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Souhrn 

Diplomová práce „Školní psycholog očima učitelů základní školy" se zabývá problematikou 

nově zaváděné poradenské profese, profese školního psychologa. 

V teoretické části je definována profese školního psychologa nejen legislativně a eticky. 

Profese školního psychologa je vymezena vůči jiným psychologickým profesím systému 

psychologie i vůči ostatním profesím školního poradenského systému. 

V praktické části jsou shrnuty výsledky výzkumu mapujícího očekávání učitelů základních 

škol od školního psychologa. 

Abstract 

The diploma work " School Psychologist through Eyes of Basic School Teachers " is aimed at 

the problematics of a newly introduced advisory profession - the profession of the school 

psychologist. 

In the theoretical part, the profession of the school psychologist is defined not only 

legislatively and ethically but is also demarcated from the other professions of psychology 

and the other professions of the school advisory system. 

In the practical part, there are summarized the results of the research conducted to map the 

expectations of basic school teachers from a school psychologist. 
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1 Úvod 

Ve své diplomové práci se budu zabývat otázkou, jaká přání má učitel ke školnímu 

psychologovi. Školní psycholog je mladá poradenská profese, která se teprve vyčleňuje 

ze systému aplikovaných psychologických disciplín. Předpokládejme, že se tento aspekt 

odráží nejen v její praxi ale i její teorii. Proto se lze domnívat, že hledání „obrazu" školního 

psychologa v odborné literatuře (tedy i v literatuře, která by mohla školního psychologa 

teoretizovat) bude stejně dobrodružné, jako hledání skutečných očekávání učitele od nově 

zaváděné profese v době, kdy je čerstvě uznána naší legislativou. 

Vycházím z předpokladu, že profese školního psychologa je ještě stále (navzdory těm 

několika, kteří ji praktikují) na začátku svého vývoje. V době, kdy ještě stále hledá a 

konstituuje obraz sama sebe. Školní psycholog je profesí, která neustále hledá a upřesňuje 

předmět svého zájmu, vytyčuje hranice, formuluje identitu. Poznat hranice profese umožňuje 

etický kodex, který působí dojmem záchranného kruhu v moři nejistot, které profesi školního 

psychologa obklopuje. Ani odborná literatura nevytváří přehledný, dobře srozumitelný obraz 

profese. 

Školní psycholog se nachází v situaci, kdy většina učitelů neměla zatím možnost se 

s profesí školního psychologa v „masovém" měřítku seznámit. Učitelé teprve přicházejí na to, 

jak služeb nových kolegů co nejlépe využít. Teprve formulují svá očekávání i své obavy. 

Proto mě zajímá, co očekávají od školního psychologa, jaké jsou jejich nároky. Na hledání 

odpovědi se soustředím v mém výzkumu. 

2 Seznámení se školním psychologem 

V této kapitole se pokusím shromáždit základní informace z odborné literatury o školním 

psychologovi. Mým cílem je nalézt odpověď, kdo je školní psycholog a jakými činnostmi se 

při výkonu své profese zabývá. Zvlášť podrobně bych se chtěla zabývat obrazem českého 

školního psychologa pracujícího na základní škole. 

2.1 Školní psycholog odborných textů 

Normy Národní asociace školních psychologů v USA (dále NÁSP) definují školního 

psychologa jako profesionálního psychologa, který ukončil vzdělávací program pro školní 

psychology. V České republice je školní psycholog řazen zákonem 563/2004 Sb. o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů mezi pedagogické pracovníky, kteří 

pracují v rámci školního poradenského pracoviště. Je definován také dosaženým vzděláním, 
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které jej opravňuje k výkonu jeho funkce na škole. Proto je nutné vnímat školního psychologa 

skrze celek poradenského systému školy. Je tedy jasné, že psycholog na škole nepracuje 

samostatně, ale ve spolupráci s výchovnými poradci a také s třídními učiteli a také s metodiky 

prevence a popřípadě školními speciálními pedagogy. Blíže se budu tímto tématem zabývat 

v kapitole 3. Školní psycholog také spolupracuje s ostatními poradenskými institucemi (PPP, 

SPC, SVP v našem domácím prostředí, s ostatními školními psychology podle Rosenfield in 

Gutkin, 1982) i s dalšími odborníky, kteří mohou pečovat o klienta (lékaři, psychiatry, 

sociálními pracovníky a pracovníky krizových center). 

Dále je školní psycholog definován výčtem přisuzovaných činností. V následujícím textu 

uvedu tradiční činnosti, které nijak nepřesahují rámec činností školního psychologa 

uvedených v příloze č. 3 vyhlášky 72/2005. I některé ze zahraničních textů nepřesahují tento 

rámec. NÁSP uvádí základní strukturu služeb školního psychologa: konzultace, hodnocení a 

intervence určené jednotlivcům, skupinám a systémům. Péče směřuje k maximalizaci školní 

úspěšnosti žáka. Oblast péče tedy zahrnuje nejen specifické poruchy učení a chování ale také 

celkový osobnostní rozvoj. Jedním z úkolů školního psychologa, o kterém se můžeme dočíst 

v Handbook of school psychology z roku 1982, je, že školní psycholog se podílí na vytváření 

zdravých podmínek pro růst a vývoj žáků (hlavně restrukturalizací vztahů ve třídě a 

pedagogickém sboru). Podobné pojetí profese školního psychologa nabízí i Gajdošová, kterou 

cituji níže v textu této kapitoly (kapitoly 1.). 

Obdobně i jiní autoři zmiňují následující tradiční činnosti: pomoc žákovi přizpůsobit se 

škole (pomoc s problémy v učení, chování, v profesní orientaci a v adjustaci na sociální a 

edukační prostředí školy), vedení krizové intervence(Gajdošová 1997, Braun 2001). Lze říci, 

že se jedná o aktivity, které vedou k přeřazení žáků do speciálních tříd nebo pod speciální 

programy. Abidin (1996) považuje takovou činnost za překonanou. Nově by měl školní 

psycholog bojovat s jakoukoliv snahou o kategorizaci žáků (podporovat individualizaci práce 

ve škole) tím, že bude systémově řešit problémy. Školní psychologie se má posunout 

k prevenci - k vytváření optimálního edukačního prostředí a konečně evaluaci těchto procesů 

(Abidin, str. 43 - 44). 

