta operativnost, jsme tu dnes a 

denně, to znamená když ne já, tak kolega. Pokud nastane krizová situace, kdybyste 

čekal na někoho zvenku, bude to trvat hrozně dlouho, to je první přínos, který já v tom 

vnímám. Druhý přínos je, že tomu dítěti šijete všechno na míru, znáte učitele, znáte 

děti, znáte prostředí té školy, znáte zázemí toho dítěte, znáte spolužáky toho dítěte, 

takže v podstatě všechno co tady děláme, děláme hodně těm dětem na míru a vlastně 

v podstatě my všechno chytáme zavčasu, to znamená ve stádiu zrodu. Kdybych čekal, 

než se ten problém vyvrbí, tak by to řešení bylo náročnější. Další výhoda, kterou v tom 

vidím, je samozřejmě že rovnou tady denně s těmi učiteli konkrétní věci řešíme, to mi 

přijde jako největší výhoda. 

A ty PPP by podle Vás tedy měly nadále zůstat a působit nějak v součinnosti se 

školními psychology? 

Zcela nepochybně zůstat, protože první věc, která tam je u nich výborná, že oni 

jsou diagnostická centra, to je jedna z věcí, které jsou nezastupitelné. Já si nemůžu 

dovolit tady tři hodiny testovat dítě, protože na to nemám prostě čas. Na druhou 

stranu ta poradna nikdy nepůjde do třídy pracovat se třídou, dělat nějaké intervenční 

programy, na to ta poradna nemá kapacitu. Já osobně tedy vidím ty dva stupně jako 

velmi smysluplné. To znamená, já třeba s poradnou se rád poradím, poradna mi sem 

třeba posílá děti, a to dělají třeba i psychiatři, dítě, které na jiných školách by totálně 

selhalo, tak já ho sem dostanu, abychom se mu mohli individuálně věnovat. A vlastně 
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tak, jak to dítě potřebuje, ať už po stránce studijní nebo po stránce výchovný, to je v 

obou případech stejné. 

Vy už zde pracujete 23 let, to jste zřejmě první školní psycholog u nás, ne? 

No, druhý. Tedy první do současnosti fungující. Tenkrát v polovině 

devadesátých let to byly takové partyzánské akce, nějaká škola si někoho našla, 

protože potřebovala a protože ty kantorky chtěly mít klid, takže takový ten nárůst 

porevoluční euforie, ale taky anarchie, tak proto ten školní psycholog vzniknul. 

A vnímáte tedy nějaké systémové překážky, nebo ze strany té politiky? 

No jéje! Jako první systémová překážka... Vždycky se musíme vůči někomu 

vymezovat. Prvně to bylo vůbec poradnám, které si myslely, že jim budeme brát práci. 

Vysvětlili jsme si, že jim nebudeme brát práci, že máme každý trošku jiný střed zájmu. 

Problém byl, že poradenská psychologie byla taková jako postavená, už etablovaná, 

zatímco školní psychologie nikoliv. Takže my jsme začínali od nuly, než jsme 

pochopili, že na Západě vyšla spousta šikovných knížek, spousta šikovných postupů. 

Vymýšleli jsme svoje diagnostické nástroje, to byla fakt taková pionýrská doba. Teď to 

mají podobně speciální pedagogové na škole, protože ti mají taky to, co jsme zažívali 

před deseti lety. Protože potřebují obor mít fakt postavený na tom školním prostředí, 

něco jiného je psychologie, něco jiného je školní psychologie, něco jiného je 

pedagogická psychologie, poradenská psychologie... Takže podobně to mají teď 

speciální pedagogové. Takže já tedy systémové problémy... První bylo vymezit se vůči 

poradnám, další věc - nebylo financování, takže samozřejmě nešlo vůbec, to  jenom 

osvícený ředitel si jako dovolil.. Ani nevím, z jakých různých zdrojů jsme byli placeni, 

protože to bylo téměř pololegální. Pak byla tam změna v tom roce 1998, kdy najednou 

se ukázalo, že škola si může najmout každého, koho zaplatí, takže tam jsem už legálně 

mohli, ale zase nebyl vymezený okruh, nebyla vymezena ta náplň činnosti. Já jsem 

hodně zaměřen na poruchy chování, problémové třídy a podobně, jsou kolegové 

školní psychologové, kteří se zaměřují se na studium, na vzdělávací složku, já nevím, 

podpora dovedností z hlediska vzdělávání, takže my jsme nevěděli. Takže až v roce 

2005 se udělal v podstatě návrh školského zákona, vyhláška, kde jdou tedy už jakoby 

standardní činnosti školního psychologa a školního speciálního pedagoga. A vytvořil 

se systém těch školních poradenských pracovišť. V současné době pořád narážíme na 

to, že ta škola pořád ty prostředky nemá, to znamená nejsme nikde uvedení, ani v tom 
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školském zákoně, jako statut toho školního psychologa, ani vlastně škola neví, jestli si 

ho může nebo nemůže najmout, takže tohle ještě pořád není dotažené do té legislativní 

normy tak, aby nám to vyhovovalo. 

To jsem také řešil, kdyby se tedy určil nějaký normativ na školního psychologa, tak 

jak vybrat školy, které by ho měly mít. 

Bylo by to hrozně fajn, ale zase problém, kterého se asi bojí, je, že když škola 

dostane ty peníze a nemá toho člověka. Protože těch psychologů, kteří jsou ochotní se 

zabývat školní psychologií je hrozně málo. My jsme z hlediska komerce nezajímaví, 

prostě ty finance, které tu jsou tak jsou takové sranda peníze. U mých spolužáků 

psychologů, kteří dnes fungují v komerční sféře, tak ti mají řádově vyšší platy než my. 

Takže ono ani není možné... My jsme kdysi s profesorem Štechem počítali, že když v 

té republice skončí každý rok nějakých 100-150 psychologů, kolik z nich vůbec jde do 

školství nebo na pozici školního psychologa a vzhledem k tomu, že v republice je 7500 

škol, tak jak by to dlouho trvalo, než by vůbec byla nějaká alespoň základní databáze 

těch lidí. A ten školní psycholog je definován tím, že má minimálně 0,5 úvazku na té 

škole, nemůže mít méně, protože by ztratil kontakt se školou,  ztratil by kontakt s 

regionem, takže ani to není účelné, aby to bylo třeba na půl dne, protože to už není 

školní psycholog, to je prostě externí psycholog, který přichází do školy pomáhat s 

nějakou třeba svízelnou situací, ale není to školní psycholog jako takový. Takže vidíte, 

že jeden psycholog může obsáhnout maximálně dvě školy, tedy pokud nechce makat 

do noci, tak jako ten terén je prostě nepokrytý a dlouho bude. 

A jak tedy vybrat ty školy, kde by měl být psycholog? 

Obvykle se řídíme tím, že tam je počet žáků, říká se vždycky na 500 žáků už by 

tam měl být celý úvazek. Jsou školy, které jsou třeba praktické školy, které potřebují 

toho psychologa úplně z jiných důvodů a je tam těch dětí stovka. Takže nemyslím si 

zrovna počet že by byl jediným kritériem pro to vybrat tu školu. Tam je další problém 

lokalita, problematická populace atd. Ještě je otázka, jestli zrovna v té lokalitě, která 

bude vyloučená, jestli tam zrovna najdete psychologa. Ono se může stát, třeba Severní 

Čechy, tak prostě fakt těch psychologů je nedostatek. Tam jsou i PPP, které ani 

neobsadí toho psychologa, protože tam ty psychology nemají. Tam dojíždí lidé ze 

Středních Čech, aby vůbec ta poradna nemusela být zavřená. To je problematika v 

dnešní době.  
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Dá se podle Vás říci, jak by nějak ideálně mělo vypadat působení školního 

psychologa? 

To má asi každý hozené trošku jinak. Jsou kolegové, kteří mají hrozně rádi 

individuální práci a fakt pokryjí individuální péči o děti. Já mám rád hodně 

skupinovou práci, takže mě baví pracovat se třídami, to si myslím, že je hodně dané 

tou osobností toho psychologa jako takového. Asi by měla být ideálně nějaká 

kombinace obého. Psycholog by měl mít určité postavení ve sboru, to znamená 

podporu ředitele, podporu těch učitelů, taky ne každý z nás vybuduje snadno. Třeba 

spousta z těch psychologů na začátku dělala chybu, že si řekla "já nesmím těm 

učitelům říkat všechny informace, které mám", jasně že ne, ale to neznamená, že 

nedám žádnou informaci. tak to pak vypadá na některých školách tak, že dítě sedí s 

panem psychologem, pak jde do třídy a nikdo nic neví, to nejde. Ten psycholog 

vždycky musí dát té škole doporučení "pracujte s tím děckem takhle...", aniž by říkal 

nějaké diagnózy nebo nějaká osobní věci. Takže tam to doporučení vždycky mělo z 

toho psychologa vypadnout, aby ta škola byla o tohle bohatší. Takže ono ideální práce 

je samozřejmě propojit všechny ty složky - učitel, rodina, vedení školy, psycholog, děti 

- to by měl být v podstatě provázaná systém. A to spoustě těch psychologů, právě tím, 

že jsou někde na půl roku někde zaměstnaní, tak se třeba nepodaří za tu dobu co jsou 

na té škole angažování, že to přeci jen nějaký běh na krátkou trať, to je opravdu docela 

na dlouho. Takže provázanost toho systému, pak to má smysl. Takže třeba já nevím, 

žák jde ke mně, já s ním tady pracuju, pracuju se školou, s vedením školy, s rodiči a 

zase prostě předávám informaci dál, tak by to mělo asi nějak fungovat.  

Ta Vaše práce tedy není shora nějak "nalajnovaná"? Sice jsou ve vyhlášce ty 

standardní činnosti... 

V podstatě v tomto směru jsme hodně pánem na vlastním hřišti, to zcela 

nepochybně. 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. Někdo 

z nás bude třeba docela šikovný pro psychoterapeutickou práci, pro diagnostickou 

práci, někdo bude pracovat s rodinami, někdo bude vzdělávat učitele, asi každý máme 

nějaké těžiště, kde se cítíme hodně silně. Proto na začátku, to určitě říkala doktorka 

Zapletalová, vlastně jako psycholog mám dávat nějakou nabídku toho, co umím, a 

ředitelka my má říct "tohle je potřebuji", my se musíme někde potkat. Já můžu říkat 
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"paní ředitelko, vy potřebujete tyhle čtyři věci, z toho vám nedám nic, protože to 

neumím", ale pak tedy spíš hledáme to, v čem se podpoříme. Abych se nerval do 

něčeho, co neumím, a aby ředitelka neměla očekávání, že jí budu dělat personalistiku 

školy, to tedy dělat nebudu. 

Já ještě řeším akontability, ke komu vlastně máte nebo cítíte zodpovědnost? 

To je velká otázka. Protože teď jsem v pracovně-právním vztahu se svou 

ředitelkou, to znamená tam je 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. Proto se vůbec nedivím, že jsou velké požadavky na to, aby to nebyl někdo, 

kdo přijde rovnou ze školy, protože tuhle erudici nemá, ale ony ani ty požadavky tři 

roky nesplňují to základní, že by mělo být nějaké zastřešení. 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. V tomhle 

byl výhodný ten evropský projekt, který obsahoval i to vzdělání těch psychologů, 

takže dostali to, co potřebují, a ještě měli svého metodika, takže mohli konzultovat. V 

tomhle nám ta Evropa opravdu pomohlo, protože tohle by z našich prostředků nešlo. 

Protože to, že si já platím ze svého supervizi, na to mi nikdo peníze nedá: Takže 

kdybych já ty peníze neměl, tak nebudu mít ani nějaké další vzdělání, tak si to prostě 

nezaplatím. A pak to svádí k té omnipotenci - všechno umíme, všechno známe, 

všechno děláme správně, tak to je bohužel tedy určitě risk. Na druhou stranu to platí 

obecně v psychologii, že když máte spoustu komerčních psychologů, tak prostě taky 

nejsou ničím zaštítění, zajištění a vedou psychoterapii třeba i v některých vážných 

případech, v tomhle směru ta psychologie má opravdu resty.  

Je pravda, že někteří psychologové mi v rozhovorech říkali, že si připadají na té 

školy osamělí, že jim chybí nějaká supervize, intervize, ale moc nevědí, kam se 

obracet. 

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. To, že třeba já si toho supervizora platím, mi přijde jako taková pro mě 

jistota profesní, ale pokud na to oni prostředky nemají, tak jako tu jistotu nezískají. 
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Jde podle Vás jmenovat nějaké cíle školní psychologie? Co od ní vlastně můžeme 

čekat? 

My jsme ve stádiu zrodu, teď tedy největší důležitost. z hlediska toho oboru, je 

napsat co nejvíc učebnic, co nejvíc výzkumů, hodně psychologických, fakt jako dát si 

tu teorii do pořádku. To je hrozně důležité, si myslím, z hlediska oboru. Ale pro tu 

školu samozřejmě to, že budu mít teorii, to je jakoby netrápí, pro ten systém 

samozřejmě je důležité to financování, ale i jako ji sesystemizovat. Udělat si, co je 

vlastně poradna, co je speciálně pedagogické centrum, co je školní pedagog, co je 

školní speciální pedagog, udělat si v tom systém: A to se za posledních deset let, byť 

se na to ty peníze sehnaly, ten evropský projekt už je od roku 2005, tak tohle se ještě 

nepovedlo. Sice se na tom máklo, to ne že ne, ale myslím, že ten systém prostě ještě 

nefunguje. Že by to chtělo tohle jako postavit, a taky samozřejmě ta odpovědnost, to 

není jen otázka toho, že budu dostávat nějaké klienty, ale vůbec komu odpovídám, 

jaký vlastně bude tok informací, které půjdou ze školy, kam půjdou, jakou roli v tom 

budou hrát žáci, jakou roli v tom bude hrát vedení školy atd. takže systém, pro mě to 

je otázka číslo jedna. 

A lze tedy stanovit nějaké indikátory, nebo jak vlastně poznáme, že ta školní 

psychologie fungování? 

No, to jste mi dal zajímavou otázku. My máme výkazy, kde uvádíme počet 

klientů, počet hodin, to samozřejmě není indikátor, protože to samo o sobě nestačí. A 

otázka je, jestli vůbec se to dá nějak měřit a v čem, jestli teda jako budu mít počet 

spokojených klientů, ještě neznamená, že jsem svoji práci odvedl dobře. Fakt to je jedna 

z věcí, které by asi stály za to... Třeba mně to pomáhá, že si dělám výkaz toho, čemu 

věnuji čas. Tomuhle, tomuhle, tomuhle. Zajímá mě tím páde, ve statistice, jaké 

problémy tato škola má obecně, takže mě zajímá, kde třeba fakt jsou nějaké zvláštní 

problémy děti-učitelé, to tu kupodivu moc není, tady to klima se povedlo zmáknout 

za ty roky docela slušně, ale určitě jsou tu osobní problémy těch, které se nedají moc 

naplánovat, když tu bude prostě dítě, kterému zemře matka, tak to není něco, s čím 

bych mohl nějak pracovat, ale ten individuál tady v podstatě je poměrně vyvážený té 

práci se třídou, takže to je obojí jako v rovině. Jsou určitě školy, kde bude víc toho 

individuálu, méně té práce se třídou, u nás jsme to tak jakoby kalibrovali, že děláme 

obojího skoro přibližně stejně. Takže prevence v podstatě. Zase, spousta školních 
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psychologů dělá celou dobu akorát to, že chodí hasit požáry, aby pak mohli vykázat, 

kolik tříd oslovili, v kolika třídách zaintervenovali a v kolika třídách se zvládla šikana, 

my už jsme dnes v té fázi, že děláme tu prevenci, my jsme s těmi dětmi děláme 

dopředu, aby žádná šikana nebyla. Jestli si můžeme dělat fajfky za každou splněnou 

třídu, nevím... Nebo jestli počet stážistů, kteří si sem přijdou odkroutit své povinné 

hodiny, nevím, jak by se to dalo kvantifikovat. Zatím tedy děláme to, že si říkáme co 

děláme, kolik hodin to děláme, takže to je takové pro mně nejdůležitější. Počet klientů 

je tam asi taky důležitý, ale to spíš abychom si my sami řekli, jestli jsme nebo nejsme 

užiteční.  

Z mé strany jsme celkem rychle pokryly ta témata, která jsem chtěl pokrýt, tak jestli 

Vás napadá ještě něco, co byste chtěl zmínit... 