Zapletalová (2001) uvádí následující výčet klientely školního psychologa: pedagogický 

sbor; jednotlivý učitel; třídní učitel; žákovský kolektiv; jednotlivý žák; jeho rodiče. Školní 

psycholog může působit preventivně (např. může v práci s kolektivem odhalit řadu problémů, 

které by se projevily později. Zapletalová in Tondlová, 1997). 
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Pro srovnání uvádím výčet činností, jak je podává Gajdošová v Psychologii a 

patopsychológii dieťaťa, z roku 2001. Činností školních psychologů všech výchovně-

vzdělávacích stupňů je: 

• Vypracování nových alternativních humanistických výchovně-vzdělávacích 

systémů - psychologie by měla zasáhnout vyučovací a výchovné styly a 

strategie nejen učitelů ale i rodičů. 

• Spolupráce při decentralizaci a racionalizaci řízení školy. 

• Zkvalitnění i humanizace klimatu školy a vztahů vedení školy - učitelé, učitel 

- rodič, učitel - žák, mezi žáky. 

• Optimalizace složek výchovy. 

• Podíl na kurikulární transformaci - využívání nových nedirektivních a 

heuristických metod v intenci aspektů školní psychologie, psychologie 

výchovy a vzdělání, vývojové psychologie. 

• Vypracování klíčových kompetencí učitelů a žáků - kooperace, komunikace, 

kreativizace, ... 

• Vytváření nových forem spolupráce mezi školou a rodiči. 

• Komplexní osobnostní rozvoj žáka i učitele - emocionální inteligence, sociální 

kompetence, prostřednictvím programů asertivní komunikace, řešení konfliktů, 

rozvoje tolerance a tvořivosti. 

• Prohlubování psychologických dovedností učitelů při poznávání osobnosti 

žáka prostřednictvím diskusí, přednášek a besed, ale také vysokoškolského 

vzdělávání učitelů, vzdělávání učitelů v metodických centrech a také 

konzultacemi na škole. 

• Podíl na vypracování celostátních standardů psychologické způsobilosti 

učitele, výchovného poradce či metodika prevence 

• Podíl na vypracování profilů vedoucích pracovníků 

• Realizování pedagogicko-psychologického výzkumu (testování programů 

k rozvoji osobnosti žáka, posuzuje reálný stav školství výchovy a vzdělávání). 

Je tedy zřejmé, že vedle medicínského modelu, kdy školní psycholog je tím, kdo pracuje 

s diagnózou a zaměřuje se na patologii, vystupují do popředí modely prevence, integrace 
aPod. S jakými nástroji školní psycholog pracuje? S psychodiagnostikou, analýzou jejích 

výsledků, výkladem a prognostickým hodnocením, navozením změny, jejímž nejzazším cílem 
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je, aby se žák naučil zvládat své problémy, měnit, nebo alespoň zmírňovat některé symptomy. 

Dalšími nástroji je psychoterapie a psychologické poradenství - včetně sociálně-

psychologické přípravy učitelů a konzultací s učiteli i rodiči žáků (Gajdošová 2001, 

Zapletalová 2001). 

S jakými výzvami se musí školní psycholog, podle současných autorů odborných textů, 

vyrovnávat? Školní psycholog řeší problémy spojené s integrací a inkluzí (Gajdošová 2001, 

Smékalová 1999). V souvislosti s integrací Smékalová hovoří o dvou rolích školního 

psychologa. V roli „zprostředkovatele změny" je tím, kdo spoluvytváří podmínky pro 

výchovně-vzdělávací proces u žáka se zdravotním postižením nebo znevýhodněním (např. 

osvětu mezi učiteli i žáky). Další rolí je role „mediátora při řešení problémů" v procesu 

integrace (Smékalová, 1999, str.171). 

Nově vymezuje základní úkol Gajdošová (2001), každodenní přítomnost školního 

psychologa na škole jej předurčuje podílet se na vytváření podpůrného sociálního prostředí a 

humanizace školy. 

Existuje málo propracovaných teoretických modelů pro poskytování psychologických 

služeb. Běžně akceptovaným v mnoha zemích je model „vědce-profesionála" (Cutts in 

Oakland, 1996, str. 27). Podle něj musí mít školní psycholog dobré znalosti nejen 

z psychologie, ale i z pedagogiky. 

Štech nabízí následující teoretické identitní figury školního psychologa. 

• „Školní psycholog jako „intelektuální kutil". V situaci, pro kterou neexistuje 

dostatečná teoretická, metodologická, výzkumná či intervenční výbava, reaguje školní 

psycholog jako „kutil". Využívá všeho, co i třeba náhodně poznal, čerpá z posbíraných 

zkušeností z nejrůznějších oblastí života, a tím prokazuje svou užitečnost škole. 

Nezbytnou výbavou „kutila" je i kvalitní reflexe vlastní praxe. Tuto identitní figuru 

výzkum mezi českými školními psychology nepotvrdil (více v kapitole 3.1). 

• „Školní psycholog jako badatel školy". Pokud školní psycholog bude praktikem, který 

řeší problémy hlavně na úrovni prevence a depistáže, vystavuje se riziku, že bude 

knerozlišení od poradenského či klinického psychologa. Také se může stát 

„úředníkem - vykonavatelem" zakázek školy bez vlastní autonomie. 