Je teda fakt, že mě by samotného zajímalo, protože tady je vize, že přejdeme do 

systému, už je taková vize, že opravdu ten školní psycholog bude systémově. Ale já se 

hrozně tohohle bojím a trošku se cukám, protože právě, abych byl teda v systému a ta 

škola dostala na mě peníze, jasně, ale právě, kde mám to vzdělání, kdo mě bude 

vzdělávat, jestli tedy na to teda budu mít nějaké uvolněné prostředky nebo cokoliv, 

protože dneska nic není zadarmo. Další problém je diagnostické nástroje, to znamená, 

já tady zaplaťpánbůh mám za ty roky nasbíráno spoustu dotazníků, testů a podobně, 

otázka je, jestli teda ten, kdo bude začínat znovu, tak jestli bude mít tuhle možnost si 

vzít nějaké testy, jestli vůbec třeba tady bude nějak probráno to, co můžu testovat já, 

co nemůžu testovat já, co může poradna, co nemůže poradna. Takže i ty kompetence 

těch jednotlivých složek mě tedy budou zajímat, protože v tom systému všechno budu 

hledat. A tam chci vidět nějak. A samozřejmě další věc je potom ta odpovědnost, komu 

já jsem vlastně odpovědný. Protože po té stránce pracovně-právní to je jasné, po té 

stránce odborné ne. Já nevím, komu bych vlastně měl... Už jen to, příklad, kdybych tu 

skončil, tak celou svoji kartotéku bych naskládal do krabic a archivoval jich 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 ošetření, protože 

to nejsou mí nadřízení, já s nimi nemám společného, ani s poradnou, ani s Národním 

ústavem. Ale oni jsou ochotní tedy moje krabice uskladnit, protože jsou tam pod 

odbornou kontrolou. Tak to jsou takové věci, které mě... ten systém mě bude strašně 

zajímat, jak to vlastně bude postavené, protože já to nevím. Tyhle nástroje třeba, které 
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koupila škola, já je tu používám, tak zase nejsou moje, takže já si je neodnesu, ale na té 

škole po mně s nimi nemůže nikdo dělat, protože tu jiný psycholog nebude. Takže ty 

nástroje, kterých je za x tisíc korun, tak někomu teda předat. Ale komu já je teda 

předám? Nebo si je můžu odkoupit? To jsou taky otázky, které pro ten systém bude 

potřeba řešit, takže já z toho systému mám strach. Zatím ten evropský projekt, který 

teda teď trošku skomírá, a zase to bude v nějaké další podobě, tak já mám... přiznám 

se, že to trochu řešil, protože to dělali vlastně ti psychologové sami a věděli, co je 

důležité, v tom ta Zapletalová je prostě bezkonkurenční, s největším nadhledem, ale 

až to bude dělat nějaký ministerský úředník, tak jsem na to teda fakt zvědavý. 

Takže já se na ten systém teda těším, říkají mi, že od 1.9.2017 už budu v systému, 

tak to jsem velmi rád, že budu v systému, ovšem mé obavy se tím nějak nezmenšují, 

maximálně když ve škole dostanou nějaký plat, který mi budou moci dát. 

 

Mgr. Magdalena Steinerová, ZŠ Brdičkova, 6.4.2015 

Jaké jsou podle Vás přínosy školní psychologie? Například ve srovnání s PPP, proč 

mít toho psychologa přímo ve škole? 

Ta PPP je výhradně diagnostické zařízení, takže sem chodí děti, řekněme 

jednorázově, dostanou zprávu do školy a když je to jako kapacitně možné pro toho 

psychologa, tak do té školy občas zajede. Já teda tam jezdím poměrně často, protože 

mám při tom jednom částečném úvazku na ní docela čas. Ale jako není to tak úplně 

běžné. Takže nějaká možnost na dlouhodobou práci tady není, spíš ten psycholog tam 

potom jezdí... Že vlastně ta práce je takhle docela omezená, když potom jedu do té 

školy, tak hlavně mluvím s těmi učiteli, snažím se něco dovysvětlit k té zprávy, dát jim 

nějakou podporu, vyslechnout je. a to dítě sem přijde jednou, a když sem přijde 

opakovaně, tak přijde na nějakou kontrolu po roce, po dvou letech... A prostě většinou 

to jsou opravdu většinou případy, že se sledují specifické poruchy učení, proč je tam 

slabý prospěch, ale nějaká terapie nebo dlouhodobé poradenství, to tu vlastně není. A 

v té škole si vlastně tak nějak můžete ty děti sledovat v rámci nějakého časově 

dlouhodobého horizontu, takže se vám tam mění před očima a ten záběr práce je tam 

širší, protože ony sice samy ty děti málokdy vyhledají, že sami přijdou, to není tak 

časté, ale když už tam potom na té škole jste několik let, tam potom už docela i jo. Ale 

ta diagnostika se tam tolik nedělí, ale s těmi učiteli se to zase může víc konzultovat, 
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může jim nějak jako překládat zprávy z té poradny a víceméně jsem více zapojená do 

chodu té školy, chodím na porady vedení, tam probíráme různé věci. A člověk se tam 

dostane od nějakého jednorázového poradenství či diagnostiky, před poradenství s 

rodiči, nácvik relaxací, až po nějakou rodinnou kvazi-terapii, ale už je to prostě takové 

poradenství, které může být dlouhodobějšího charakteru a  je tam na to víc času. A 

není tam takový nápor klientů, jako je na tu poradnu, takže člověk si tam víc najde čas. 

Klientem v té škole nejsou jenom děti, ale můžou to být i učitelé, i když oni by to sami 

neřekli, nebo jsou to i rodiče, je to celý rodinný systém.  

Vnímáte v té práci školního psychologa překážky ze strany systému? Ať už v 

ukotvení práce, financování... 

To jednoznačně. Na mě nejsou peníze, já nejsem zaměstnanec školy, teď teda 

jo, ale když jsem nastoupila, tak to bylo... Je to všechno takhle pokoutně, já jsem 

začínala v tom projektu financovaném z EU, přes tu Zapletalovou a tak. Mně to přijde 

jako politická záležitost. To prostě skončilo, pak bylo nějaké období, kdy škola dostala 

peníze od Ministerstva, na to navázal potom jiný projekt přes EU, který trval dva roky, 

a teď jsem zase financovaná tak, že mám smlouvu se školou, protože předtím jsem 

měla smlouvu buď s IPPP nebo tím NÚVem, tam se přehnaly nějaké politické boje, to 

ani nechci vědět... A teď je to teda tak, že škola dostala peníze od ministerstva v rámci 

nějakého projektu, který vypsalo ministerstvo a smlouvu mám se školou. Ale je to 

dočasné, nikde nikdo neví co bude, až to skončí, nejspíš něco bude, ale je to hodně 

nejisté. A škola když se optala zřizovatele, což je městská část pro Prahu 13, tak jí bylo 

řečeno, že si může zaměstnat psychologa, ale že si na to má sehnat peníze. Čili 

rozpočet, který ta škola má od toho zřizovatele, tak ten zřizovatel na toho psychologa 

ty peníze nedá navíc. Takže buď je to potom na úkor, já nevím, osobního ohodnocení 

nebo odměn pro učitele, což dělá neplechu, nicméně na Brdičkové je stejně nikdo 

nemá. Protože zase pak ty školy potřebují třeba asistenty pedagoga, kterého z těch 

peněz platí. Takže ze strany státu tedy žádná velká podpora není a je to řešení těmito 

projekty, do kterých se všechny školy, které o to mají zájem, nedostanou. Takže se 

může stát, že prostě někdo, kdo teď dělá psychologa, tak prostě s koncem projektu 

skončí, protože té škole to bude sebrané. A nebo škola, která o to má zájem, tak na to 

nikdy nedosáhne, protože nebude splňovat nějaké podmínky těch rámcových nároků.  

Ideální by tedy asi bylo stanovit nějaký normativ na školního psychologa... 
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Určitě.  A myslím si, že by to bylo levnější pro stát. A všechny školy by ho ani 

nezaměstnávaly.  

To jsem také řešil, jak bychom poté vybírali ty školy, které by měly nárok na 

školního psychologa.  

Tak Brdičkova je škola, která má přes 700 dětí, takže fakt veliká. A myslím si, že 

třeba na menších školách... A i tam jsem na půl úvazku a myslím si, že to stačí. Ono je 

to i pro moji psychohygienu docela dobré, že nejsem jenom tam, že jsem i tady. Protože 

je to takové nepříjemné pro toho psychologa, tam zase nemá kolegu, a v té sborovně 

nikdy nebude rovný s učiteli. A ani to nejde, nejde to profesně, aby tam byl 

rovnocenně, na stejné lodi, a je to jako lidsky náročné, ale myslím si, že profesně je to 

tak správně. Takže pak je dobré, že takhle je to ideální, že prostě polovinu týdne jsem 

tady, kde jsem mezi kolegyněmi psycholožkami, a pak jdu na tu školu, kde je moje 

království. 

Je pravda, že na tu osamělost jsem narážel často. Hodně psychologů mi říkalo, že 

jim chybí nějaké intervize, supervize... 

Což ten projekt z EU pokrýval, měli jsme metodika, u kterého jsme se scházeli, 

tam se člověk potkával s těmi kolegy, potkával se s nimi na školení, která byla povinná, 

ale příjemná. A vlastně to bylo výhodné, protože ten  zaměstnavatel vám také 

nezaplatí žádné školení. Takže v tomhle byl ten projekt dobrý, ale je to strašně 

byrokraticky zatížené, člověk se v tom cítí dost nejistě, protože nikdy nějak nevíte, jestli 

to, co děláte, je to, co se po vás chce, jestli je to dobře. Určitě by mi bylo příjemnější, 

kdybych si mohla ty věci ošéfovat s vedením školy, se kterým dobře vycházím, a 

prostě víc pracovat podle toho, co ta škola potřebuje.  

A v současné době máte pocit, že ta práce je spíše shora "nalajnovaná", nebo máte 

spíše volnost? 

Teď ne, v tom rozvojovém projektu ne, ale je to strašně nejisté, ten teď máme na 

půl roku do června a nikdo neví, co bude potom. Ale teď ne, teď se cítím... 

Dále se zaměřuji na téma akontability, komu se vlastně zodpovídá školní 

psycholog. Cítíte zodpovědnost spíše vůči řediteli, vůči své profesní komunitě...? 

Vidíte, já jsem asi vypadla z AŠP, jsem nezaplatila příspěvek... Víte, já jako 

subjektivně vůči té škole, určitě. A právě proto by mi určitě bylo příjemnější, kdyby to 

tak bylo i formálně, protože tam jsem součástí nějaké sítě, systému, kdežto když máte 
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jako zaměstnavatele, o kom nevíte, kdo to vlastně vůbec je a nikdy s ním 

nekomunikujete a ani jste tam v životě nebyl, tak jako... 

Já jsem jen narážel na to, že někdo má pracovně-právní zodpovědnost vůči řediteli, 

ale zase nějakou odbornou vůči té psychologické komunitě, protože ředitel není 

psycholog a nemůže ani vidět do všech Vašich spisů... 

Tak kdyby někdo přišel a chtěl by vidět moje spisy, tak já ho neznám, on se 

může něčím prokázat, že je z nějakého postu, ale pro mě by to žádný přínos nebyl. To 

by byla jenom kontrola. Představuji si, že za normálních okolností tady se zodpovídám 

poradně, paní ředitelce, s tím, že když mi do něčeho nahlídne, 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. Tady je to opravdu takové, nevím...  

Dokážete jmenovat nějaké cíle školní psychologie? Co od ní můžeme očekávat? 

Nevím, co to přesně přinese státu, ale myslím si, že tam můžete nějak 

zasuplovat různé služby, na které třeba by ti lidé jinak nedosáhli, ať už časově nebo 

finančně. Tam můžete zasuplovat mediátora u rodičů, kteří jsou v porozvodové situaci 

a nemůžou se dohodnout ohledně výchovy, zajištění učení u těch dětí... To nevím, jestli 

je nějaký ekonomický přínos pro stát, protože ekonomický přínos by bylo, kdyby si to 

zaplatili. Tady to mají v rámci mého platu zadarmo, ale možná, že by to nějaká úleva 

někde byla.  

Takže asi plníte i nějakou preventivní funkci? 

To taky, určitě ta prevence, to je takové hodně otřepané téma, ale ano. A pak si 

myslím, že ten nový školský zákon, který teď... nevím, myslím, že prezident to ještě 

nepodepsal, že to vejde v platnost podpisem prezidenta, tak je nastaven tak, že 

opravdu si myslím, že si neumím představit, že bych na těch školách nebyl specialista, 

zvlášť na takto velkým. a to nejen psycholog, ale i speciální pedagog tam má svoje 

místo. A protože je to tam nastavené tak, že co se týče nějakého mapování selhávaní 

ve škole těch dětí, tak jakoby v první linii by to měli ošetřit učitelé, ale z mé zkušenosti 

a z mé praxe, ačkoliv je to velmi otřepané téma, ty specifické poruchy učení a u nás v 

ČR teda jako hodně legislativně ošetřené, tak jako v té praxi ta mentalita těch učitelů 

na to není nastavená ještě vůbec. Já jím opravdu pomáhám se stanovením nějakých 

podpůrných opatření u těch dětí a s psaním individuálním plánů, které už se dneska 

tolik nepíšou, ale i u jiných takovýchto materiálů, a myslím si, že ti učitelé sami to 
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zatím nedají. Takže pokud je snahou státu, aby na školách fungovala ta péče o děti s 

nějakými... ať už specifickými poruchami učení nebo specifickými výukovými 

potřebami, ale i jiná sociální znevýhodnění, děti s poruchami chování, cizinci a 

podobně kulturně znevýhodnění. Tak si myslím, že ty školy na tohle toho odborníka 

budou potřebovat. 

 

Mgr. Radka Víchová + ředitelka PhDr. Bc. Jana Churáčková, ZŠ Eden, 23.4.2015 

[k ukotvenosti a financování] 

Ředitelka: Já bych byla strašně ráda, kdyby pozice školních psychologů na 

základní škola byla prostě garantována nějakým tabulkovým místem. Protože, myslím 

si, že ta atmosféra ve společnosti i v odborné veřejnosti už je taková, že všichni vědí, 

že jsou to lidi, kteří mají svoje nezastupitelné místo na ZŠ. O tom bych řekla už se 

nevede spor, jestli ano nebo ne, spíš samozřejmě potom jde třeba o velikost školy. Je 

jasné, že školní psycholog na škole, která má sto žáků, je přeci jen poněkud luxus, ale 

to by se dalo vyřešit nějakým zlomkem úvazku, že by byl pro více škola atd., to si 

myslím řešitelné je. Takže tam už problém není, tam už se to povědomí dostalo velmi 

daleko, ale dvě bariéry jsou jednak ta nesystémovost, to znamená, že to jsou výzvy, 

jako můžete si o ty peníze říct, ale my vám nebudeme garantovat, jestli je dostanete 

dalšího půl roku, financování škol se řídí kalendářním rokem, nikoliv školním rokem, 

takže my třeba konkrétně když mluvíme tedy o tomhle rámcovém programu na 

podporu školních psychologů a speciálních pedagogů, tak vlastně tam jde o to, že my 

na ty peníze si nemusíme dosáhnout, nebo takhle, my je nemusíme využít, protože my 

naštěstí tady naštěstí školního psychologa a speciálního pedagoga máme, čili my si 

říkáme vysloveně o ty peníze na ně, abychom ulevili tomu personálnímu rozpočtu. 

Zatímco jiné školy, které jsou v situace, že v tom svém personálním rozpočtu na ně 

nemají, tak prostě potřebují i někoho najmout. Jak můžete najímat někoho, když m u 

řeknete v říjnu, že nevíte, jestli ještě od ledna... To je prostě o té kvalitě.  

Takže to je ta nesystémovost. A třeba i na té konferenci poslední co byla, tak prostě 

tohle zaznělo, že tohle by se mělo řešit nějak jednou provždy, ne aby člověk hledal 

ježiš tady by mohlo být nějakých 150 tisíc, tak budeme psát ty nekonečné dotazníky a 

tak dále, abychom na ně mohli. A druhá věc, ta finanční, která s tím úzce souvisí, tak 

jak jsem naznačila – každá škola má personální rozpočet podle normativů, a když to 
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není velká škola, jako jsme my, tak je v podstatě bez šance si na tyhle specializované 

pozice z toho rozpočtu ušetřit, to prostě nejde. Tam zbyde tak málo, pokud vůbec něco 

zbyde, že to prostě rozdá učitelům ve formě nenárokových složek platu. Takže pro 

menší školy je to opravdu něco dá se říci nedosažitelného. 

Ideálně by mělo být ve školském zákoně, že na určitý počet dětí připadá nějaký 

úvazek školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Protože ve výkaznictví 

teď stačí, když vykazujete, že máte speciálního pedagoga, ale už nikoho nezajímá, že 

ten pedagog pracuje třeba jako třídní učitel někde na prvním stupni, ale tudíž už 

nemůže vykonávat ty reedukační aktivity a tak dále.  

Jako je to v tuto chvíli, že výchovný poradce má určitý počet hodin z úvazku, 

že prostě musí existovat pevná pozice školního metodika prevence, tak stejným 

způsobem že by bylo, že na určitý počet žáků je ideální nějaký úvazek školního 

psychologa a speciálního pedagoga. 

Já jsem se snažil najít i nějaký „indikátor“ podle čeho ty psychology přidělovat, 

takže myslíte, že podle počtu dětí? 

Ředitelka: Ano, připadá mi to jako jediné spravedlivé kritérium, ale bohužel 

ani v tom novém návrhu té reformy financování škol tohle není, zatím jsem to tam 

teda nenašla.  

Protože pokud už se opouští, a to je dobře, že se upouští od toho normativu, tak 

vlastně už se berou v úvahu i jiné věci, jako velikost školy, velikost třídy a tak dále, tak 

tohle by tam určitě mohlo být další, nechci říct přidanou hodnotou, já si pořád myslím, 

že to patří do základu. 

A myslíte, že má školní psychologie takhle přímo ve škole něco navíc oproti PPP? 

Ředitelka: No to je úplně nesrovnatelné, protože PPP řeší vlastně problémy 

individuálních dětí ve smyslu jejich poruch, vytrhuje je ze školního prostředí, protože 

přece jen ty podmínky toho testování tak jsou exkluzivní, samozřejmě, že přicházejí i 

do školy se dívat na to dítě jako vlastně v kolektivu třídy a při běžné práci, to ano, to 

zase takhle nechci přehánět, ale já bych řekla, že školní psycholog, řeší jiné problémy, 

než PPP. Ta náplň práce je jiná, čili rodiče si zvykli se svojí zakázkou chodit do 

poradny, a to jsou vysloveně ty individuální záležitosti, a s jinými se obracet na 

školního psychologa. 
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Psycholožka: A určitě teda ještě v čem, je to v té rychlosti, té flexibilitě, protože 

ta poradna je taky přesycená, nemá jednu škola, má jich jedna psycholožka třeba deset, 

ještě k tomu školky, takže jakoby ta doba je třeba měsíc nebo i déle na to objednání. A 

já můžu reagovat bezprostředně... Někdy taky ne, ale tak do týdne, když se objeví 

nějaký problém. A řekla bych, že já víc řeším vztahové problémy, dynamické 

problémy ve třídě. A když teda s žáky individuální, tak je třeba spíše učitel-žák, nebo 

učitel-rodič, někdy dítě-rodič, ale to už si myslím že je trošku krok někam mimo, ale 

prostě většinou to tak je. Něco se děje doma a ono se to odrazí v té škole, jsou to spojené 

nádoby. Ale jako víc je to bych řekla o vztahových věcech, což ta poradna jakoby 

neřeší, oni většinou napíšou nějaké doporučení, kterým se ten učitel může řídit, 

nemusí, je to doporučující, ale já z těch zpráv trošku někdy cítím takový konfrontační 

tón, je to takové... Do tohohle já se úplně nepouštím, nebo jo, bavíme se o tom, ale je to 

v trošku jiné rodině. Dynamičtější, vztahové problémy. A já  je ráda posílám do 

poradny, já je tady nebudu testovat, ani na to nemám ty nástroje... Já to ani nepotřebuju 

vidět, jestli to dítě má IQ 120, k čemu mi to jakoby bude. Na mě se ten učitel, nebo to 

dítě a ti rodiče obrací u jiných důvodů. 

Ředitelka: A velice často je to ta dynamika skupiny, a tam jako nikdo z venku 

tohle řešit v podstatě ani nemůže, i kdyby ta vůle byla, tak to to není možné. 

Psycholožka: Oni teda jednou měsíčně sem jakoby chodí z poradny, ale 

konzultují individuální záležitosti. A opravdu takové jako hodně speciální problémy, 

jsou to děti s IVP většinou a takovéto věci, než že by řešili proč ten Teodor tam bije 

toho Dominika, tam je asi trošku něco jiného, to nemůže ta poradna řešit... Nebo jo, ale 

dozví se půlku toho příběhu.  

Máte pocit, že máte ve své práce spíše volnost, nebo se řídíte nějakými metodikami? 

No, volnost... Řídím se vlastním svědomím a zakázkami, co přichází od těch 

učitelů, vedení, rodičů, žáků. Rozhodně nějakými těmi, myslíte tu bichli... Jako řídím 

se zákonem, řídím se svým svědomím, dělám to, jak nejlépe dovedu. 

Mně zajímalo, jestli je ta politika nastavena nějak tak, že máte přesně dáno, co máte 

vykonávat... 

Naštěstí ne. To je možná tím, že to není úplně ukotvené, tak je to takové vlastně 

na základě práce, kterou podepisuji se svým zaměstnavatelem. A jako každá, trošku 

ta představa každého ředitele je trošku jiná, v té minulé škole to třeba bylo vnášet do 
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týmu dobrou náladu, byla zakázka, to může být i takováto zakázka. Já buď jako jo, 

buď je to pro mě akceptovatelné, nebo takovou smlouvu nepodepíšu. Takže je to určitě 

na volnosti, je to na zakázce toho zaměstnavatele, a buď se v tom najdu, v těch 

nějakých hranicích a představách, nebo ne. Což ale zase je to, co vlastně tady říkala 

paní ředitelka, taky mám samozřejmě nějakou jistotu, dobře první rok třeba na dobu 

určitou a pak neurčitou. Tohle teda někomu říct, tak jo, možná do prosince a moje 

zakázka je ta a ta a ta... Tak to možná studentku čtvrtého ročníku psychologie to 

zaujme a vezme to jako zajímavou brigádu, ale asi bych úplně do toho takhle nešla. 

Ředitelka: Ale pokud jste se ptal na tu náplň práce, tam jsou i vlastně i činnosti, 

které se opakují, to je třeba prostě na začátku roku je sociometrie, vlastně takový start 

pro práci s dynamikou skupiny, takže to jsou věci, které se neustále opakují, ale 

upřímně Radka je tady zaměstnaná na půl úvazku, a kdyby to šlo na celý, já si myslím, 

že rozhodně by se nenudila, to se neobávám. Pak jsou to zážitkové kurzy, adaptační 

kurzu v šestém ročníku, pak jsou to věci, které se týkají zápisu, takže jsou vlastně... 

Není to jako naprostá volnost, aby jste si nepředstavoval, že přijde a řekne si „co bych 

dneska dělala...“. 

Mě spíš zajímalo, jestli je někde přesně dané, co MUSÍ školní psycholog dělat... 

Ředitelka: No, katalog prací... Katalog prací řeší ten základní obsah práce, to 

ano, takže tenhle mantinel tu je. Podle toho má samozřejmě udělanou náplň práce. 

A vnímáte nějaké systémové překážky ve své práci? My už jsme to trochu pokryli, 

řešili jsme ty finanční problémy, neukotvenost.  

Jako mě zákon nijak nebrzdí, já se do těch mantinelů vejdu. Ano, samozřejmě, 

není pro mě příjemný... Taky bych radši měla celá úvazek, ale jakoby to já asi jakoby 

nevyřeším, to je víc problém pro toho zaměstnavatele. Ale že mě v té práce by to úplně, 

to určitě ne, dokonce si i najdu, už jsou i supervize pro školní psychology, které teda 

nabízejí poradny, takže třeba na to chodím, takže už i takovéto možnosti jsou. Jsou i 

konference, kde se setkávají školní psychologové... Že by mě zákon brzdil, v čem by 

mě měl brzdit zákon. 

Ředitelka: Já si myslím, že ta otázka by měla spíš být směřovaná, kdybyste 

třeba dělal nějaký výzkum, proč spousta škol nemá školního psychologa. Tam byste 

se ty systémové bariéry, finanční bariéry dozvěděl... Jo, protože nepředpokládám, že 

byste dostal od toho vedení škol odpověď „protože ho nepotřebujeme“, ale „protože 
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na něj nemáme“. Tam ještě kromě těch peněz, tak tam ještě pokud se orientujete v tom 

financování škol, tak tam je ještě počet zaměstnanců jako limit, jako závazný ukazatel. 

Takže i to je důvod, proč ty malé školy se do toho nemůžou vejít, protože prostě ten 

člověk už tam jako nemá možnost pracovat, protože jsou třeba na hraně, zvlášť když 

třeba nemají velkou naplněnost tříd. U nás vlastně pátým rokem tady pracuje na pozici 

školního psychologa, a když jsem s tím přišla za svým zřizovatelem, tak jsem sklidila 

v podstatě „Jako proč? Co vás to jako napadlo?“. A to si myslím, že už by dneska, po 

těch pěti letech, nenastalo. Že už ten posun toho vnímání, a ono to totiž hrozně souvisí 

s tím, že těch vztahových problémů je čím dál tím víc. Jako opravdu vím, že Radka se 

mnohdy dostává na pomezí toho, co může být ještě její práce a kdy už vysloveně je 

potřeba, aby tu zakázka předávala, nebo poskytovala kontakty na jiné odborníky, kteří 

se zabývají rodinou a tak dále. To jsou vlastně místa, kam ona už nemůže a ani by 

neměla zasahovat. Zasahovat do dynamiky rodiny a tak dále. Takže to se určitě 

posunulo, dneska už by se mi asi tak úplně nesmáli, ale jako ukotvené to není. 

Psycholožka: Já mám ještě pocit, že ta Praha trošku někde jinde, nechci být 

pragocentrická, ale tak hle  z těch konferencí nebo když se setkáváme, tak v té Praze 

mi to přijde, že skoro škola, která nemá školního psychologa, tak mi to přijde skoro 

divné, pocitově, nemám to nějak podložené, kolik procent škol je mám nebo má. Ale 

mimo tu Prahu mi to přijde, že je to trochu vnímané jako nějaký luxus. „No to jo, to vy 

máte v té Praze...“.  

Ředitelka: Možná že to je ovlivněné i tím, že v té Praze, co se týče těch vztahů, 

tak je to jako... 

Psycholožka: A i naplněnost těch škol je větší než na nějakém malé městě, takže 

to ještě taky jakoby trošičku vnímám, ta Praha že je v tomhle dál. 

Můžete jmenovat nějaké cíle školní psychologie? Co od ní vlastně očekáváme? 

Ředitelka: Jednoznačně zlepšení klimatu školy, to si myslím je číslo jedna. Od 

toho se dají odvodit nějaké dílčí cíle, ale tohle je zásadní.  

Dokážeme vůbec posoudit, jestli ta školní psychologie plní ty cíle? 

Ředitelka: To se samozřejmě nějakým evaluačním šetřením tyhle měkké 

dovednosti jako opravdu strašně těžko posuzují. To je velký problém, protože tam by 

bylo potřeba, aby se to klima změřilo, ale už to je jako dost zoufalý pojem, tak třeba 

v nějakém odstupu pěti let, a pak dejme tomu. Ale zase jo, máte jiné respondenty, jako 
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prostě to se obávám, že nejde. Zase si na druhou stranu říká, proč by bylo potřeba 

všechno měřit. 

Psycholožka: Plus, co by se, taky nevím, jestli by se to dalo úplně změřit, tak já 

to ještě trošku jakoby vnímám takovou jako trojnožku: podpora učitelů/pedagogů, 

žáků a dejme tomu rodičů, taková trojnožka. Ta by se možná nějak podpora, pomoc 

v závorce, to by se možná nějak, tedy nějakým počtem návštěv, kolikrát mě oslovili a 

měli pocit, že jim bylo pomoženo, nebo byli podpořeni, tak to by se možná nějak dalo. 

Ředitelka: To jsem ráda, že to říkáš, že to tady zazní, protože pořád se 

orientujeme na to, jak to vnímají děti a jejich zákonní zástupci, ale tady je strašně 

důležitá role Radky v tom pedagogickém sboru. Že učitel, který kromě té své 

vyučovací povinnosti musí řešit vztahové záležitosti, komunikační bariéry a tak dále, 

tak pro ně j ten školní psycholog je skutečně nesmírně důležitá osoba na té školy. Takže 

tam by se to změřit dalo určitě nejsnáz, mezi těmi učiteli, jak oni to vlastně vnímají.  

Psycholožka: I kolikrát to třeba využili, že mě třeba oslovili, nebo mi přijdou 

něco říct. Nebo někdy já tam jdu. To jsou takové měkké dovednosti, to jako nezměříte, 

že když jdu domů a nakouknu do družiny a zeptám se „tak co, jak to dnes jde?“, jak 

to jako změříte? Je to podpora? Je to jen takové přátelské? Je to nic? No, nevím... 

Myslím si, že to má nějaký význam, jinak bych to nedělala. Ale těžko to změříte... 

Mně přijde, že výsledkem školní psychologie může být i to, že se něco špatného 

nestane. 

Ředitelka: To rozhodně, ta preventivní činnost. 

Psycholožka: Jo, nebo kdybychom si řekli nějaká zdravější škola, jako zdravá 

včetně zdravých vztahů, tak jak to změříte. Byla by zdravá i bez toho? To je tak jak 

s dítětem, tak ano, plavání se říká kojenců, že pak jsou ty děti míň nemocné. Ale třeba 

by to dítě bylo stejně nemocné, kdyby nechodilo na plavání. To už se jako nedozvíte. 

Nemůžete udělat experiment s tím samým dítětem, nemůžete udělat experiment s tou 

samou školou, svým způsobem. Teď vstupují nějací prvňáci a i když uděláme 

srovnávací analýzu za pět let, tak přijdou jiní prvňáci a ti budou jiní, protože 

společnost bude jiná. 

Ředitelka: Ale ta prevence jako jednoznačně, protože pokud se řeší nějaké 

problémy, tak se řeší v počáteční fázi, než že se potom hasí požáry, které díky Radce 

vlastně ani nevnikly. 
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Psycholožka: To je pravda, to asi možná cítím jak to řekla paní ředitelka, u těch 

učitelů, že jakoby vypustí leckdy u mě páru, že jim napíše rodič nějaký hrozný mail... 

A tím, že to jakoby u mě jenom vypustí, já neudělám žádné čáry máry, já je vyslechnu, 

nebo něco řeknu, tak oni už třeba neodpoví na ten mail tomu rodiči. Nebo odpoví až 

třeba druhý den. A pak si myslím, to tady se pochválím, že trošku jsem i taková, že se 

k ní plno věcí... neběží za ní. Že když jsou v takovém tom jako to, tam přiběhnou, teď 

to na mě navalí, jinak by možná běželi za ní. Takže trošku možná odfiltrovávám nějaké 

menší, nebo méně závažné případy, aby za paní ředitelkou nechodili. 

Ředitelka: Ano, to je pravda, to vnímám. 

Psycholožka: To teda vnímám i já za tu svoji dobu, jsme se bavili o výši toho 

úvazku, všechno zlé je pro něco dobré, že ty paní učitelky to taky trošku filtrují. Když 

vědí, že jsem tu třeba jen dva dny, tak taky pak nepřijdou s každým, že teď zrovna jí 

řekl nějakou vulgaritu ten žák. Kdybych tu byla pětkrát týdně, tak by se to asi trošku 

stávalo. Takhle oni vědí, že tohle ještě zvládnou sami, nebo v tom kabinetě si 

zanadáváme, ale za mnou přijdou opravdu když už to je na nějaké úrovni, že už to 

sami nedávají, nebo mají obavy, že by to přerostlo do nějaké osobní roviny.  

Ředitelka: Ještě jedna věc, jak jsi říkala, že některé věci se ke mně ani 

nedostanou, to jednoznačně. A ty, co se ke mně dostanou, tak se ke mně dostávají v jiné 

podobě než dřív – s návrhem řešení. Čili to není jen upustit páru, to už se stalo, ale 

přichází, že u ví, co chceme dělat. 

Napadá vás něco, co jsme nezmínili? Co byste rády dodaly? Jakékoliv komentáře, 

připomínky... 

Ředitelka: Tak když si dáváte ty ambice, tak jako samozřejmě, že by do té 

reformy financování škol, která se stále tvoří, tak kdyby tohle prosáklo, bylo by to 

výborné. Kdyby tam byl nějaký prostor pro ty finance na tyhle pozice. 

Psycholožka: Myslím, že už jsem všechno řekla, co jsem potřebovala. 
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Ø Zástupci MŠMT, NÚV, FF UK a další 

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, MŠMT 

Jaké jsou podle Vás přínosy školní psychologie? Například oproti PPP? 

Psycholog ve školách je samozřejmě velmi důležitá instituce, protože je stále 

blízko jak dětem, tak učitelům, ostatním pracovníkům školy, ale taky rodičům. 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. Čili to je jeden důvod, proč dostat 

psychology do škol. Jaké jsou přínosy školních psychologů? Víte, vzdělávání má tři 

klíčové cíle, má pomoct mladým lidem na cestě od dětství k dospělosti a pomoci jim 

objevit, kdo jsou a co chtějí, čili taková úloha intrapersonální. Má jen naučit žít v 

sociální skupině a ve společnosti - úloha interpersonální. a má jim pomoci, aby se v 

životě a ve společnosti uplatnili, čili jinými slovy, aby se uživil. Ve všech těchto 

oblastech má psycholog, jako pomáhající profese, svoje místo. V té první oblasti by měl 

pomoci objevit mladému člověku sebe sama, naučit ho vážit si sebe sama, mít sám sebe 

rád nebo mít vůbec rád, a pomáhat mu tak v tom, aby vyrostl ve zdravou osobnost, 

která není pyšná, ale má zdravou sebedůvěru. V oblasti sociální mu má pomáhat 

vytvářet pozitivní lidské vztahy. Jsme jako lidé bytostí společenskou a jsme šťastní ve 

svém životě natolik, nakolik máme dobré vztahy s druhými lidmi. A tedy pomáhat 

vytvářet pozitivní vztahy, kdy to dítě se naučí vytvářet prostor pro druhého člověka, 

ale zároveň tak jakoby asertivně, neagresivně obhájit svůj životní prostor, to je cesta k 

tomu, aby to dítě mohlo prožít jednou dospělý, zdravý a svým způsobem šťastný 

život; čili to je druhá úloha psychologa. Třetí úloha psychologa je i v té třetí oblasti 

najít to, co vlastně by ten člověk chtěl dělat, čili měl by být nápomocen kariérnímu 

poradci, výchovnému poradci, členům toho školského poradenského pracoviště a měl 

by mu pomáhat najít, co vlastně v životě chce, kde jsou jeho oblasti nadání, co by měl 

dělat, aby maximálně rozvinul tu potenci, kterou má a jednou v životě byl na tom místě 

společnosti, kde on bude spokojený a šťastný a bude moc té společnosti dát největší 

přínos. Čili tohle všechno jsou úkoly psychologa. Samozřejmě jeho úkol je nejen ve 

vztahu k mladým lidem. Ten psycholog musí umět pracovat zrovna tak i s pracovníky 
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školy. Kolikrát jsou konflikty a ti lidé nerozumí sami sobě, i když to jsou dospělí lidé, 

ať to jsou pedagogičtí pracovníci nebo nepedagogičtí pracovníci. Umět pomáhat řešit 

konflikty a nebo náročné situace mezi žáky a učiteli, žáky a správními zaměstnanci, to 

je další úkol. Ale já si nemyslím, že tohle je jenom ta jediná role, zrovna tak pomáhat 

rodičům, nabízet konzultace rodičům, kteří mohou za psychologem přijít a neformálně 

se poradit o výchovných problémech dítěte, o problémech, které má dítě ve vztahu ke 

svým vrstevníkům, ve vztahu k učitelům, to jsou prostě příležitosti, které statut 

školního psychologa otvírá. Myslím si spíše, že je důležité, abychom dokázali všechny 

tyhle příležitosti objevit a využít. A pak si myslím, že ten psycholog může plnit 

důležitou roli a udělat velký kus práce v tom, aby z našich škol vycházeli mladí lidé, 

kteří jsou silnější, pevnější osobnosti. 