Může se také stát odborníkem na analýzu vlastní instituce a procesů. Štech navrhuje 

badatelskost etnografického typu. Tato identitní figura není v českém prostředí 

školními psychology zatím příliš naplňována. Více v následující kapitole. 
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2.2 Školní psycholog v konkrétních datech 

Stech (2001) v článku o provedeném výzkumu uvádí následující základní údaje: „Školní 

psycholog z našeho vzorku je žena středního věku s patnáctiletou zkušeností v oboru pracující 

okolo 2,5 roku na základní škole o zhruba 600 žácích na dílčí úvazek" (Štech, 2001, str.48). 

Tyto údaje naplňují i školní psychologové, se kterými vedla rozhovory v rámci své diplomové 

práce 2006 Machová. Psycholožky zmínily i potřebu doplňovat si další vzdělání 

prostřednictvím nejrůznějších kurzů. 

Výsledky šetření v Česku lze srovnat se starším zahraničním šetřením z roku 1992, o 

kterém píše Oakland (1996). Šetření se zúčastnili školní psychologové z 54 zemí světa. 

Výzkum ukázal, že typickým školním psychologem je žena středního věku, která má za 

sebou 10 let praxe. V mezinárodním měřítku platí, že léta praxe, věk a vzdělání školních 

psychologů souvisí s ekonomickou vyspělostí země a s délkou psychologické tradice. 

V zemích ekonomicky slabších pracuje většinou pregraduálně vzdělaný psycholog s malými 

zkušenostmi. 

Pokud porovnám výsledky, které byly získané u nás s výsledky, které mají mezinárodní 

platnost, dojdu k závěru, že ačkoliv nemá u nás profese školního psychologa dlouhou tradici, 

profesi vykonávají zkušení praktici (s patnáctiletou praxí). Tento fakt je, podle mého názoru, 

vysvětlitelný několik desítek let trvající tradicí poradenství poskytovaného ve školství. 

Dále Štech (2001) udává následující výčet nejčastějších kritických situací, které zmiňovali 

oslovení psychologové: 

• Situace, které se dotýkají rodiny a její dysfunkce: jako je odmítnutí rodičů 

přiznat problém, řešení rodinných konfliktů nebo hostility vůči dítěti v její 

pestrosti až po zneužívání dítěte. Školní psycholog se cítí v takových situacích 

bezmocný, naráží totiž na neochotu rodiny spolupracovat v prostředí školy. 

Ocitá se pod dvojím tlakem. Učitelům je třeba situaci jejich žáka nějak přiblížit 

a přitom patří informace o rodině mezi velmi citlivá data. 

• Nevhodné zásahy učitelů či ředitele: situace, kdy učitelé řeší problém s dítětem 

veřejně před třídou nebo záměrně zkreslují informace, které získali od školního 

psychologa. Jedná se o situace, kdy učitelé nepodporují práci psychologa 

• Ostatní kritické situace: Je to kategorie víceméně náhodných, dopředu 

neočekávatelných jevů jako je péče u studenta s leukémií, depresivní studentku 

se suicidiálními tendencemi, apod. 

10 



Mimořádnou kritičností jsou tedy nabity situace, kdy „klientem školního psychologa není 

přímo žák, ale rodina, její vztahový systém nebo učitelé" (Štech, 2001, str.50). Jedná se o 

situace, které nemá psycholog přímo pod kontrolou, a tak se musí spoléhat na ochotu ke 

spolupráci a jiné zprostředkující vlivy. 

Práce se vztahy vůbec představuje pro školního psychologa méně typizované a 

diagnosticky nejasné profesní úkony, při kterých je nutné nastavovat svou osobu jako „nástroj 

zjišťování a ovlivňování" (Štech, 2001, str. 49). 

Oakland uvádí, že hlavním rizikem školní psychologie, podle respondentů výzkumu, je 

nedostatek profesionality uvnitř oboru. Ten se zakládá na nedostatečném výzkumu a evaluaci 

činnosti školního psychologa (podle Abidin, str. 47, 1996, také hodnocení kvality služeb 

nabízených školou). Většina respondentů se shodla v názoru, že výzkum v oboru je důležitý 

pro profesionální praxi školních psychologů. Polovina z nich považuje za důležité podrobit 

výzkumu účinnost intervencí ve škole, 40% považuje za důležité výzkum psychologických 

testů (Oakland, 1996, str. 29, také Farley, 1996). 

Dále, podle Oaklanda, chybí vypracované profesní standardy. Chybí profesní vedení 

samotné praxe školního psychologa. 

Další překážkou ve výkonu profese je vágní a nedostačující náplň práce školního 

psychologa, kdy musí trávit příliš mnoho času nedůležitými problémy, takže jim nezbývá čas 

věnovat se širším organizačním a systémovým otázkám. 

Srovnám-li závěry Štecha se závěry Oaklanda je patrné, že zatímco čeští psychologové 

řeší konkrétní problémy své praxe, v zahraniční studii jsou zmíněny koncepční otázky celé 

profese. U nás se koncepčními otázkami (výzkum a evaluace, profesní standardy) zabývají 

spíše teoretici profese školního psychologa (např. Štech 1998, Zapletalová 2001). Otázce 

vedení praxe školního psychologa není v české odborné literatuře věnováno příliš mnoho 

stránek. Podpora začínajících školních psychologů není legislativně řešena. Institucí, která by 

se měla ujmout tohoto úkoly by mohl být Institut pedagogicko-psychologického poradenství. 

Praxe školního psychologa by mohla být řízena supervizí, o které se u nás jen zřídka můžeme 

dočíst (např. Kinkor, Zpravodaj z let 2003 -2005). 

Co se týče náplně práce, Oakland uvádí, že přímé služby školních psychologů zahrnují 

individuální, školní a profesní poradenství a intervence opírající se o školní kurikulum. Mezi 

nepřímé služby jsou řazeny diagnostika, hodnocení, poradenství pro učitele a rodiče, 

poradenství z oblasti doporučení vřazení žáka do speciální školy. Země, které mají dostatečně 

rozvinutou síť komunitních sociálních a psychologických služeb, umožňují školním 
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psychologům zaměřit se pouze na služby samotné škole. Kvalita školně psychologických 

služeb bývá vyšší, když jsou dětem poskytovány kvalitní psychologické služby také z jiných 

veřejných i soukromých zdrojů." (Oakland, 1996, str.27). 