Je pravda, že i sami psychologové mi zmiňovali, že jsou často schopni hasit rozepře 

mezi žáky a učiteli či učiteli a dalšími pracovníky, než se z nich stanou zbytečně 

velké problémy. 

Víte, tohle je role mediátorská, tak jak jste zmínil. Na druhou stranu, já si 

myslím, že umět řešit konflikty v týmu, že by to měl dělat nejen psycholog, ale že tohle 

by měla být základní dovednost učitele, hlavně toho třídního učitele. A vůbec, 

třídnictví ve školách by mělo být o práci s týmem, s týmovými rolemi, o práci s řešením 

konfliktů, ke kterým zákonitě v lidské skupině dochází.  

A vnímáte tedy ještě nějaké překážky ze strany toho systému, politiky, v práci té 

školní psychologie? 

Víte, těch problémů je několik, ale největším problémem jsou asi finance. Aby 

opravdu na to vzdělávací systém měl dost prostředků, protože není řešením, aby 

psychologové působili jenom na některých školách a na jiných školách nepůsobili. 

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. Ovšem to samozřejmě není únosné, 

aby na každé škole byl na celý úvazek. Takže znamená to říci, ano na tolik a tolik žáků 

bude připadat takový a takový úvazek psychologa. A třeba na malé malotřídce bude 

třeba tři hodiny týdně, nebo dvě hodiny týdně, ale bude tam, aby ti mladí lidé, ale i 
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učitelé a rodiče mohli za tím psychologem přijít a mohli s ním konzultovat a ten 

psycholog mohl s nimi pracovat. 

Tam by jen mohl být problém, což říkala paní doktorka Zapletalová i pan profesor 

Štech, že není dost těch lidí. Pokud bychom psychologa na každé škole, tak není 

dost lidí, kteří by se tomu věnovali. 

Víte, máte pravdu, na druhou stranu zájemců o studium psychologie je velké 

množství, ale fakulty je třeba nepřijímají, odmítají velké množství studentů. Je potřeba 

si říct, co vlastně chceme a na kterých vysokých školách jaké kapacity zpřístupnit, kolik 

absolventů mít. Ty zkušenosti máme i ze zahraničí, třeba Španělsko má na školách 

psychology a řešili to tím, že nabídli doplňující studium učitelům, kteří na školách 

působili, takže tak učitel tam působí třeba na polovinu úvazku jako učitel, na polovinu 

úvazku jako školní psycholog. 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. 

Já se pak ještě zaměřuji na téma akontability, komu by vlastně měli být zodpovědní 

ti psychologové, jestli řediteli, který je zaměstnává, nebo své profesi. 

To je asi otázka velmi důležitá, nicméně je trošku problematická. Řediteli školy 

by měl být v každém případě psycholog zodpovědný za dodržován pracovní kázně. 

Na druhou stranu psycholog musí řešit, nebo měl by být, pokud bude plnit tu roli 

mediátora, tak samozřejmě ono dochází ke konfliktům a k neporozuměním i mezi 

vedením školy a zaměstnanci. A pokud by byl psycholog bezprostředně podřízen 

řediteli školy, tak v tu chvíli hrozí zneužití pravomoci ředitele vůči svému 

zaměstnanci. A z toho důvodu si myslím, že psycholog by měl být zaměstnancem PPP, 

speciálního pedagogického centra, prostě organizace, která vytváří pro školy servisní 

službu v oblasti školské poradenské činnosti. Ale na druhou stranu, to, že bude ten 

pracovník, myslím tím školního psychologa, zodpovědný za docházku, za plnění 

určitých věcí, to si myslím, že je samozřejmé, protože je nutný řád v tom systému 

práce.  

Jde podle Vás jmenovat, i když jsme to už trochu pokryli ve Vaší první odpovědi, 

nějaké cíle školní psychologie? 
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Já myslím, že jsem to řekl, ale víte co by mělo být cílem, můžeme jmenovat dílčí 

cíle, ale 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 také 

se 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. Tohle jsou myslím ty důležité cíle, které by měl psycholog spolu s dalšími 

faktory do vzdělávání přinášet. 

Poslední otázka, já jsem s psychology řešil, jestli ta jejich práce je nějak 

"nalajnovaná" shora, například ve vyhlášce jsou standardní činnosti školního 

psychologa, i když někteří mi řekli, že to moc nečtou. Tak měla by být spíš volnost, 

nebo dané činnost, které mají dělat? 

Víte, úplná volnost vede k destrukci a naprosté svázání vede k destrukci taky. 

To je právě ten věčný boj mezi řádem a tvůrčím prostorem. 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. Ale najít tu hranici 

je někdy opravdu těžké, mezi tím svázáním a tím prostorem. 

Každá škola má svoje specifika, čili je to nejen práce s jednotlivcem, ale i práce 

s týmem. Samozřejmě musí naslouchat řediteli, to je  jeho první partner, ale na druhou 

stranu samozřejmě ten psycholog musí naslouchat i ostatním pracovníkům školy, 

žákům... A musí to být člověk, který je svým způsobem zralý a moudrý, protože 

nemůže to být člověk, který bude jednostranně vnímat jenom jeden hlas a druhý hlas 

nevnímat, to je vždycky to umění tvořit mediátora nebo jakéhosi pracovníka v oblasti 

pomáhajících profesů, aby opravdu zůstal pomáhající celému tomu týmu a nikomu 

nestranil.  

 

Ing. Dana Pražáková, PhD., MŠMT 

Jaké jsou podle Vás přínosy školní psychologie, proč bychom ji měli podporovat? 

Například oproti PPP? 
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Velkým tématem je podpora zvyšování pro-inkluzivity škol, to znamená, že by 

žáci jakýchkoliv potřeb měli být vzděláváni společně. A v tom je právě ta úloha 

školního psychologa, který zná dobře prostředí té školy a pohybuje se v něm třeba i 

několik týdnů, několik dnů v týdnu a zná učitele, zná děti a nejenom ty, které by přišly 

do poradny, tak je nezastupitelná.  

Takže po poradny by měly dále fungovat? 

Ty poradny by samozřejmě, protože ony jdou do mnohem větších podrobností, 

mají třeba diagnostické nástroje, na které školní psycholog finančně nedosáhne, takže 

určitě ano. Ale je potřeba právě asi s tou zvyšující se diverzitou ve školách, tak je 

potřeba rozhodně aby ty služby byly dostupnější. 

Je pravda, že tu diagnostiku mi zmiňovali i ti psychologové, víceméně všichni mi 

říkali, že tu diagnostiku moc nedělají, protože na to nemají čas ani prostředky, že 

na to právě odesílají ty děti do poraden; naopak sami se věnují práci s kolektivem a 

podobně.  

Právě, takhle mi přijde, že si docela rozdělí ty odbornosti a může to hezky 

působit v synergii. My to tady právě podporujeme. 

Je podle Vás možné nějaké systémové či politické překážky, ať už v ukotvenosti, 

financování... 

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. To znamená, 

že děti, se kterými je potřeba nějakým způsobem specificky pracovat, využívat ta 

podpůrná opatření, tak tam právě patří i ty služby školního psychologa, tak doufáme, 

že se podaří zafinancovat větší počet těch pracovníků, protože zase to bylo pro některé 

školy a jiné, které by taky měly potřebu, tak neměly psychologa. No a další 

systémovou záležitost, která je zřetelná, tím že poradny nejsou jakoby centrálně 

vedeny, řízeny, že je zřizují kraje nebo i obce nebo i jiné instituce, tak tam je 

neuvěřitelně rozdílná kvalita práce, která se projevuje, a to určitě víte, třeba v 

diagnostice lehkého mozkového postižení, kdy některé kraje mají záhadně vyšší 

procento těch dětí. 

A kdyby se tedy stanovil nějaký normativ na školního psychologa... 
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Tak to jsou dvě věci, jedna je financování a jedna jsou standardy práce poraden. 

Na obojím je potřeba pracovat. Předpokládám, že ta legislativa teď vyřešila to, že je 

potřeba nějakým způsobem zajistit financování a pomocí evropských fondů bude 

možno teď nějakým způsobem masivně podpořit tu řekněme standardizaci procesu. 

Já jsem narážel na to financování, jeden psycholog říkal, že je placen z peněz 

družiny, další psycholožka je placena z peněz za pronájem tenisových kurtů... Ale 

kdybychom stanovili peníze ze státního rozpočtu, tak jak určitě školy, které by měly 

psychologa mít? 

Tak to je právě podle těch dětí s potřebou podpůrných opatření. Ale ona zatím 

není nachystaná prováděcí vyhláška, takže já přesně ty podrobnosti jako kolik musí 

škola mít takových dětí, aby měla nárok, to zatím nevím. Předpokládám, že se to bude 

řešit.  

A jde podle Vás říci nějaké cíle školní psychologie? Co od ní můžeme očekávat, jak 

poznáme, že vlastně funguje? 

Já bych tedy řekla, že by měla přispívat k zlepšování školního klimatu a i 

klimatu těch jednotlivých tříd, řekněme k snižování počtu případů šikany, ale ona by 

měla i k takovým tím kvalitativním indikátorům, jako třeba může být snížení 

kázeňských prohřešků, třídní důtky, snížené známky z chování nebo neomluvené 

absence nebo i omluvené absence, ale vlastně nezdůvodněné. Tak rozhodně když se 

děti budou ve škole cítit lépe, tak tyhle parametry se určitě vylepšují. A školní 

psycholog určitě může být ku prospěchu i učitelům, jako taková prevence syndromu 

vyhoření. Takže já si myslím, že ty cíle jsou tohle, jakoby snížení stresu jak na straně 

dětí, tak na straně učitelů. 

Já tam pak řeším ještě akontabilitu školních psychologů, komu by vlastně měli být 

zodpovědní - jestli řediteli, který ale zase není psycholog, nebo jestli mají hlavně 

nějakou profesní zodpovědnost... 

To je právě zajímavé, že by to znamenalo dělat standardy, tak jak je standard 

profese učitele, teď se bude zavádět, tak se taky uvažuje o tomhle, o standardizaci 

práce těchto pracovníků. Jako jestli se na to budeme dívat jako na lékaře, kteří mají 

atestace, to je zajímavá myšlenka, ale já tedy nevím, jestli tohle přímo teď je na pořadu 

dne. Myslím, že školní psychologové teď stojí před jinými výzvami. 
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Já jsem se bavil ke komu vlastně cítí ti psychologové zodpovědnost, většinou říkali, 

že samozřejmě mají pracovně-právní zodpovědnost vůči řediteli, který je 

zaměstnává, ale zase nemůže nahlížet do všech jejich spisů a není sám psycholog, 

aby mohl hodnotit přímo tu práci. 

Tam by asi měly fungovat nějaké supervize a intervizní skupiny. A to se může 

zase už odehrávat právě třeba na tom pracovišti poradenském. 

To zmiňovali hodně, že jim chybí intervize, supervize, což řešil ten evropský 

projekt... 

Tak teď se na ministerstvu připravuje aktuálně další systémový projekt, který 

je vysloveně na kvalitu práce poraden a psychologů, to se můžete pak informace 

normálně najít na stránkách ministerstva školství, OP výzkum vývoj a vzdělávání, tam 

jsou výzvy, avíza o parametrech výzev a tam úplně první jsou systémové projekty a 

tam v metodickém výkladu si přečtete, co se bude řešit za problém. 

Myslíte, že ta práce školních psychologů je seshora nějak "nalajnovaná"? Někteří 

mi říkali, že ty vyhlášky moc nečtou... Měla by ta jejich práce být přesněji vymezená 

shora, nebo to máme nechat na tom, jak se dohodnou s ředitelem? 

To je zajímavá myšlenka, to jsem o tom takhle nepřemýšlela. Celkově čím víc 

lajnujete, tím víc vyvoláváte potřebu obcházet různá nařízení. Takže tam oni musí mít 

nějakou vnitřní motivaci k tomu, postupovat podle nějakých standardů, jinak 

samozřejmě třeba ČŠI na jejich práci nějak dohlédnout může, samozřejmě ne asi 

nahlížet do papírů, ale já bych tedy podporovala právě to síťování, výměnu 

zkušeností, hledání příkladů dobré praxi a jít těmi měkkými formami. Protože mi 

přijde, že se tady za chvíli všechno sešněruje, ale kvalita se nezvýší. 

Mně přišlo ideální, to jsem řešil s profesorem Štechem, že ty standardní činnosti 

jsou něco, co by měli umět, ale nabídnou řediteli, co jsou schopní dělat a ředitel si 

řekne, na co je na dané škole třeba se zaměřit... 

To je asi těžké, jestliže je jeho zaměstnavatelem ředitel, tak ten psycholog 

nebude chtít dělat něco, s čím by ředitel nesouhlasil. To je na tom to těžké a to se 

přiznám, že nevím jak ošetřovat. Tady na ministerstvech má být služební zákon, tak 

by člověk řekl, že se může řídit těmi normami etickými, svědomím a neměl by být jaksi 

hnán za to k odpovědnosti. A tohle zatím samozřejmě ve školách není. To je určitě tedy 
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riziko. Riziko, že ředitel může tu kvalitu práce ovlivnit jak v pozitivním, tak bohužel i 

v negativním směru. 

Měli by ti psychologové být tedy zaměstnanci NÚV, těch poraden, že by ve škole 

neměli ten poměr? 

To si taky nějak nedovedu představit. Nevím, tím jsem se nezabývala. Spíš by 

měla být možnost se nějakým způsobem odvolat, ale předpokládám, že tohle asi 

Inspekce možná řeší.  

 

PhDr. Lenka Krejčová, PhD., FF UK 

Jaké jsou podle Vás přínosy školní psychologie? Například ve srovnání s PPP, proč 

mít toho psychologa přímo ve škole? 

Je mnohem rychleji po ruce, je tam k dispozici, jakmile je potřeba spolupracovat 

s PPP, tak to vždycky znamená, že se musí někam zavolat, teď se čeká na dobu, kdy 

budou moci ti kolegové přijít, nebo kdy budeme moci jít tam. I objednání dítěte do 

poradny znamená, že to může trvat i několik měsíců, než se někam dobereme, než tam 

bude volné míst. Zatímco ten školní psycholog je po ruce, takže jakmile výstavnou 

nějaké trable, tak je možné je řešit. Plus samozřejmě je možné zachovat nějakou 

kontinuitu práce. Do té poradny přece jen není možné třeba 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 škola, 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. Což poradenský pracovník 

může taky, ale musí si to nějak zorganizovat, vyhradit si na to ten čas, musí do té školy 

dojet, což samozřejmě v regionu Prahy není takový problém, ale když se podíváte na 

některé kraje, tak tam poradna je na jednom místě a dostat se do školy, kde se řeší ten 

problém, znamená prostě třeba celodenní výlet. Takže si myslím, že opravdu ta 

dostupnost těch služeb, to je strašně důležité. 

A vnímáte nějaké systémové překážky v práci těch psychologů, co je třeba ještě 

vyřešit ze strany té politiky? 

Určitě ta záležitost toho financování, že ta pozice není přesně vymezená, pořád 

se to řeší tak, že školní psychologové jsou financovaní tak, že si na ně škola nějak 

vydělá, že na ně nějakým způsobem seženou peníze, nebo že se použije grant. Byl 
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ohromný grantový projekt, celorepublikový, což určitě jste o něm slyšel - projekt 

RAMPS. Díky němuž na spoustě škol ta místa školních psychologů vznikla, ale projekt 

skončil a na řadě škol ta místa zase zanikla, což je prostě zbytečné, je to taková situace, 

která by nastat neměla. Ideální by bylo, kdyby se třeba tím grantem něco nastartovalo 

a pak ten systém to už dál dokázal udržet. Já mám dokonce pocit, teď přemýšlím, jestli 

to byl školní psycholog nebo školní speciální pedagog, ale 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. 

Ta vyhláška MŠMT s těmi psychology počítá, ale ty školy prostě nemají v 

rozpočtu přesně stanovenou položku na tu pozici. Pak řada škol to řeší tak, že alespoň 

udělají takový kompromis, že třeba mají psychologa z poradny, který třeba na jedno 

odpoledne si chodí k nim sedat. Ale mně tohle přijde takové jako smutné řešení, je to 

takový výběr mezi menším a větším zlem, ale přijde mi, že opravdu je výborné, když 

ten psycholog je v té škole buď denně, nebo alespoň na půl-úvazek, protože 

samozřejmě pro tu práci a pro to, aby ta práce byla co nejefektivnější, tak je strašně 

užitečné, že je součástí té školy. Že ho znají učitelé, že o něm vědí žáci, že rodiče vědí, 

že tady funguje někdo, za kým se můžou dostavit a na koho se můžou obrátit, protože 

samozřejmě je potřeba tam nejdřív vybudovat nějakou důvěru, aby člověk potom byl 

ochoten za tím člověkem se zastavit s něčím. A když tam někdo sedí tři hodiny týdně, 

nikdo ho pořádně nezná, tak pak je ta práce samozřejmě složitější. 

Kdyby se tedy ustanovil nějaký normativ na toho školního psychologa, tak jak 

vlastně určovat školy, kde by měl být ten školní psycholog a kde ne? Podle doktorce 

Zapletalové ani není dost lidí na to, aby psychologové byli na každé škole. 

Kdysi se to stanovovalo podle počtu žáků, kde byl nějaký limit, myslím že 500 

žáků ve škole, aby byla možnost mít školního psychologa, to se zrušilo tohle opatření. 

Já bych řekla, že ten školní psycholog najde tu práci určitě všude, ale že ideální by 

bylo, kdyby ta možnost byla, samozřejmě to pak naráží na tu praktickou záležitost, že 

v okamžiku, kdy by se z toho stala povinnost, že každá škola musí mít školního 

psychologa, a teď by nebylo kde je sehnat, tak by se z toho zase stávaly problémy, než 

aby to bylo ku prospěchu. Ale jinak mě přiznám se nenapadá moc jiné řešení, než 

prostě podle počtu žáků to stanovit. Tak třeba to dávat aspoň takovým způsobem, že 
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tam je nějaká jako volnost v tom smyslu, že ne že ta škola, která má více než 200 tak 

musí mít psychologa, ta která jich má méně, tak ho nemůže mít... Ale prostě ať je tam 

nějaká variabilita, ať ty škola mají manévrovací prostor, aby si mohly tu pozici zřídit, 

aby na to měly ty peníze. Nebo to třeba aspoň kombinovat, s tím, že existují školní 

poradenská pracoviště, tak mít třeba balík peněz na to školní poradenské pracoviště, s 

tím, že ta škole se sama může nějak rozhodnout, jak ty peníze využije. Proč to dávat 

přímo na jedno osobu, někdo třeba řekne, že bude radši dva speciální pedagogy a stačí 

mu, že jednou za týden přichází psycholog z poradny. Nebo navýší počet hodin 

poradenské práce výchovnému poradci. A někdo prostě řekne chci tu školního 

psychologa a bude ho mít. 

Jdou podle Vás určitě nějaké cíle školní psychologie? Co od ní vlastně můžeme 

očekávat? 

Myslím si, že tím hodně obecným cílem by bylo zmírnění výukových a 

výchovných obtíží ve škole, protože by tam byl poradenský pracovník, který by měl v 

popisu práce všechny tyto obtíže řešit, což v současné době samozřejmě v  základním 

slova smyslu má v popisu práce každý učitel, ale realita je taková, že ti učitelé si s tím 

ne vždycky vědí rady. A jsou situace, kde je myslím naprosto adekvátní, že si s tím 

neví rady, protože jsou v první řadě učitelé. Samozřejmě, že v popisu práce to má také 

výchovný poradce, ale vzhledem k množství hodin, které ten výchovný poradce má 

na tu poradenskou práci, tak je nereálné si myslet, že to zvládne se vším všudy vyřešit. 

A zase, je to také v prvé řadě učitel, a potom jsou tu školní psychologové a i školní 

speciální pedagogové, já bych to brala, že obě tyto pozice jsou strašně důležité ve 

školách. V okamžiku, kdy v těch školách jsou, tak veškeré obtíže, veškeré trable, které 

se nějakým způsobem musí řešit, ať už ve vztahu k žákům, ve vztahu k učitelům, v 

rámci pedagogického sboru, v rámci tříd, tak prostě je mnohem snadnější je řešit, 

jakmile nastanou. ta zkušenost opakovaně ukazuje, že pokud to řešení se oddaluje a 

trvá dlouho, než se něco nalezne nebo je to takové řešení, že je takové jako polovičaté, 

že něco doporučíme, ale nemáme možnost už sledovat ten efekt, jak to probíhá, což ti 

poradenští nemají, tu možnost sledovat, že by měli příležitost, když to hoří, denně 

mluvit s rodiči žákům, denně být v kontaktu s učitele, opravdu důsledně pracovat se 

žákem, který to potřebuje, tak to prostě při nejlepší vůli nemají možnost zvládnout. a 
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tohle všechno by ti poradenští pracovníci, pokud by byli přímo ve školách, zvládali 

mnohem snáze. 

Já ještě v té práci řeším teorii akontability, komu by vlastně měli být zodpovědní ti 

školní psychologové, jestli řediteli, své profesní komunitě. Kam by měla být vázána 

jejich zodpovědnost za tu jejich práci? 

Nad tím, se přiznám, jsem nikdy úplně konkrétně neuvažovala, ale tak jaké 

intuitivně bych řekla, že vůči vedení školy. Jako když při školách jsou speciálně-

pedagogická centra, tak taky hlavním vedoucím toho centra je ředitel školy, ačkoliv to 

centrum má svého vlastního vedoucího, svého vlastního ředitele, nebo většinou to je 

zástupce ředitele, nebo je to vedoucí toho pracoviště, tak prostě hlavní je to vedení 

školy. Ale samozřejmě, že jedna věc je taková jako zodpovědnost za výkon té profese, 

co  si myslím, že není možné dělat jinak než v rámci té školy. Pokud ten člověk něco 

dělá, pracuje se žáky školy, s rodiči, s učiteli té školy, tak prostě se to musí řešit v rámci 

té školy, včetně toho, že tam je nějaká hierarchie. Druhá věc je, že by se samozřejmě 

muselo nějakým způsobem vymezit, že vedení školy nejsou psychologové, nebo 

nejsou poradenští pracovníci, tak to si myslím, že není nic proti ničemu to nějak ošetřit 

nějakými pravidly, která nějak souvisejí i s tou etikou té profese. V tom smyslu, že 

vedení školy má základní informaci o práci, ale neví, kteří konkrétní žáci docházejí k 

psychologovi a tak dále. A to si myslím, že možná někdy je zbytečné tohle vymýšlet 

na zelené louce, když si vezmeme funkci školních psychologů v řadě zahraničních 

zemí, v zahraničí jsou běžně zastoupené. Takže možná stojí za to se třeba inspirovat 

tam, kde třeba mají dobré školské systémy a víme, že to tam funguje. 

Ve vyhlášce mají psychologové seznam standardních činností, ale z několika mých 

předchozích rozhovorů s psychology vyplynulo, že ne všichni vyhlášku četli. Měla 

by podle Vás jejich práce být více "nalajnovaná" shora, nebo by spíše měli mít 

volnost? 

Myslím, že do té doby, než bude ta pozice jasně vymezená v tom školství, tak 

se těžko dá po nich něco takhle chtít a nárokovat. Sice to vyhláška říká, ale nikde není  

napsáno, že škola m musí mít školního psychologa. Myslím, že mají trochu nárok na 

to, dělat si víc, co by chtěli. Ale jinak... Já si myslím, že tohle je výčet činností a spíš 

bych se řídila potřebami žáků a školy, protože můžou být školy, kde mají výborně 

propracovaný školní vzdělávací program a práce se třídami tam je velmi dobře 
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ošetřená přímo pedagogickým sborem a učitelé to umí a pak ten psycholog možná 

opravdu víc je zaměřený na tu individuální práci. A pak jsou školy, kde ten psycholog 

musí chodit do těch tříd a něco tam s těmi kolektivy dělat, protože to nikdo jiný 

neudělá. Takže jako ta vyhláška spíš předkládá kompletní výčet činností, ale asi nikdo 

by nedělal to, že by si odškrtával, že tohle všechno dělá. Řekla bych, že problém by 

nastal v okamžiku, kdy by bylo jednoznačně patrné, že ta škola něco potřebuje, ti žáci 

něco potřebují, ti učitelé něco potřebují, a ten psycholog by dělal něco úplně jiného, 

protože by měl pocit, že to je něco, co jemu jde, tak to dělat bude. Tak to pardon, to 

pak asi není odborník na svém místě. 

Napadá Vás ještě něco, co jsme nepokryli, co byste ráda zmínila...? 

Já myslím, že teď opravdu nejpalčivější je to, že by bylo fakt príma, aby ti školní 

psychologové fungovali nějak systémově. A to jako z hlediska té jejich pozice, což by 

s sebou neslo i to, že by byli nějakým způsobem více ukotvení v tom školství a 

ukotvení mezi sebou, protože co je taková bych řekla trošku obtíž u té školní 

psychologie, že ten školní psycholog je vlastně v té škole úplně sám, z hlediska té svojí 

profese. 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. Je to prostě hrozně náročná práce v tomhle směru. 

Protože je tam prostě sám s tou svojí profesí... Já jsem zažila školní psychology, což 

byli naši bývalí absolventi, kteří si takhle dali dohromady i intervizní skupiny a 

opravdu se scházeli, ale bylo to všechno tak, že si to sami zařídili... A bylo by príma, 

aby tohle bylo ošetřené víc systémově. Ti školní psychologové by byli prostě na jednu 

stranu jako zodpovědní vůči svému vedení, vůči vedení školy, ale asi by bylo prima, 

kdyby třeba nějakým způsobem byli... Nejjednodušší by asi bylo, kdyby to bylo po 

poradnami, protože poradny jsou spádové pro každou školu, tak aby měli příležitost 

se třeba pravidelně setkávat  poradnách, aby o sobě věděli, aby měli možnost s někým 

dalším řešit, na co narážejí v té škole, protože jinak tam jsou úplně sami. Spousta z 

nich, buď to dělají tak jako na koleni, nebo to prostě vzdávají, protože samozřejmě 

když se na ně vrhne pedagogický sbor, ať jim vysvětlí, jak to, že tohle nejde, že to dítě 

je prostě hrozné, že to jinak nevidí... Tak to je jenom pro silné povahy.  

 

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prorektor UK, 29.4.2015 
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[K tématu tvorby politiky] V práci v rámci teorie využívám street-level byrokracii, 

bottom-up tvorbu politik, že to vlastně hodně vycházelo od těch psychologů nebo 

NÚV, než by se MŠMT rozhodlo, že chceme školní psychology... 

No to je tlačení zespoda, to je bottom-up. Ona vlastně začala jako řadová 

psycholožka, vybojovalo to, že teda jí vadilo to, že jsou "na náhodu" a když byla 

ředitelkou IPPP tak to tedy rvala přes projekty, aby získala důkazy a argumenty a 

poslední tři roky tráví na politice. Říká: "To se musí vtělit tam, tady peníze v rozpočtu 

a tady...", čili ono to má ty kroky. Ona sama, jako její osud je příkladem bottom-up 

doslova v jedné osobě ztělesněn. Což tak jako nebývá úplně časté. 

Jaké jsou podle Vás přínosy školní psychologie, proč mít psychology přímo na 

školách? Například oproti PPP, co nám školní psychology přinese? 

Dvě věci, tedy dva úhly pohledu nebo přístupu. První je takový, který není 

úplně nejpřesnější a per analogiam, analogicky. Jestliže máte třeba zdravotní péči a 

lékařství, tak taky nemáte jenom Homolku, VFN a nějaká velká centra, taky nemáte 

jenom vlastně tu péči specializovanou v nějakých poliklinikách, ale máte také 

praktické lékaře, kdysi bývali i rodinní lékaři atd. Lidé, kteří pracují vlastně v terénu, 

přímo v dotyku s tím pacientem v jeho přirozeném prostředí, abych tak řekl, nebo co 

nejblíže jeho přirozenému životnímu prostředí. A analogicky by se dalo říct, že školní 

psycholog doplňuje vedle nějakých velkých metodických center, kdysi byla, dnes už 

není a víte, že i zrušili podle mě velmi nesprávně IPPP, tedy ten Institut pedagogicko-

psychologického poradenství, tak my mám ještě síť vybudovanou na přelomu 

šedesátých a sedmdesátých let, síť poraden, ale ty bych přirovnal spíš k nějakým těm 

poradnám. Ono se to anglicky mimochodem, ta pedagogická psychologická poradna, 

nazývá "clinic". a potom jsou školní psychologové, kteří jsou jakoby analogičtí k těmto 

lékařům praktickým. Takže by se dalo říct, a teď se dostávám k tomu druhému úhlu 

pohledu, který je více sociologický než psychologický. Jestli se ta společnost dostane 

na určitý stupeň rozvoje, a my máme přesně analýzy sociologů, lidí, kteří říkají, které 

čtyři podmínky, Calcateral, otec školní psychologie říká: Společnost se musí dostat na 

určitou úroveň ekonomického rozvoje a vyspělosti, musí na to mít, nemůže řešit 

problémy já nevím bídy, hladu, pak jako ten školní psycholog je opravdu luxus. Za 

druhé, musí tam být na určité úrovni rozvinut školský vzdělávací systém. Musí být 

propracovaný, diferencovaný a tak dále, s nějakým jasným vzdělávacím kmenem. 
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Třeba nějaké společné politiky vzdělávací a jejích cílů. Musí tam být nějak rozvinutá 

na vysoké úrovni příprava učitelů a pedagogů a musí tam být vlastně i příprava těch 

profesionálů, kterými jsou psychologové na vyspělé úrovni. Jsou-li splněny tyto 

podmínky, pak školní psycholog, jako ten vysunutý, ten v tom terénu, je někdo, kdo 

za prvé odchytává výskyt určitých potenciálních problémů, než se stanou problémy - 

prevence. Preventivní, funkce. Jestliže v té škole je, tak přesto pouhá jeho fyzická 

přítomnost působí jak na žáky tak na rodiče tak na učitele. Například víme, že učitelé 

když říkají "je tady ten psychouš na té škole, tady někde sídlí, oni s ním pořád mluví a 

oni ty děti ho odchytávají na chodbě", jakoby učitel si, teď to nechci, aby to vypadalo, 

že učitelé jsou démoni, ale když řeknu výraz "dávají pozor", tak to myslím v tom 

nejlepším slova smyslu. Prostě máme tady, někdy jsou ale pak i pyšní, my tady máme 

psychologa, s určitým problémem se nemusím bát poslat dítě za psychologem. Dřív: 

mám podezření, možná jsem se zmýlil, ale ta práce preventivní, jakoby jednak pomáhá 

kvalitě fungování té školní třídy, toho žáka atd., a zároveň šetří peníze, jinými slovy - 

to je to, co je nespočitatelné. To je první problém akontability, jak vyčíslíte něco, co 

nenastalo. Jinými slovy, ono to nenastalo, my tušíme z analogií, z komparace se 

školami kde není školní psycholog a jinak jsou srovnatelné parametry té školy, tak my 

tušíme, že když ten psycholog tady není, tak nastanou třeba nějaké vážné problémy 

určitého typu - šikana, agresivita ve školní třídě, tendence k nějakým ne úplně 

legálním praktikám typu dealování drog a podobně; teď říkám jen ty nejextrémnější. 

A my ty už bychom byli schopni skoro možná vyčíslit nějakým způsobem, přibližně, 

ale když to nenastane, tak může vznikat otázka, jak někdy vzniká několik těch 

ekonomických pohledů na svět. Tak k čemu oni dali souhlas? Chodí tady, povídají si 

s nimi, dělají s nimi takové jako skupinové dýchánky, občas pokecají s učitelem, jako 

a za tohle my tady platíme? Tak jako kde jen ten přínos? A to je právě ten první 

problém té akontability - ten přínos tam je, ale je to za něco, co nenastalo. Druhá věc je 

z a něco co nastalo, když je jenom trošku solidně připravený školní psycholog, tak 

vlastně je tady někým, kdo plní roli toho člověka, který zachytává ty akutní problémy 

a případy, typu třeba první krizová intervence. To znamená, on je tady a zasáhne hned. 

Všeho nechá, co měl rozděláno, ale tady najendou vidí, že nastal velmi vážný problém. 

Dítě se hroutí, naznačuje suicidální tendenci... A ten psycholog tady je a může odchytit 

ty věci, které  ta škola velmi těžko... telefonuje do poradny, tam mu řeknou 
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"momentálně máme jen jednu psycholožku a ta má dovolenou", nebo "uvidíme, 

zkusíme vás zařadit co nejdřív", jenomže jestliže v krizové intervenci nezasáhnete 

prakticky v řádu hodin, no tak to už tak pomoc jako není taková, která by byla potřeba. 