Mezi nejčastější odborné psychologické činnosti čeští školní psychologové řadili: 

• Činnosti zabírající 50% času: diagnostika a náprava poruch učení, 

profíorientacie, individuální vyšetřování osobnosti žáka a krátké krizové 

intervence. 

• Činnosti zabírající 25%-50% času: screeningové rozhovory se žáky, 

konzultace s učiteli, práce se skupinou a psychoterapeutickým sezením. 

• Činnosti zabírající 10%-25% času: psychoterapie, konzultace s učiteli, 

diagnostické rozhovory se žáky a rodiči a poradenství pro rodiče. Do této 

skupiny řadili psychologové i administrativní úkony a podíl na vytváření 

koncepce školy. 

• Činnosti zabírající méně jak 10% času: účast na pedagogických radách; 

realizace anket; supervize; projekty školy; spoluprácc s jinými pracovišti 

(pedagogicko-psychologické poradny, psychiatrie, speciálně-pedagogická 

centra, výchovní poradci... ); sebevzdělání a preventivní programy. 

Z článku Stecha dále vyplývá, že nejčastější metodou, kterou školní psychologové užívají, 

je rozhovor (diagnostický, poradenský i terapeutický). Rozhovor představuje 50-70% 

metodické výbavy školního psychologa. Dále užívají testových metod (inteligenční testy, 

testy osobnosti, tvořivosti, zájmů, rodinných vztahů a diagnostiku specifických poruch učení). 

Projektivní testy se pohybují v četnosti užití až na druhém, třetím místě.Využívaným 

nástrojem je i psychoterapie. Nejméně užívané jsou sociometrie, relaxace a hypnóza; 

psychohry; analýzy školních materiálů; vytváření metodických materiálů v rámci programů 
prevence. 

Mezi čtyři nej frekventovanější situace, podle českých školních psychologů, patří: 

• Krizové intervence, tedy rychlé řešení akutních problémů nejen žáků, ale i 

učitelů, jako jsou životní krize, náhlé a výrazné zhoršení prospěchu, 

záškoláctví, nevysvětlitelný neklid žáka. 

• Diagnostika a náprava specifických poruch učení, včetně konzultací. 

• Problémy s učením typu diagnostiky studijních předpokladů, motivace k učení, 

analýzy neprospěchu, zjištění učebního stylu žáka, nácvik vhodných strategií 

učení a d. 
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• Práce na interpersonálních vztazích - dlouhodobá mediační činnost jako je 

odstraňování komunikačních bariér nebo řešení konfliktů ve třídě, mezi 

učitelem a žákem i mezi žáky, mezi rodiči a učitelem 

Oakland ve své zprávě se o frekvenci využívání nabízených služeb školním psychologem 

nezmiňuje. Za to se zajímá o klientelu školního psychologa. V mezinárodním měřítku je 

nejčastějším uživatelem služeb školního psychologa ve většině zemí žák primární školy, ve 

věku od 6 - 12. Rozpětí věku klientů není však ve všech zemích stejné. V některých zemích 

školní psycholog nabízí služby žákům od 6 - 16 let. 

2.3 Školní psycholog nejen v české legislativě 

Naše legislativa začlenila školního psychologa do poradenského systému v roce 2004 

školským zákonem a zákonem 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, ve kterém je psáno v § 2, že „pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná 

přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou 

pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým 

uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisů. V prováděcích 

vyhláškách k těmto zákonům najdeme další specifikaci práce školního psychologa. Školní 

psycholog je tedy pedagogickým pracovníkem. Proces legislativní legalizace školního 

psychologa nebyl nenáročný. Osvícení ředitelé zaměstnávali školního psychologa hluboko 

před rokem 2004. Více se zájemci mohou dočíst v Zapletalové (2001). 

Je zajímavé si všimnout, jakou kritiku sklidilo zařazení školního psychologa na 

Slovensku. Školní psycholog zde byl uznán zákonem 279/1993 NR SR O školských 

zariadeniach. Furman sPoliachem kritizují zákon „pre velmi všeobecnú polohu zadelenia" 

školního psychologa spolu se speciálním pedagogem, výchovným poradcem a pedagogicko-

psychologickou poradnou (Furman, Poliach, 1996, str.34). V roce 1997 vyšla k tomuto 

zákonu prováděcí Vyhláška MŠ SR č. 43/1997 Z. o podrobnostiach a výchovnom poradenstve 

a poradenských zariadeniach, která umožnila školám zaměstnávat školní psychology. Ti se 

mohli při své práci opřít o schválenou obsahovou náplň jejich práce. Nicméně i slovenský 

poradenský systém na přelomu století se ještě stále vypořádává s vydělením nové profese 

z řady tradičního systému výchovného poradenství. Gajdošová (1997) zmiňuje následující 

témata, která je nutné propracovat: specifické aspekty náplně práce; formy jeho činnosti; 

efektivní metody a techniky ve školním prostředí; nové možnosti práce se žáky; formy 

spolupráce s učiteli, rodiči i psychology z poraden; vstup školního psychologa do procesu 

humanizace školy. 
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Pojďme se podívat, jak vypadá školní psycholog v české legislativě. Ve Vyhlášce 72/2005 

Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, 

v bodě 1 § 7 „Škola" je uznána profese školního psychologa a speciálního pedagoga vedle 

výchovného poradce a školního metodika prevence jako možného poskytovatele 

poradenských služeb ve škole. Vyhláška konstatuje, že tyto služby jsou „zpravidla 

zajišťovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence," ale dává právo řediteli 

základní, střední, vyšší školy výběru. 