A třetí věc je, rozhodně přínosná podle mě, která je jedinečná, abych to odlišil od těch 

ostatních poradenských a psychologů v poradnách třeba, je to, že školní psycholog v 

tom prostředí je někým, kdo je víc rozkročen i do té oblasti pedagogicko-didaktické, 

čili je to psycholog, který ale nějakým způsobem vnímá, že tento starší pedagog, který 

učí fyziku má jak známo, a to ví to "jak známo" je z toho kontaktu s ním, trošku zvláštní 

postupy a jistě existují jedna dvě kategorie žáků, kterým budou opravdu dělat vážné 

problémy. A pak je to na tom tak jako domluvím se třeba s někým s kolegů, s ředitelem, 

uděláme nějakou Bálintovskou skupinu, nějakou jakoby přednášku či diskuzi o tom, 

jakým způsobem přistupovat k různým dětem, když je učím přitom všechny stejnou 

věc, a to je Archimédův zákon třeba. A tento psycholog jako na to má jednak trošku 

kapacitu větší a jednak je taky jakoby nucen k tomu, aby překračoval ty hranice toho 

oboru. Takže tam já vidím jako tři základní diference a specifika toho školního 

psychologa.  

Je pravda, že jeden z těch psychologů mi taky uváděl tuto analogii s tím obvodním 

lékařem, že oni vlastně fungují buď jako mediátoři mezi třeba učitelem a žákem, 

rodinou a učitelem, ale zároveň že jsou taky schopní poslat ty lidi tam, kam je 

potřeba, že často ti rodiče nevědí, na koho se obrátit. A tím, že mohou tomu 

psychologovi zavolat a on jim řekne "je to na psychiatrii, nebo..." 

..."počkejte, já vám vyjednám logopeda, specialistu nebo tak...". Ale to je 

významná role, protože to není jenom jako "a k čemu tam jsou, no tak se udělá 

databáze odborníků a může to dělat někdo, kdo tam není", no to není pravda. Navíc 

tam je ještě jedna věc, stabilita v té škole znamená, že on je tím, kdo kumuluje 

zkušenosti s žáky, ale taky s tou školou. Jinými slovy, on vidí, když tam vydrží třeba 

pět let, sedm let, deset let, tak on vlastně vidí, jak ta škole se vyvíjí, jak se proměňuje 

étos, co znamenal příchod čtyř nových učitelů před dvěma lety. A teď to najednou toto 

všechno, tohle málokdy může udělat třeba vynikající psycholog nebo speciální 

pedagog, jako z venku, nebo ten, který je v nějakém zařízení mimo tu školu.  

Vím, že už jsme to trošku pokryli, ale jaké jsou podle Vás tedy nějaké cíle školní 

psychologie, co od ní můžeme očekávat z hlediska té politiky? 
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Samozřejmě, kdybych mluvil na úrovni psychologicko-pedagogické, tak je to 

to, co jsem řekl před chvilkou, ale pokud jde o tu politologickou rovinu, řekněme 

rovinu té vzdělávací politiky, tak si myslím, že cílem 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. A to, že je to prostě 

normální, jako je normální, že jsou učitelé, že k tomu existují nějaké doplňkové 

procvičovací hodiny... tak aby bylo normální, že v tom vzdělávacím systému je také 

řekněme pedagogicko-psychologická služba, která dnes v situaci, kdy se mění životní 

styl, kdy se mění život rodin, když srovnám naše data z roku 1990 a z roku 2011, kdy 

jsme zkoumali hlavně v Praze vztah žáků k poznání. tak tam byl třeba dotazník, kdy 

jsme se ptali, jak často se rodiče učí s dětmi, jaké jsou formy práce a přípravy domácí 

na školy, jak často u běžných předmětů a jak často je to třeba u cizích jazyků. A byly 

tam neuvěřitelné propady, to všechno je za deset let, pak po těch dvaceti letech ještě 

víc, je delegováno mimo. Čili ony se mění životy rodin a mění se něco jako ten vektor 

rodinný týkající se vzdělávání, a ukazuje se, že prostě dneska školní psycholog je právě 

ten, který by ukázal, že je normální součástí té služby, že to k tomu patří a že to není 

jako něco, co by bylo nějak ponecháno náhody nebo jenom penězům. Že to má nějaký 

kvalitativní rozměr, 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. Takže to vidím jako důležitou věc, jak to nechat, jak to prosadit v té 

společnosti, aby vlastně už si toho nikdo ani moc nevšímal, nekomentoval to. Pak to 

bude součástí.  

Jeden problém, na který jsem narazil, je s tím financováním, zatím není ustanovený 

nějaký normativ na školního psychologa, ale někteří jsou placení z těch programů, 

tam nemají moc jistotu, jeden říká, že je placen z nějakých peněz družiny... Takže 

kdyby se stanovil vyhláškou nějaký normativ, tak jak bychom určili, které školy by 

měly mít toho psychologa? 
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Tam jsou dvě věci, jednak tedy musím říci, že na tom se pracuje a že tento 

ministr opravdu usiluje o to, aby to bylo součástí běžného financování ve státním 

rozpočtu, aby tam byla prostě kolonka, položka, která bude věnována těmto službám. 

Asi nejen školním psychologům, ale i školním speciálním pedagogům, asistentům 

pedagoga atd., tomu bych i rozuměl z hlediska politiky, že to nepůjde až do těch 

detailů. Tak si myslím, že to je na dobré cestě a že toto zafixování, o které tento ministr 

podle mě usiluje jako docela upřímně, tak vlastně zamezí tomu, aby to bylo jaksi jenom 

z projektů na jistou dobu trvání, co bude pak, až skončí projekt, nebo těmi způsoby, 

které jste popsal. Pokud jde o ten výběr, tedy kdo, tak tam je třeba si uvědomit několik 

skutečností. 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. Čili 

ono je potřeba, aby to byli lidé, kteří budou nějakým způsobem chviličku pod 

vedením, pod supervizí těch zkušených, kdy od absolutoria by měli absolvovat třeba 

dva tři roky, my mluvíme o dvou letech většinou, v poradně nebo v SPC nebo v těchto 

zařízeních, nebo být skutečně pod nějakým mentorem, kdy se vykazuje taky trošku to, 

co ten člověk už absolvoval, co umí, a že je oprávněn působit samostatně. Protože v té 

škole je to profese velmi solitérní, velmi osamělého člověka, profesně osamělého. Který 

samozřejmě když pracuje bez neustálé konzultace, bez té kolegiální autority, jak se jí 

říká, no tak je samozřejmě to velmi náročné pro někoho, komu je pěta- šestadvacet a 

jsou to právě dva měsíce co udělal státnice. Takže ono je to složité. Ani jich není dost, 

abychom požadovali, že každá škola nad 300 žáků musí mít svého školního 

psychologa. Tam se uvažuje o tom, že podle velikosti a podle typu zařízení nebo typu 

lokality. Někde nemůžete říct třeba "500 žáků a měl by tam být školní psycholog", když 

je to dejme tomu škola v Praze, v Brně, v centru, s dostupnou a dobře personálně 

vybavenou poradnou, tak možná to není ani tak nutné. A vedle toho škola, která 

působí téměř jakoby v Severních Čechách, na severní Moravě, blízko nějakých 

odloučených lokalit a je jich tam prostě 180, ale tam cítíte, že by se uživili ti 

psychologové dva. Čili ono to nejde úplně takhle jednoznačně stanovit, ale řekněme, 

že my víme, že školy, které prostě překračují 300 žáků zhruba, a které jakoby nejsou 

školami výběrovými, se zajištěním servisu i v rodině, abych tak řekl, tak jakoby unesly 

školního psychologa, potřebovaly by ho. S tím, že tím, čím se spíše zabýváme, to co 
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víme lépe, je velikost úvazku. A tam prostě víme zhruba že když je nižší než půl-

úvazek, tak je to spíše psycholog docházející do školy, než školní psycholog. A školní 

psycholog, to minimum je půl-úvazek. Uvědomte si, to je dva půl dne, dostaneme  se 

tam možná jen dvakrát třeba za týden a ten zbytek má na nějaké zpracovávání 

podkladů vyšetření a tak dále. takže on se tam třeba objeví jenom dvakrát týdně a už 

to samo o sobě jako je třeba leckdy lépe než nic, jenomže vy se v tom okamžiku 

dostanete do zvláštního cyklu sestupné spirály. jakmile tam jste málo, tak buď se cítíte 

přetížen, protože ty problémy s vaším pobytem se objevují, narůstají... Nebo protože 

tam jste málo, tak naopak klesá poptávka po těch službách, protože to stejně nestíháte, 

nestačí vám to říct, řeknou "on přijde až příští týden v pondělí". Čili jinými slovy, 

jakoby ten řídký pobyt, nebo ten pobyt pod ten 0,5 úvazku je problém, protože vlastně 

znemožňuje plnit ty pozitivní funkce a pozitivní očekávání. Takže já bych řekl, že 

samozřejmě ve škole, která je velká, má více než 300, 500 žáků, která má populaci 

žákovskou, kde logicky se generují nějaké problémy a potíže významně víc, než ve 

školách jiných, tak vyžaduje, aby ten školní psycholog tam byl řekněme minimálně 0,5 

úvazku nebo teda pokud to jen trochu jde, tak prostě na úvazek celý. Čili vidíte, že to 

je věc ještě rozvahy, já si myslím, že určitě budou schopní pracovníci ministerstva dát 

dohromady nějaký alespoň zkusmý profil kritérií toho, kdo by měl vlastně jakoby 

jakýsi přednostní nárok na toho školního psychologa. 

Vy jste zmínil tu osamělost, já jsem zatím dělal rozhovory s pěti školními 

psychology a je pravda, že všichni zmínili, že jim v té prací chybí nějaká intervize, 

supervize, což by ale asi byly další docela výrazné náklady... 

Takhle, asi ano, já nevím, jestli výrazné, ale se domnívám, že tohle by se dalo řešit... V 

Evropských projektech se to řešilo tou funkcí metodika a těmi měsíčními setkáváními 

u metodika (školních psychologů). A já si myslím, že tohle je zásadní věc, která by se 

měla vyřešit, to znamená jakým způsobem nejen dál vzdělávat, to všichni potřebujeme 

(další vzdělávání profesní), ale jakým způsobem tam zavést právě ty Bálintovské 

skupiny, kdy i ti lidé potřebují, ono to není moc, ale třeba mají nějaké dva případy, 

které jim leží v hlavě, neví, a jednou za měsíc se sejít s kolegy a poradit se, říct "ano, 

mám takovéto problémy, netuším nebo potřeboval bych slyšet vaše zkušenosti", to je 

naprosto zásadní. Já se dokonce domnívám, že pokud by šlo o jakousi 

neformalizovanou, neinstitucionalizovanou intervizi, takže by to ani nestálo... že by to 
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nestálo nic. Protože ti lidé by byli ochotní, když by jim ředitel řekl "hele, zase je 

poslední pátek v měsíci, a ty zase jako jdeš jednu hodinu někam" a já bych řekl "já jdu 

na intervizi, my rotujeme a dneska se schází mě u mě další čtyři školní psychologové 

se mnou", tak já si skoro myslím, že by to neznamenalo další peníze, ale že by se řeklo 

tohle do toho systému patří, tohle patří do náplně činnosti a pak by tam nemusely být 

takový nároky na dodatečné prostředky. 

On je tam trochu problém i v tom, že oni o sobě moc nevědí, to mi říkala jedna školní 

psycholožka, že by se ráda něčeho podobného účastnila, ale neví, jak ty další kolegy 

hledat. 

On existuje jakýsi seznam, který není úplně aktualizovaný, na AŠP, ale ten je 

prostě neúplný, mění se, realita je rychlejší v těch změnách a asi by to chtělo udělat 

skutečně pořádně a systematicky. Já bych si tak dokázal představit, že těch školních 

psychologů bude tak těch 400, 450. 

Jsou podle Vás ještě nějaké systémové překážky nebo problémy v rámci té školní 

psychologie? Ať už v tom ukotvení, financování. 

Já se domnívám, že je tady ještě jeden problém, kromě toho ukotvení, kromě 

toho, že jich není dost a nejsou pro to nějak systematicky připravováni nějakou 

vědomou politikou. Já si myslím, že úplně klíčový problém státní správy, zejména ve 

školství, týkající se školních psychologů a školních speciálních pedagogů je 

neexistence, není ověřeno, není ani uvažováno o jakési revizi nebo naopak potvrzení 

toho celého systému poradenských služeb. Jinými slovy, ten problém já vidím v tom, 

že my nemáme systém vztahů a změny náplně práce a vzájemných doplňujících se 

kompetencí mezi poradnami pedagogicko-psychologickými, speciálně 

pedagogickými centry a školními psychology. Neexistuje nejenom tento abych tak řekl 

politicko-správní dokument, nějaká vize toho, kam se to bude ubírat asi tedy ubírat a 

vyvíjet. Dám příklad, můžete si třeba říct, že společnost se individualizuje, společnost 

je do té míry bohatá, že drtivá většina těch lidí jakoby akceptuje ty služby, bude je 

používat a je individualizovaná, chce svému dítěti na míru šitou podporu a 

vzdělávání. A jestliže teda budeme tohle podporovat, tak je jasné, že nám bude 

přibývat lidí, kteří budou toto splňovat - školních psychologů, možná i individuálních 

psychologů, možná i klinických psychologů, kteří se do toho budou jakoby 

vmontovávat. To přece musí nějakým způsobem jakoby rozkývat ten systém. Jestli 
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bude ne 400, ale bude 800 nebo 1000 škol, které budou mít toho školního psychologa, 

a někdy je to husté a někdy řídké. Vezmete Moravskoslezský kraj a tam je těch 

psychologů možná skoro nejvíc v republice, pokud jde o kraje, tak to něco dělá s těmi 

poradnami, ty mají taky psychology. A speciálně pedagogická centra mají taky 

psychologa. A teď co to tedy znamená, zabýval se někdo tím, co tedy a jak 

posílíme/oslabíme vybavení a personální obsazení těch PPP. Nebo necháme ho či 

posílíme, ale budou dělat trošku jiné věci, než dosud. Když jiné věci budou dělat ti 

školní psychologové, kteří tu před deseti lety v takovém množství nebyli. Já bych to 

zatím nazval jako úplná nejasnost, úplný živelný samovývoj toho celého systému těch 

poradenských služeb. A tam si myslím že to je klíčový politický úkol. Dosud nejen 

nezvládnutý, ale dosud ani nebyla odvaha to otevřít k nějaké debatě, analýzám, 

protože ti poradenští logicky cítí někdy to jako konkurenčně a pak vyhledávají každé 

pochybení školního psychologa, aby ho mohli třeba očernit, přičemž podobnou 

chybičku nebo nedostatek u sebe v poradně tak nějak omluví a tak dále. Nebo opačně: 

"tam je zkušená ženská, byla tady v poradně 15 let, teď je na škole, to je dobré, ona tam 

všechno udělá a pak nám ho pošle jen když potřebuje razítko na individuální 

vzdělávání". Ale tak by to nemělo být. To že tam je dobrá školní psycholožka, 

neznamená, že poradna by třeba neměla říct "ona nemá čas, protože  má na starost 

celou školu, tak ona třeba s dětmi, které mají určité typy problémů, tak ona s nimi 

nemůže, nebo s jejich rodiči, udělat třeba osm sezení za sebou, ale my, když teď 

nemusíme třeba některé věci dělat, tak třeba my poradenští se budeme specializovat 

na trošku jiné věci, které vyžadují třeba delší čas a jsou specilizované, nějaký typ třeba 

i terapie a práce s rodinou a tak dále. Já neříkám, že to tak má být, jen říkám, že to jsou 

ty otázky, které člověku vyvstávají a říkám si, proč tedy nikdo v rámci té veřejné 

politiky vzdělávací neuvažuje o tom, že ten systém, jak je nastaven, je vlastně 

výsledkem spontánního nabalování, jak ty věci šly. Takže něco je pozůstatkem potřeb 

šedesátých let, hustá okresní síť poraden, které znamenaly super pokrok, ale to nebylo 

ani vidu ani slechu o školních psycholozích. Vedle toho nebyla ani Speciálně 

pedagogická centra, která vznikla až počátkem devadesátých let. A teď když je to 

takhle všechno, tak to necháme běžet? Řekneme "to je jejich věc, oni ví, co mají děla"? 

Mně někteří ti psychologové zmiňovali, že třeba neradi dělají diagnostiku, že na to 

posílají ty děti do poraden, že v těch školách to moc nezvládají... 
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To je chyba. Ten psycholog je psycholog a když se dohodne, že má dělat i 

diagnostiku, má dělat i diagnostiku. Víte, když tohle uděláte systémově, že 

diagnostika v poradnách a oni jenom to ostatní, tak vy vlastně přispějete k tomu, že 

školní psycholog zdegeneruje do role jakéhosi pedagogického výchovného poradce a 

animátora aktivit a tak dále. A to je problém, já neříkám, že má dělat on jen diagnostiku 

a že ti ji nemají dělat, ale diagnostika patří k jeho výbavě profesní, je to psycholog, má 

diplom z psychologie, ale samozřejmě ho nemůže diagnostikovat s tím, že na základě 

toho bude udělovat individuální vzdělávací program, to musí skutečně být instituce, 

pak rozumím, že to je ta poradna. Ale je to věc té domluvy, ta domluva ale musí nějak 

probíhat a musí být zdůvodněna, jak si rozdělí třeba ty kompetence a v odůvodněných 

případech jako nevidím problém, proč by neměl diagnostikovat. A ono se to takhle 

zaběhlo, aby byl klid, aby nebylo napětí mezi poradenskými službami. Degenerace u 

poradenských poraden, oni pak jen diagnostikují, ale nějaká taková systematičtější 

práce s dětmi, s rodinami, už vůbec ne s učiteli, tak na to není čas.  