Bližší vysvětlení legislativně schváleného systému podává Věstník MŠMT. Cílem ředitele 

školy má být vytvoření poradenského systému, který bude odrážet specifika regionu i dané 

školy, přičemž systém má umožnit vnitřní komunikaci ve škole. Předpokládá se, že služeb 

školního psychologa nebo speciálního pedagoga využijí ředitelé škol, které mají 500 a více 

žáků. Školní psycholog zde bude pracovat s minimálně 0,5 úvazkem, aby mohl pracovat 

s celým systémem školy. Při nižším úvazku hrozí riziko, že se jeho role redukuje na roli 

konzultanta. Hlavními úkoly školního psychologa bude identifikovat včas žáky s výukovými 

obtížemi a zajištění intervencí v krizových situacích. V prvním úkolu půjde i o vytváření 

preventivních programů a dlouhodobou péči o žáky a metodickou podporu učitelů. Ve 

druhém případě bude psycholog zasahovat na příklad v situacích úrazu, úmrtí blízkého 

člověka. Zároveň bude zvyšovat informovanost učitelů o reakcích na krize jako možné 

zhoršení prospěchu nebo chování, obavy z budoucnosti, sklony k výbuchům zlosti nebo 

k depresi apod. 

V čem spočívají školní poradenské služby podle Vyhlášky 72/2005 Sb ? V prevenci 

školní neúspěšnosti; primární prevenci sociálně patologických jevů; v kariérovém 

poradenství; v odborné podpoře při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami; ve vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných; v průběžné a dlouhodobé 

péči o žáky s neprospěchem; metodické podpoře učitelů. 

Blíže jsou úkoly jednotlivých profesí charakterizovány v příloze III vyhlášky. Jimi se 

budu zabývat ve 3. kapitole práce. 

2.4 Vzdělání školního psychologa 

Z hlediska mezinárodního pohledu zprostředkovaného Oaklandem (1996), získává většina 

školních psychologů univerzitní vzdělání na katedrách psychologie nebo pedagogiky. 

Vysokoškolské programy zahrnují studium psychologie, diagnostiky a intervence. Ke 

studijním programům se obvykle vyjadřují národní psychologické asociace nebo i národní 
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pedagogické asociace. Akreditaci programům udílí centrální vláda v 36% zemí nebo zmíněné 

asociace v 30% zemí (Oakland, 1996). 

Jednotlivé studijní modely blíže popisuje Furman (1996). Následující modely fungují 

v Dánsku, Německu a ve Francii a také na Slovensku. V prvním z nich si magistr pedagogiky 

s praxí (tedy učitel s praxí) doplní psychologické vzdělání a teprve tehdy může pracovat jako 

školní psycholog. Nebo student, který uzavřel studium psychologie v kombinaci s učitelskou 

aprobací, pokračuje ve studiu 4- semestrální psychologie. Studijní program přitom respektuje 

pobídky nejen ministerstva školství, ale i koncepci práce školního psychologa, jak byla 

schválena Asociací školských psychológov. Student v rámci 4 - semestrálního studia získává 

teoretické znalosti v oborech, psychodiagnostika, sociální psychologie, psychologie osobnosti 

a patopsychologie a jak dodává Gajdošová (1996) pro potřeby budoucích slovenských 

školních psychologů, také praktické dovednosti a schopnosti v komunikaci, řešení konfliktu, 

vedení diagnostického rozhovoru a konzultací. 

Ve druhém modelu získává školní psycholog plnou kvalifikaci v oboru psychologie. I 

tento model využívají na Slovensku. Student filozofické fakulty, oboru psychologie, se 

specializuje ve čtvrtém ročníku na pedagogickou psychologii. Získává znalosti a dovednosti 

v oblasti identifikačně - diagnostické a konzultačně - poradenské (Gajdošová, 1996). Tento 

systém vzdělávání funguje hlavně v USA. 

NÁSP (Národní asociace školních psychologů v USA) uvádí následující model uvádění 

školního psychologa do praxe. Školní psycholog projde speciálním vzděláním a následující tři 

roky pracuje pod dohledem inspektora školních psychologů. S ním má povinnost každý týden 

konzultovat svou práci. Teprve po uplynutí prvních třech let může školní psycholog 

provozovat samostatnou praxi. V rámci dalšího vzdělávání i z důvodu péče o vlastni 

profesionalitu mají školní psychologové povinnost konzultovat s kolegy obtížné případy. 

Etický kodex školního psychologa apeluje na učitele budoucích školních psychologů i 

jejich supervizory, aby dostatečně aktualizovali poznatky, se kterými své studenty seznamují. 

Učitelé také mají klást důraz na přijetí etických norem a supervize studenty. Další nárok 

k učitelům školních psychologů vznáší Furman sPoliachem. Podle jejich názoru je nutné 

připravovat školní psychology i pro výzkumnou činnost. Např. by měli umět standardizovat 
testy. 

Etický kodex práce školní psycholog klade velký důraz na další vzdělávání školních 
psychologů. Vzdělávání zajišťují různé organizace jako fakulty univerzity, profesní sdružení a 
asociace. 

15 



Pomocí etického kodexu jsem se dostala ze světa k nám do České republiky. Jakého 

vzdělání se dostává našim českým školním psychologům? 

Zákonem 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v § 

19 jsou dány základní podmínky vzdělání psychologa: „Psycholog získává odbornou 

kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském 

studijním programu psychologie. Tentýž zákon upravuje v § 24 další vzdělávám 

pedagogických pracovníků. Podle zákona „mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti 

povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci" v rámci 

kariérního systému vzdělávání. Strategii vzdělávání tvoří v resortu školství a s podporou 

MŠMT Institut pedagogicko.psychologického poradenství, který zatím nemá dostatečný vliv, 

aby mohl vzdělávací aktivity komplexně koordinoval a metodicky podporovat. 

Pregraduální i postgraduální studijní programy schvaluje Akreditační komise vlády ČR, 

respektive její pracovní skupina pro psychologii, pedagogiku a kinatropologii. Ta na základě 

schváleného obsahu studia - uznáním jeho kvality, umožňuje studentům daného oboru získat 

kvalifikaci. Jednou z možností jak získat kvalifikaci psychologa je studovat na pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy a absolvovat jako diplomní specializaci „školní či pedagogickou a 

také poradenskou psychologii". Takový student je pregraduálně kvalifikován k výkonu práce 

v poradenských zařízeních v systému výchovného poradenství (Štech, 2006). V současné 

době je studijní program na fakultě stejný jako studijní programy filozofických fakult UK 

v Praze, UP v Olomouci, MU v Brně a na FSS MU v Brně. Studijní obor i nadále zůstává 

„psychologie a speciální pedagogika". 

Ve vyhlášce č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků je kromě 

požadavku na pregraduální vzdělávání vznesen také požadavek studia umožňujícího a 

opravňujícího k výkonu specializovaných činností (jedná se o tzv. praktickou přípravu, kterou 

mají zajišťovat resortní vzdělávací instituce a profesní sdružení). 

Z hlediska dalšího vzdělávání se českým školním psychologům nabízí možnost 

postgraduálního studia pedagogické psychologie. V letech 2001 - 2004 byl experimentálně 

otevřen inovační kurz školní psychologie. Kurz získal akreditaci MSMT jako kurz 

celoživotního vzdělávání (čj. 12 859/2000-20-11) a připravila jej katedra pedagogické a 

školní psychologie PedF UK a katedra psychologie FFUK s odbornou podporou Institutu 

pedagogicko-psychologického poradenství ČR (dále IPPP), Asociace školní psychologie CR a 

SR Asociace poradenských pracovníků ve školství (www.skolni-pp-sluzbv.wz.cz , 2006). 

Školní psychologové se mohou vzdělávat také v rámci projektu „VIP - kariéra školního 

psychologa", který organizuje Školní poradenské pracoviště v rámci IPPP. Více se může 
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zájemce dozvědět na: http://spp.ippp.cz/sites/metodicke-informace.html Česká sekce 

Asociace školní psychologie ČR a SR pořádala pravidelné zlínské semináře o novinkách 

v pedagogické a školní psychologii. V Praze jsou pořádány poradenské dny (Mareš, 2000). 

Obsahová struktura studia formuje současné psychology praktikující přímo na škole. Ti 

jsou vedeni k chápání školy jako instituce i k porozumění profesi učitele, vědět a umět 

praktikovat dovednosti profese školního psychologa (práce s učiteli, třídními učiteli, krizová 

intervence, kvalitativní metody). Dalším tématem je žák s jeho styly učení, poruchami a 

sociálně psychologickými problémy, které by měly být řešeny cestou integrace a inkluze; 

práce se třídou a problematika didaktických otázek práce s učivem. Posledním blokem je blok 

rodina. Odbornou literaturou, kterou mohou v průběhu vzdělávání budoucí školní 

psychologové využít je Pedagogicko - psychologické poradenství I - III. Každý ročník má 

svůj výcvik, ve kterém je možné spojit teoreticky nabyté vědomosti s praxí, také jsou 

vyhrazeny hodiny poznatkům z hraničních oborů. V rámci specializačního studia by měli být 

školní psychologové připravováni podle Zapletalové v souvislosti s problematickým 

komunikováním obsahu a formy práce školního psychologa na škole, „na strategie přijímání a 

odmítání zakázek ze strany ředitelů se zvláštním zřetelem na způsoby argumentace" 

(Zapletalová, 2001, str. 40). 

Další možností je začlenit se do profesní organizace, která zaštiťuje školní psychologii a 

spolu s ní i školní psychology. Myslím Asociaci školní psychologie SR a ČR, která vydává 

časopis „Školský psycholog". Asociace také pořádá odborné semináře „Novinky 

v pedagogické a školní psychologii." Od roku 1997 pracuje také česká sekce asociace. Další 

možnou profesní organizací je organizace Asociace poradenských pracovníků ve školství. Zde 

se mohou potkávat školní psychologové s jinými profesemi výchovného poradenství. 

Také Institut pedagogicko-psychologického poradenství pořádá nejrůznější kurzy pro 

školní psychology. Na příklad kurzy z oblasti psychodiagnostiky, sebezkušenostní výcvik pro 

vedení problematických tříd, kurz k identifikaci mimořádně nadaných žáků 

(www.ippp.cz/vzděl č̂  

V návrhu vyhlášky o dalším vzdělávání pracovníků ve školství se počítá i s tzv. 

průběžným vzděláváním, které zahrnuje supervizi. Supervize je v tomto kontextu chápána 

jako „poradenská podpora výkonu profese pedagogických pracovníků realizujících 

pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické činnosti zaměřené na prevenci a řešeni 

problémů ve vzdělávání dětí a mládeže a problémů souvisejících s poruchami chování a 

sociálně nežádoucími jevy" (Zpravodaj, 2004, str. 51). 
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2.5 Školní psycholog v dilematu. Psychoterapie ve škole. 

Psychoterapie v poradenství a ve škole zvlášť je odbornou veřejností často diskutovaným 

tématem. Jedni ji striktně odmítají, druzí uznávají možnost aplikace vybraných technik a škol 

a jsou i ti, kteří zavedení psychoterapie do školy podporují. V poslední zmíněné skupině se 

vyskytují i respondenti ze Štechova výzkumu z roku 2001. 