Mně z těch rozhovorů trošku vyplynulo, to teda nechci nějak zobecňovat, mám jich 

pět, ale hodně se mi tam opakovalo, že vědí, že je nějaká vyhláška k té jejich práci, 

ale říkají "já na ty papíry moc nejsem, já ty zákony moc nečtu", že si tu práci stejně 

dělají sami, podle dohody s ředitelem, ale moc nevnímají, že ve vyhlášce jsou nějaké 

standardní činnosti psychologa, které by měli dělat. 

Do prvního konfliktu to ignorují. V okamžiku, kdy nastane první konflikt, ať už 

s jiným psychologem, poradnou, rodičem, učitelem či ředitelem, tak to myslím, že pak 

dokážou poměrně rychle najít standardy činnosti školního psychologa. To je vždycky 

do nějakých dysfunkcí nebo problémů když se dostanou, tak začnete vnímat, že to 

není jen papír. 

A zřejmě poslední otázka k té akontabilitě, komu by tedy měli školní psychologové 

být zodpovědní, tomu řediteli nebo mít nějakou zodpovědnost vůči té své komunitě 

psychologické...? 

Tohle je strašně zajímavá otázka, to je věčný problém od Ameriky až po, já 

nevím, Srbsko a Rusko. Tohle je vlastně klíčová záležitost. Já si myslím, aby to byl 

školní psycholog, tak musí být odpovědný, protože je v pracovně-právním vztahu na 

škole, musí být odpovědný řediteli školu. Tohle psychologové se mohou zvencnout, 

když tohle slyší. Po stránce vlastně pracovně-právní. To nevylučuje, že je odpovědný 
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samozřejmě etice psychologické práci, jejím standardům, psychologické komunitě 

odborné a tak dále. To znamená, od takových věcí, že existují utajované skutečnosti, 

že ani sebesilnější ředitel nemá právo vědět, dozvídat se detaily z vyšetření, z 

rodinného života, mít přístup k nějakým protokolům a tak dále, to prostě neexistuje. 

Za druhé, samozřejmě i když on postupuje dejme tomu nikoliv podle lege artis 

postupu, v diagnostice, v nějaké krizové intervenci, ten ředitel to nepozná, neví, neví 

tam nad sebou nějakou... 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, a když už je problém, 

tak se pak napíše na NÚV, už teda zrušili to IPPP, ale ani to IPPP nemělo tuhle 

pravomoc oficiálně. Ale je tam teď myslím změna, říkala Zapletalová říkala, že jsou 

revizní pracoviště, takže teoreticky lze i k nim poslat nějakou žádost, ale to jejich 

vyjádření, tohohle pracoviště, zatím myslím není úplně závazné pro toho zřizovatele 

třeba. Ale ono to platí i u poraden, to je ten rozpad toho systému, decentralizace kraje, 

plus deregulace v centru a oslabení centra. A jestliže tyhle dvě věci potom se seběhnou, 

tohle je zajímavý z hlediska té veřejné politiky, že souběh decentralizace a deregulace 

je to, co opakovaně několik let označuji jako třaskavou směs českého školství. A někteří 

se tak divně po mně dívají za to, ale v tom je ten malér. V okamžiku, kdy nastane 

nějaký takovýto problém, který je problémem hluboce specializovaným, tak vy 

najednou jste v situaci, kdy tam teda někdo přijede, odborník na revizi třeba z centra 

a řekne "vážený pane zástupce hejtmana pro vzdělávání, ta poradna, to je otřes jako, 

tady máte od nás zprávu, tady jsou opakující se tři základní profesní pochybení". 

Znám případy, kdy prostě "fajn, dobře, my to nějak uděláme", nic. Nikdo nemůže říkat 

"ale vždyť vy jste dostali na hejtmanství, a ten ředitel školy a té poradny, dostali 

zprávu, jaktože jste něco neudělali, nějak nezakročili?". Takže dneska je to na téhle 

úrovni, takže je potom problém, a my tady řešíme, komu by se měl zodpovídat, že by 

měl být pod poradnou, nebo se měl zodpovídat jenom těm psychologům... No, já když 

vidím dnes někde stav těch poraden, tak bych měl z toho trochu strach. To se nevyřeší, 

ten problém je hlubší, ten je v tom, že se prostě před patnácti lety stát vzdal, i ve věcech, 

ve kterých se podle mě neměl vzdát, jakoby jakési centrálním regulace. A ještě tím, jak 

dereguloval ty záležitosti standardů, třeba učitelů, vzdělávací programy - každá škola 

si stluče svůj program, tak vlastně jakoby ta kombinace je špatná. Já neříkám, ta 



Bc. Matěj Zahradník  2016 

 68 

inspekce tam občas zajede, ale to je takové... Inspekce třeba nemá nikoho na 

psychology. ČŠI nemá nikoho, kdo by byl zkušeným psychologem, a to nestačí ani 

jeden, to by jich muselo být mnohem víc, ale kdo by byl taky vyškolen pro inspekční 

práci, pro supervizi, to není jen tak. takže vlastně ani ta inspekce, která je tím 

centrálním orgánem pro oblast poradenství, vlastně není moc kompetentní nebo 

profesionální. Takže to si myslím, že  je opravdu vážný problém a jestli se nestane 

nějaký výrazný posun, který nemůže být ale rychle, protože by se měl kompetenční 

zákon, ale kdo to změní. Nebo ten zákon o samosprávách, tak jako to najednou to se 

nedá. Představím si, že by to šlo nějak razantně a rychle, ale když to nebude, když 

aspoň krůčky nějakými postupnými, tak si myslím, že budeme mít vážné problémy. 

A důsledkem, podle mě negativním, když budu hodně pesimistický, bude rozvoj 

velmi nekvalitního, špatně řízeného veřejného školství a vedle něj posílení relativně 

kvalitního soukromého placeného vzdělávání. A i včetně služeb. A z toho já mám 

velké obavy, aby to k tomuhle nedošlo. Raději přeháním a raději maluji čerta na zeď, 

než bych jako podcenil tuhle nebezpečnou tendenci, která je dneska jednou z 

možností. Doufám, že se jí podaří zabránit, ale mohla by nastat. 

Napadá Vás něco, co jsme nepokryli, nezmínili, co byste rád ještě zmínil? 

Skoro myslím, že to hlavní jsem nějak řekl, já jsem hodně hovorný. Já myslím, 

že to všechno, to podstatné, co mi leží na srdci, jsem řekl. Jak co se týče systému, tak 

státní správy, tak i těch činností a vztahů uvnitř té profesní obce, já tam vidím tyhle 

věci. Samozřejmě mě trápí celá řada věcí, které se také dotýkají ještě systému a veřejné 

politiky, to je třeba to další vzdělávání, a ten systém, že dnes ti lidé dnes všichni říkají 

"mění se to na trhu práce, lidé se rekvalifikují několikrát za život". A v kontrastu s tím, 

to přece platí pro psychologa, speciální pedagogy, učitele, pro všechny. Třeba nepůjde 

někam jinam úplně ten učitel, ale když tohle všechno víme, jak se to proměňuje, jak je 

potřeba, aby se chytaly nové trendy, tak jako v kontrastu s tím, totální nekvalita 

dalšího vzdělávání nebo jeho absence. To přeci je ohromný rozpor, takže já prostě 

nechápu, když ta společnost může jedním hlasem říkat, že chceme společnost 

dynamickou, flexibilní, společnost vědění, a vedle toho máme systém další přípravy, 

dalšího vzdělávání, který je horší než před rokem 1989, takže něco není v pořádku. 

Takže leckdy tyhle kontradiktorické záležitosti týkající se péče o profese, v tom 

sociologickém, parsonsovském slova smyslu, že vlastně ty "pravé profese" mají nějaký 
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zvláštní modus péče. To si myslím, že není domyšleno. Má to souvislost a hlubší 

příčiny, ale to, že si neuvědomujeme, že jako u těch lékařů je tahle hra s ohněm, co teď 

začali, že zrušili IPZV a že je to vzdělávaní lékařů je ne dvoustupňové, ale 

jednostupňové, pětileté a že to není centrální, ale že to je po fakultních nemocnicích a 

fakultách, no to je třeba příklad taky jako, to je katastrofa.  

 

PhDr. Jana Zapletalová, NÚV, 27.4.2015 

[k rozdílu mezi poradenským a školním psychologem] 

Ten základní rozdíl vyplývá z toho, že školní psycholog pracuje přímo ve škole, 

tudíž je součástí vztahové sítě té školy. Jeho úkolem je nejenom poskytovat 

poradenskou službu dětem, tedy žákům, a později třeba i středoškolským klientům, 

ale i komunikovat s učiteli jako s partnery, kdy ta komunikace má směřovat obtíží 

jednotlivých žáků, ale i tříd. My jsme zjistili, že jedna z nejčastějších činností školních 

psychologů je zaměřena na práci s třídou, a efekt této práce spočívá v tom, že ta práce 

je preventivní, to znamená probíhá tam komunikace se třídou jako celkem, pracuje se 

sociálním klimatem školní třídy a mohou se odhalovat problémy, které se mohou 

objevit ve škole, nebo skoro vždycky se objevují v každé školní třídě, ale díky tomu 

psychologovi a jeho včasné intervenci se mohou objevit ve stádiu, kdy řešení nepřináší 

velký problém, je vlastně snadné.  V tom já vidím také z hlediska politiky velký 

ekonomický efekt, protože se vlastně může dlouhodobě pracovat s potencionálními 

klienty, kteří by se mohli propadnout třeba do sociální sítě, nebo i 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.  

A vlastně je to ve výsledku méně nákladné. I to, že se za včas pracuje s poruchami 

učení nebo špatnými strategiemi učení žáka, tak zase může mít preventivní dopad, 

protože jednak to dítě se za včas dozví, co dělá špatně, to znamená, že minimální efekt 

je v tom, že se mu může dařit v učení a tudíž to učení nebude zdrojem problémů a 

dalších forem třeba rizikového chování, které tam jsou někdy jako sekundární 

záležitost. A pak v každém případě se ukazuje, že práce toho školního psychologa 

velmi intenzivně přispívá k zlepšení komunikace školy a rodiny, protože rodiče 

získávají větší důvěru ke škole, která jim říká, kde má dítě problémy, ale třeba taky 
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proč ho má a co s tím mohou dělat. Není to samozřejmě vždycky jenom pozitivní 

záležitost, ta služba školního psychologa, nebo nemusí být vždycky vnímána těmi 

školami úplně pozitivně, protože úkolem toho psychologa je odhalovat obtíže a 

pracovat na nich, a tak se někdy třeba stane, že odhaluje věci, které ta škola tak jakoby 

má někde zasunuté v šuplíku, ale vlastně nikdy s nimi otevřeně nepracovala. 

Najednou je tam někdo, kdo je teda chce řešit, a to pro některé ředitele škol taky nebylo 

úplně jednoduché se s touhle okolností vyrovnat. 

My jsme se vlastně po každém projektu, kdy ty projekty trvaly od dvou do tří 

let, tak jsme se ptali po každém tom kolem proběhnuvších projektů ředitelů škol, jak 

hodnotí tu práci těch odborníků a jak na tu činnost školních psychologů a školních 

speciálních pedagogů nahlíží i zpětně, tzn. jaká měla očekávání na počátku a jak se ta 

očekávání naplnila. Musím říct, že zhruba u asi 95 procent ředitelů škol se naplnila 

pozitivní očekávání, s tím, že oni i postupně, tak jak ten člověk byl delší a delší čas, tak 

vhlíželi do některých řekněme úskalí té profese, kdy ho ale se naučili dobře 

identifikovat a taky s se s ním dobře vyrovnávat. Mezi ta úskalí patří třeba to, že ředitel 

je obvykle pedagog, zatímco psycholog je trochu jiná profese, a tak problémem třeba 

mezi psychologem a ředitelem školy může být otevřená komunikace a pochopení o 

čem vlastně hovoříme a co chceme, to znamená diskuze nad tou zakázkou, co by 

psycholog měl dělat, jak by měla být jeho činnost kontrolována a vyhodnocována, to 

na počátku práce těch psychologů ve školách je docela problém, protože tam třeba 

učitelé kladou takovou otázku co dělá psycholog, když teda učitel učí. Takže tam jsme 

vlastně docela dlouhou dobu argumentovali jak ta práce psychologa vypadá, proč 

mohou děti chodit k psychologovi i v průběhu školního rozvrhu, kdy je ta účast u 

psychologa omluvena, kdy už by to byla třeba absence, která by vyžadovala souhlas 

rodiče a žádost rodiče o uvolnění z vyučování, takže i taková pravidla se nastavila, 

doplnila se do školních řádů, tak aby bylo zcela jednoznačné a legitimní, že ten člověk 

tam působí, tak se nastavila i pravidla informovaného souhlas, aby vlastně rodiče 

předem věděli, jaká je činnost toho odborníka, co od něho mohou očekávat a v případě, 

že budou pracovat s dětmi dlouhodobě, tak že to je vždycky se souhlasem toho rodiče. 

A pak se postupně generovala některá specifika té školní služby, kdy jednom z těch 

zásadních, kromě práce s třídou, která má významně preventivní dopady, tak je pak 

také práce s tím jednotlivcem, která má samozřejmě velmi pestrou škálu činností, 
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podle toho, jaký je problém toho klienta, kdy asi úplně nejčastější problém je spojený 

s tou výukou, tzn. je to neprospěch nebo výukové obtíže, pak se tam mohou objevovat 

i vztahové problémy, řekla bych že se zvyšujícím se věkem klientů přibývá vztahových 

problémů a mění se také struktura toho, co je vztahový problém. Kdy se vlastně od 

řekněme problémů, které se objevují třeba v rodinném životě a konstelace 

sourozenecké, kdy si třeba ty děti vzájemně v rodině nerozumí a rodiče třeba preferují 

druhého sourozence než toho, který chodí do té které školy, tak to je obvykle na 

počátku těch komunikací, často je to taky spojeno s tím, že třeba rodiče mají ve vztahu 

ke svým dětem neodpovídající očekávání a to jak pozitivní, tak negativní. To znamená, 

buď ty děti přeceňují nebo naopak podceňují. Takže to je taky úkol školního 

psychologa, aby se stal vlastně takovým můstkem mezi učitele, školou a rodinou, aby 

tam pomáhal komunikovat to, co se jeví jako problém a záhy se to může ukázat jako 

nějaká marginálie. Práce s rodinami patří k tomu úplně nejsložitějšímu, co školní 

psycholog dělá, hlavně z toho důvodu, že se tam pohybujeme zase na nějaké škále od 

hyper-protektivní rodiny, která je příliš pečující, až po tu rodinu, která je úplně bez 

zájmu a je vlastně velkým problémem pro psychologa toho rodiče do školy dostat, aby 

se dosáhlo třeba nějaké změny, která je právě spojena s průběhem života v rodině. 

Podobně náročná je práce se školou, kde se jedná nejenom o práci s ředitelem školy a 

třeba pověřeným zástupcem, ale jedná se tam i o práci s třídními učiteli a s 

pedagogickým sborem jako celkem, kdy vlastně všechny ty činnosti mají svoje 

specifika, která jsme popsali a dokumentovali, i jsme vlastně vytvořili řadu 

metodických materiálů, prostřednictvím kterých ti školní psychologové dnes mohou 

podle mě mnohem méně problematicky pracovat. 

Myslíte, že by stále měly fungovat PPP a zároveň školní psychologové? Jak se 

doplňují? 

Doplňují se určitě podobně, jako je třeba lékař, který je praktik, a pak lékař, 

který je specialista. Takže školní psychologové by měli podle mého názoru poskytovat 

takovou tu basic péči, která je spojena právě s tou komunikací se školou a rodinou a 

hlavně jsme teda ještě neřekli, že je taky velmi rychlá, obvykle operativní, že tam taky 

jsou čekací lhůty, ale zdaleka nejsou tak velké, jako v poradenském systému a očekává 

se, že oni poskytují tu první pomoc, hlavně teda škole, protože tam to školské 

poradenské zařízení, které má v péči X škol, třeba sto, tak zdaleka nemůže pokrýt 
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nároky toho, aby komunikovalo takovýmto způsobem, intenzivně, s jednotlivými 

pedagogy, to vůbec nejde. Takže si myslím, že rozdíl je v operativnosti, intenzitě, 

frekvenci služby, a pak teda taky že ta služba je taková všeobjímající, to znamená  

zpočátku na všech úrovních toho, co se ve škole může objevit, a když pak se objeví 

problém, který by vyžadoval třeba další finanční prostředky nebo nějakou speciální 

péči, tak se ta škola obrací na školské poradenské zařízení. To znamená to má v tom 

systému dnes stále svoji nezastupitelnou roli. 

V těch rozhovorech se mi několikrát objevilo, že školní psychologové nejsou moc 

schopní dělat terapie, že je to náročné. Ale nějaká dlouhodobá terapie asi ani nepatří 

do náplně jejich práce, že? 