Na jedné straně tedy stojí skutečnost, že školní (ale i poradenští) psychologové využívají 

psychoterapie nebo její techniky ve své práci již dnes (Krýslová, 1999; Štech, 2001; Broža, 

2002). Dokonce terapeutický vztah mezi školním psychologem a jeho klientem vytváří jednu 

z identitních figur. Viz v předchozí kapitole 3.1. Děje se tak i za cenu toho, že terapeutické 

činnosti jsou nazývány jinak (Broža, 2002). Pozitivní vztah k jinému nazývání psychoterapie 

ve škole nabízí Gajdošová (1997), která navrhuje jmenovat ji „psychologickým 

poradenstvím" nebo „reedukací" a to z toho důvodu, že termín „psychoterapie" je spojován 

s klinickou psychologií a psychiatrií, zatímco psychoterapie ve škole je používána v práci 

s běžnou populací žáků. Termín „psychoterapie" je tedy méně vhodné používat v přirozeném 

školním prostředí. V Čechách se vžil termín „psychokorekce" Podstatu dlouhodobého 

psychologického vedení v rámci výchovného poradenství vysvětluje Hrabal:" U výchovných 

a osobnostních obtíží se využívá zkušeností získaných při psychoterapii, po jejich adaptaci na 

poradenství" (Hrabal, 1985, str. 130). 

Právě podstatný rozdíl ve skupině klientů a velmi nejasně vymezených hranic mezi 

psychoterapií a poradenstvím je podkladem k paušálnímu odmítnutí užívání psychoterapie 

v prostředí školy (např.: „psychoterapie je určena především jako nástroj působení na chorobu 

a z toho důvodu je problematické aplikovat ji na zdravé žáky, učitele a rodiče" - Krýslová, 

str. 82.) Odborníci, kteří odmítají psychoterapii aplikovanou ve školství argumentují tím, že 

pro školství není psychoterapie nijak definována ani ohraničena a nejsou stanoveny 

požadavky, kritéria, akreditace, standardy terapeutovy práce, tedy představuje významné 

etické dilema (Krýslová, 1999; Broža, 2002). Zastánci tohoto názoru nabízí i úvahy o jejím 

neprofesionálním provozování (od nesprávného užívání po zneužívání). Navíc nacházejí 

oporu v legislativě - ani naše, ani slovenská vyhláška ji nejmenuje jako součást náplně prače 

školního psychologa. Zapletalová se nezvládnutí profesionality školního psychologa -

psychoterapeuta neobává. Není sám v systému psychologické pomoci, a proto může včas 

navázat kvalitní spolupráci s jiným pomáhajícím profesionálem. Tento argument užívá 

Krýslová jako hlavní důvod, proč není nutné, aby se školní psycholog věnoval psychoterapii. 

Školní psycholog může mít významný vliv ve smyslu: doporučení klienta k psychoterapii, 
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informovat psychoterapeuta, pracovat s učiteli, aby pochopili a podpořili léčbu, upozornit je 

na první známky změny, práce se vztahem žáka s rodičem. 

Argumentem proti užívání psychoterapie ve škole je nemožnost vytvoření bezpečného 

prostoru, který by budil pocit nezávislé a neutrální půdy. Školní psycholog nemůže tento 

postoj, podle Krýslové, vytvořit, protože je integrální součástí systému školy a víceméně se 

musí chovat v souladu s autoritativními sociálními normami školy. Nemůže zabezpečit 

výjimečnost terapeutického vztahu, protože musí být k dispozici všem žákům. Stejnou 

otázkou se zabývala i Zapletalová. Je možné, aby žák získal důvěru a mohl podstoupit 

psychoterapii přímo ve škole? Vždyť právě škola je pro mnohé žáky synonymem pocitu 

ohrožení! Za tímto ohrožením ale nestojí psycholog. Klienti školního psychologa -

psychoterapeuta mohou prožít pocit bezpečí v prostředí, ve kterém vznikl jejich problém a 

které je ohrožovalo, a zároveň s ním neztratit kontakt. Všeobecně se dá říct, že sama 

přítomnost psychologa v prostředí školy působí léčivě - terapeuticky. 

Smířlivější odborníci se zmiňují o jednotlivých formách práce. Zapletalová i Vymětal 

doporučují pozornosti školních psychologů profylaxi, tj. techniky relaxace nebo hypnózy 

sloužící k regulaci stavů napětí, úzkosti, trémy nebo strachu. Konkrétnější je ve svém článku 

z roku 1997 Gajdošová, která na základě zkušeností školních psychologů střední i západní 

Evropy a USA doporučuje následující druhy psychoterapií. Pro práci s dětmi v pubescenci je 

vhodné využívat Rogersovský „na člověka zaměřený" přístup, který pomáhá žákům odhalit 

jejich skryté možnosti a rezervy a dává jim možnost zvolit si způsob řešení svého problému. 

U mladších žáků se spíše využívá direktivní individuální psychoterapie jako poskytování 

informací a rad na základě psychodiagnostiky, podpora a posílení a také persuaze. 

Z reedukačních psychoterapeutických přístupů je vhodné u dětí na prvním stupni využit 

terapii hrou, která jim usnadní vyjádřit zátěžové situace, které prožívají, včetně svých pocitu. 

Gajdošová rozlišuje mezi skupinovou psychoterapií a skupinovými poradenskými 

aktivitami. První ze jmenovaných se týká žáků a studentů s problémovým chováním nebo 

osobnostní či socializační odchylkou od normy. Tehdy doporučuje Rogersův 

psychoterapeutický přístup, zatímco skupinové poradenské aktivity jsou určeny pro všechny 

žáky a studenty k rozvíjení jejich sebepoznání, sociálních kompetencí, kreativity, empatie a 

správného řešení konfliktů. 

Skupinovou terapii využívají se zdarem někteří školní psychologové v práci s rodiči dětí 

s poruchami chování. 
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V práci s dětmi s poruchami učení může školní psycholog psychodiagnostikou podporovat 

speciálního pedagoga, který dítě reedukuje. Biblioterapie je další pracovní 

psychoterapeutickou metodou. 

Školní psycholog může také ovlivňovat školní prostředí - enviromentální psychoterapie. 