Takhle, oni dělají jeden druh terapie skoro ve sto procentech, je to terapie, která 

se označuje jako edukační terapie, to znamená když to dítě neprospívá ve škole, tak 

úplně nejefektivnější je právě udělat edukační terapii, to znamená zjistit příčiny 

selhávání toho dítěte a pak se mu dlouhou dobu věnovat, někdy i několik let, věnovat, 

protože se třeba ukáže, že to dítě nemá poruchu učení, ale že je tam třeba celá řada 

okolností, které negativně ovlivňují způsoby a strategie, jak se učí. A nám se třeba 

ukázalo, že strategie učení je něco, co se dítě učí de facto poté, co se narodilo - jak s ním 

dítě komunikují, jak si s ním hrají, a je zakořeněná podobně jako jakýkoliv jiný návyk, 

třeba čistění zubů nebo jiné hygienické návyky. Takže pak i dlouhou dobu trvá, když 

ta strategie není dobře zvolená a nekoresponduje s typem toho dítěte a s jeho 

paměťovými schopnostmi, tak trvá dlouhou dobu, než se to dítě to přeučí. Takže to 

může ten psycholog se několik věnovat tomu, aby to dítě učil učit se učit.  

Takže terapie mohou dělat, nikdo jim je nezakazuje, ale musí je dělat jen tehdy, 

pokud splní ten svůj standard, který mají daný vyhláškou, a pokud mají pro tu terapii 

výcvik, jinak nic. 

A je teda někde dané, co ten psycholog MUSÍ dělat? Mně z těch rozhovorů 

vyplynulo, že to je spíše na dohodě s ředitelem, že je to zakázka školy, ale že vlastně 

necítí seshora, že by věděli, co musí, nesmí... 

No, je to dost jinak teda, protože oni vlastně podobně jako ti poradenští 

pracovníci mají vyhlášku, kde mají standardní činnosti, ty by měli dělat. Mají na to 

takhle nastavený i výkaz práce, kdy vlastně musí vykazovat činnosti, který mají ve 

standardech. Ale je pravda, že ne všechny standardní činnosti, které jsou ve vyhlášce, 
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musí nutně realizovat v té skladě tak, jak je vyhláška předestírá. Protože se 

předpokládá, oprávněně, že jiná bude ta skladba u školy, která je základní, jiná bude 

u střední školy, jiná bude u školy, která je třeba střední s internátem... Čili tam se jim 

nechává relativní volnost, aby ta konkrétní náplň práce respektovala podmínky školy 

a žáků, ale základní vymezení je dáno tou vyhláškou. Jako náplň práce ano, tu si 

můžou domlouvat podle toho, co jsem říkala, ale okruh těch činností je daný 

vyhláškou. Právě i proto, že ředitel, který není psychologem, těžko může stanovovat 

náplň práce bez jakýkoliv podpory. 

Můžeme podle Vás jmenovat nějaké cíle školní psychologie? Jak vlastně poznáme, 

že funguje, že nám přináší to, co od ní očekáváme? 

Řekla bych, že cílem poradenských služeb, ať už jsou poskytovány z úrovně 

školy nebo školského poradenského zařízení, je podpora výuky, podpora vzdělávání 

žáků, u kterých je ten vzdělávací proces jejich nějakým způsobem znesnadněn. To 

znamená, může to být žák, který je méně nadaný, přes žáka, který je mimořádně 

nadaný. To spektrum je v celé té škále, kteří jsou v kategorii mentálně postižených až 

po ty, kteří jsou naopak intelektově na výši, s tím, že úkolem pro školní psychology 

není "jenom" ten žák a jeho rodina, ale je to taky pedagog. To pozitivum je právě v 

tom, že do školy vstupuje metodická podpora nejen pro žáka, ale také pro pedagoga, 

zejména v situacích, kdy vítězí ten model pro-inkluzivního vzdělávání a kdy se chce, 

aby ve školách na jednom místě se vzdělávaly děti nejrůznější, to znamená jak nadaní 

tak méně nadaní, aby tedy učitel měl ve své blízkosti někoho, kdo může operativně 

při úpravách práce s tím dítětem pomoci. My připravujeme nový koncept péče pro 

školy a i školská poradenská zařízení, protože se upravil školský zákon, ten paragraf 

16, a tam vlastně se přešlo od stanovení diagnózy "prosté", k nastavování podpory 

toho žáka, čili že cílem dnes není jenom říct "ty jsi nadaný" nebo "ty jsi méně nadaní" 

nebo "ty máš poruchu chování", ale cílem je sdělit tomu rodiči, dítěti, potažmo škole, 

jak má dítě podpořit, aby handicap, s kterým to dítě přichází, tak aby ho v maximální 

možné míře buď napravovalo, nebo nějak kompenzovalo. Takže to je podle mě úkol a 

cíl poradenských služeb, aby zajišťovaly podpůrnými opatřeními a podporou žáka, 

rodiče, ale taky pedagoga, zajišťování v maximální možné míře inkluzívního 

vzdělávání. TO je myslím jeden z takových hlavních cílů. A pak teda samozřejmě 

podpora těch dětí, které nějak selhávají, včetně těch, které mají zdravotní postižení, 
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kde ta podpora je taky hodně důležitá. Takže to si myslím, že je hlavní cíl, a myslím si, 

že ten cíl je reflektován nejenom v Evropě, ale i v jiných zemích, a že vlastně se ukazuje, 

že míra zjištění služeb školní psychologií ve světe je de facto daná bohatostí těch 

ekonomik. Takže čím je ekonomika bohatší, tím si může dovolit širší podporu těchto 

služeb, protože taky dobře ví, že efekt a vložené prostředky spočívají v tom, že si 

možná ušetří náklady s mnohem závažnějšími problémy, které by se musely řešit, 

kdyby ta pomoc a podpora nebyla poskytnuta včas. To si myslím, že je základní trend. 

[k financování] 

Ti ředitelé, kteří pak po skončí pro projektu třeba o tu službu přišli, tak to nesou 

velice těžce, protože si na to za ty roky zvykly. Pak se nastavila nějaká pravidla, 

protože se stále řeší jejích financování, tak teď se hledají nějaké modely, na základě 

kterých by mohl ten psychologa být financován už systémově, jako opatření pro posun 

kvality ve vzdělávání. S tím, že si myslím, že nastavení toho systému je velice důležité 

a že řešení těchto věcí projektovými úkoly nevidím jako šťastnou volbu, protože je to 

pro ty odborníky, kteří... Nebo ta práce jejich je docela náročná kompetenčně, protože 

oni se musí neustále vzdělávat v nových postupech, modelech práce a tak dále, a v 

okamžiku, kdy se takhle věnujete něčemu velmi intenzivně, vložíte do toho svůj čas a 

často i finanční prostředky, a pak máte práci, která je závislá na tom, jestli projekt bude 

nebo nebude, tak to je špatně. Takže to i pro tu profesi jako takovou není dobře. Jinak 

bych řekla, že za tu dobu, kdy jsem vstoupila do školní psychologie, což bylo někdy v 

roce 2002, 2003, tak ta proměna za tu dobu je veliká, z toho důvodu že předtím 

psychologové na školách byli skoro tajně, protože si je ředitelé zaměstnávali na různé 

služby a byli neoficiální, často to byly takové podezřelé osoby, které tam do těch 

vstupovaly, tak to  myslím že za tu dobu už je to jednoznačně legitimní součást 

systému, kdy se hledá teď momentálně v souvislosti se změnami financování školství 

i nějaký potencionální okénko, pro tyhle odborníky, aby byli  zajištění. Což si myslím, 

že je prima.  

Současný pan ministr byl asi jediný, který se k tomu postavil takhle, že hledal 

řešení, které bude mimo rozvojové úkoly. Pan ministr teď vytvořil rozvojový program 

ministerstva, to je řešení podle mě přechodné, na tu dobu, než se najde ta změna 

financování a zakotvení toho psychologa v těch kterých úpravách krajských 

normativů, protože to bude muset být asi řešeno přes vyhlášku o krajském normativu, 
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nebo nevím, jak to budou dělat. Viděla jsem ten návrh, ale sama ještě nerozumím tomu 

mechanismu, protože ten se asi taky proměňuje, tady jsme dělali něco jako takový 

odhad, kolik je těch psychologů vlastně v systému. Kdy v tom rozvojovém programu 

jich je něco přes 220 a v těch jiných programech se ukazuje, že dohromady těch lidí 

může být někde mezi šesti a sedmi sty. Tam ten projekt udělal ještě jednu důležitou 

věc, že ověřil, jak velká má být výše úvazku toho odborníka, tam se ukázalo, že 

minimální výše úvazku je půl. A že když má ten člověk menší úvazek, tak je to sice 

pro tu školu pořád lepší než nic, ale nehraje tam tu roli toho školního odborníku, je 

tam vlastně jako poradenský pracovník, což já teda určitě jsem to viděla velmi nerada, 

protože jsem se obávala, že to bud taková ta činnost, kterou budou dělat poradenští 

pracovníci ke své práci, že to bud taková ta by the way činnost, která jim přinese peníze, 

ale nebude to mít ten efekt, že jsou v té školy a pomáhají té školy a nebudou dělat tu 

školní práce. To se ukázalo, že to je pravda, ta půlka je minimum, dokonce musím říct, 

že některé školy v tom projektu tak zpočátku chtěly půlku, některé dokonce méně, a 

když jsme potom vyhodnocovaly ty závěry, tak základní požadavek byl zvýšit 

úvazek, to znamená už honem pryč do vyšších úvazků, takže to se taky potvrdilo, že 

když oni potom začnou s tou školou pracovat, kdy nemají jenom klienty, ale mají i ty 

učitele, rodiče, oni často vlastně pomáhají i třeba s žákovským parlamentem a s 

takovými činnostmi, které možná ani nechtějí dělat, ale ředitelé to prostě volí jako 

takové přemostění, co se týče získání důvěry mezi učiteli i mezi žáky, tak vlastně těch 

činností je moc a půl úvazku ej málo. 

A podle čeho by se tedy mělo určovat, která škola by měla mít psychologa, která ne? 

My jsme identifikovali několik takových znaků, které by mohly směřovat k 

tomu, že by škola mohla mít školního psychologa, první jako vždy u všeho je počet 

žáků školy. Tam se řeklo, že vlastně takovou hranicí by mohlo být 300 žáků, že od 300 

žáků by škola už mohla mít půl úvazku školního psychologa, ale současně říkáme, že 

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 bylo vhodné. Ukázalo se také, že když je 

základní škola spojená s mateřskou školkou, nebo s víceletým gymnáziem, tak je velice 

vhodné tam toho odborníka mít.  
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A existují podle Vás nějaké překážky ve školní psychologii ze strany politiky? Ať 

už v tom financování... 

No paradoxně tou překážkou může být i to, že když se něco zavádí jako systém, 

tak se očekává, že to bude na všech školách, že to je plošné opatření. Tady mi vlastně 

od začátku upozorňujeme, že jednak nemá ČR tolik lidí, to znamená nemáme tolik 

psychologů, ani dokonce speciálních pedagogů, čili říct, že to bude plošně na všech 

školách je nesmyls, a proto se hledají ta opatření. A navíc se ukazuje, že ne každá škola 

nutně potřebuje takového odborníka, třeba malotřídní školy, kde je těch dětí pár, a kde 

obvykle mezi vedením školy, učiteli a rodinou, protože to je taková jako víceméně 

komunitní záležitost, tak je tak blízko, že není potřeba tam takového odborníka mít. 

Takže si myslím, že to, co je paradoxně teď tou překážkou je vysvětli, že nemusí mít 

všechny školy toho odborníka, a že když ho budou mít, tak by měly být naplněny 

některé  základní parametry, tím základním parametrem nemusí být vždycky jen 

počet žáků, ale že by se mohlo přihlížet i k těm dalším okolnostem, nehledě na to, že 

poměrně významnou roli hraje i to, že ten odborník, než se stane tím, koho škola bere 

jako svého psychologa, tak mu to trvá mnoho let. Takže třeba dva tři roky je minimum 

a maximum je třeba sedm let, než ten člověk si tam získá tu důvěru toho svého okolí, 

takže vlastně je i nežádoucí, aby, kdy už někde se ten odborník zapracuje, poskytuje 

tam ty služby mnoho let, tak aby se řeklo teď tady skončíš a půjdeš někam jinak. Tak 

to je hodně složitý, protože on si tu pozici toho školního odborníka taky buduje. To 

znamená přijde tedy do školy jako školní psycholog nebo školní speciální pedagog, 

tak taky se jím automaticky taky nemusí stát, protože to okolí ho nemusí vůbec 

přijmout a sbalí si kufr a půjde o dům dál. Takže o to hůř nesou kolegové, když  pak 

různými politickými rozhodnutími do dojde k tomu, že musí z té školy odejít a hledat 

tu práci jinde. Což doufám, že tak nebude. 

Někteří psychologové mi zmiňovali, že jim chybí intervize, supervize... 

No, to už je věc jiná, to se taky tady dlouhou dobu řeší, protože kdo to bude 

platit? Je pár lidí, kteří jsou ochotní ty věci třeba udělat, poskytnout nějakou informaci 

nebo konzultaci, ale už je málo těch, kteří to budou dělat zadarmo. A AŠP je 

dobrovolné sdružení, ona není výdělečně činná. Ten výdělek má z členských 

příspěvků, a ten pak dá za členské příspěvky do ISPA do Unie, a pak tam zbude nějaká 

směšná udržovací částka. Takže to je docela složitá věc, ale Asociace o tomhle taky 
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komunikuje, jak to udělat, protože ve výboru té naší Asociace jsou i kolegové, kteří 

jsou na vysokých školách, kde připravují taky odborníky, ať už je to Honza Mareš nebo 

paní docentka Lazarová z Brna, nebo nakonec i bývalý kolega, pan profesor Štech. Tak 

tam ta snaha o to poskytnout nějaké zázemí a podporu těm začínajícím je, já doufám, 

že se podaří v dohledné době spustit časopis, který bude mít elektronickou podobu, 

původně byl tištěný, "Školní psycholog", tak aby tam i tyhle věci byly. To znamená, 

aby tam nacházeli informace, které pro tohle potřebují. My jsme supervize a 

Bálintovské skupiny dělali v rámci těch projektů, protože tam to bylo z čeho platit. Oni 

si na to docela zvykli a hledají cesty, jak by to bylo dál. 

Je tam jedna věc, která je problém, a to je metodická podpora těch lidí. Oni jsou tam 

jako sám voják v poli, když jste v poradně, tak tam máte někoho dalšího, tady ne. A 

oni když tam nemají metodickou podporu, kterou teda teď zajišťujeme 

prostřednictvím toho rozvojového programu, ale v nedostatečné míře, protože na to 

nejsou peníze. Tak my jsme to dřív měli tak, že každých šest škol, mělo svého 

metodika. A teď to je tak, že třeba na 27 škol je jeden metodik, a ten má na starosti i 

jiné lidi, takže to je mizérie. A tam právě proto oni tak touží po těch supervizích a 

bálintech, protože oni potřebují mít někoho, s kým můžou komunikovat o té svojí 

práci. Takže to si myslím, že je další věc, která se musí dořešit, a to je metodická 

podpora té služby, ta tam být musí zcela určitě. 

Z mé strany jsme pokryli, co jsem potřeboval. Napadá Vás něco, co jsme nezmínili, 

co byste ráda dodala? 

No nevím, já vždycky když jsem hledala nějaké argumenty pro zdůvodnění 

těch projektů, protože se musí nějak hledat a vysvětlovat ty věci, tak jeden z takových 

těch úplně nejdůležitějších argumentů bylo to, že se opravdu ukázalo, že, a to je docela 

zajímavé, že ty školy, které měly školního odborníka, který dobře pracoval, tak 

minimálně využívaly školských poradenských služeb. Ale to potom znamená, že oni 

vlastně šetřili dost významné finanční prostředky z rozpočtu. Protože jakákoliv 

služba, kterou dává školské poradenské zařízení, třeba realizací IVP, sepsání IVP, tak 

už jsou to další počty hodin pro práci s tím dítětem navíc, a to se platí. Kdežto tady 

řada těch lidí tohle dokázala obsáhnout sama, tím, že v té škole pracoval. A když se 

potom podívám, kolik stojí mzda toho jednoho školního psychologa a kolik pak stojí 

všechna tato opatření, tak je to rozhodně levnější služba. S tím, že se taky hodně mluví 
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i tom, že kdyby byli ve školách, tak jestli se tam musí zachovat i ty služby těch dalších 

odborníků, jako je výchovný poradce, metodik prevence... To je otázka, myslím že to 

zase bude od velikosti té škole, někde by bylo moc dobře, když by zůstali někde když 

nebudou, svět se nezboří. ŽE by to bylo i na řediteli školy, jak si to vyhodnotí on, a že 

by měl vlastně takový potencionální balíček na služby a on by si je rozdělil podle toho, 

jaký má charakter problémů v té škole a co potřebuje. že by je dal třeba jen na jednoho 

člověka, nebo to rozdělil na víc lidí. To ještě uvidíme, kolik těch peněz bude. Tam je 

vždycky nejlepší, že jakákoliv dobrá myšlenka ztroskotá na tom, že dobrých myšlenek 

je mnoho. Takže jak se to pak rozdělí ty peníze... Pak to obvykle skončí na nějakých 

prioritách ministra nebo na nějaké úvaze nějakého ekonoma, kdy já zatím si nemůžu 

stěžovat, protože i pan ministr, i ten, kdo se zabývá revizí toho financování školství v 

souvislosti se změnou školského zákona, tak jsou té myšlence nakloněni, což je 

pozitivní. 