Může zasáhnout do vztahů učitel- žák i ovlivnit mezilidské vztahy na škole, také může vznést 

požadavky z oblasti psychohygieny a podílet se na ochraně psychického zdraví žáků i učitelů, 

na příklad tím, že se bude podílet na vypracování rozvrhu hodin. Může také měnit podmínky 

pro konkrétního žáka - účastí při vypracování individuálního stufíjního plánu. V dnešní době 

se naskýtá nová možnost - ovlivnit i celý program školy (snížit počet vyučovacích hodin, 

posunout začátek vyučování na 9.00) a tím přispět ke snížení stresového prostředí školy. 

2.6 Shrnutí 

Typickým školním psychologem je tedy vysokoškolsky vzdělaná žena (obory vzdělání: 

psychologie, pedagogika nebo speciální pedagogika v jejich různých kombinacích) 

s desetiletou až patnáctiletou praxí v oboru. 

Školní psycholog pracuje s celým systémem školy. Obor jeho profesních činností nekončí 

u samotné práce s klienty. Jednotliví autoři se shodují v následujícím popisu činností školního 

psychologa. Školní psycholog zajišťuje diagnostiku, krizovou intervenci, vzdělávací 

programy pro učitele a osvětu. Tyto činnosti našemu školnímu psychologovi zabírají nejvíce 

casu. Tyto 

č nnosti lze nahlížet jako součást medicínského pojetí vztahu psychologa ke 

klientovi (pojetí klinické medicíny). Mnozí autoři považují tento výčet činností za překonaný. 

Navrhují, aby se současný školní psycholog více věnoval preventivním činnostem, 

ozdravování prostředí školy (ve smyslu psychického zdraví), vlastní práci na školních 

programech, které by měly napomoci ve změně školního prostředí a s nimi souvisejícím 

výzkumem. Sonda do práce školního psychologa u nás ukázala, že školní psycholog jen občas 

nebo zřídkakdy pracuje na projektech a preventivních programech a žádný čas nevěnuje 

výzkumu. 

Český školní psycholog věnuje nejméně času sebevzdělávání. Přitom na sebevzdělání je 

kladen v zahraniční i naší odborné literatuře nemalý důraz. Vzděláváním pedagogických 

pracovníků se zabývá i naše legislativa. Již nyní má školní psycholog možnost (a z výpovědí 

našich školních psychologů se zdá, že by měl mít až povinnost) vzdělávat se postgraduálně, 

v kurzech asociací, kurzech celoživotního vzdělávání, psychoterapeutickém výcviku. 

Závěrem kapitoly mohu konstatovat, že vystoupilo mnoho problémových a zatím málo 

řešených okamžiků v profesi českého školního psychologa. Zmíním jen ty problémy, které 
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vidím jako zásadní. Sami naši školní psychologové zmiňovali ve Štechově zprávě následující 

kritické situace, které musí řešit. Jedná se o víceméně náhodné situace s nejasnými nároky na 

profesní úkony. Optimální řešení by mohl navrhnout a prověřit výzkum v prostředí školy. 

Jedině tak by mohl být školní psycholog vybaven dostatečnými metodickými nástroji. Skolm 

psycholog jako profese je málo ukotven nejen v systému psychologie, ale i v systému školy. 

Neustále musí obhajovat a vysvětlovat svou pozici. Situaci mu ztěžuje i fakt, že není 

metodicky veden (hlavně na začátku své profesní dráhy). Zavedený školní psycholog může 

negativně pociťovat absenci supervizního systému v poradenství. 

3 Poradenský systém 

V této kapitole se zmíním o současném poradenském systému u nás, jeho proměn v 

nedávné minulosti. Poradenský systém u nás se v poslední době proměnil hlavně legislativně. 

Změny si vyžádala sama praxe. Ještě než byla nová profese legalizována, někteří ředitelé škol 

již zaměstnávali školního psychologa. Nový školský zákon ukotvil legislativně funkci 

školního psychologa a vyhláška 72 konkretizovala jeho činnost na škole. Školní 

psychologové, podle Zapletalové (2001), přináší možnost přiblížit psychologické služby 

škole. 

Provedu malé srovnání s poradenskými systémy v jiných zemích západní Evropy a 

Ameriky. Mým hlavním zájmem je všimnout si postavení školního psychologa v rámci 

zmíněných systémů. Pro zajímavost uvedu i předpokládaný vývoj v poradenství nejen u nas 

ale i v zahraničí, zejména jak o něm mluví poradci z Ameriky. 

3.1 Poradenský systém v české legislativě 

V České republice garantuje poradenské aktivity stát, konkrétně resort školství a resort 

práce a sociálních věcí. Pro potřeby své práce se budu nadále zajímat o služby nabízené v 

rámci resortu školství, specificky služeb poskytovaných školou, tzv. školním poradenským 

pracovištěm. Zájemci o informace z dalších poradenských oblastí se mohou dočíst více ve 

výzkumné zprávě Vzdělávání poradců v ČR z roku 2004. 

Nyní uvedu, jak je poradenský systém popsán ve Vyhlášce č. 72 O poskytováni 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení z roku 2005. 

Poradenskými službami se v řeči vyhlášky rozumí služby pro žáky, studenty, jejich zákonné 

zástupce, školy a školská zařízení. Poradenské služby nabízí poradna, centra a škola. 
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Ve škole poradenství zajišťují, podle rozhodnutí ředitele, výchovný poradce spolu 

s metodikem prevence ve spolupráci se třídními učiteli a učiteli výchov, popřípadě školní 

psycholog nebo školní speciální pedagog. 

Nyní bych se chtěla zmínit o možném členění zmíněných služeb, protože nabízí konkrétní 

možnost jejich využití nebo naznačuje kvalitativní odlišnost nabízených služeb. Věstník 

MŠMT z roku 2005 přináší informace o dvou základních modelech poskytování 

poradenských služeb ve škole. 

• Varianta základní, j iž vytváří : 

- výchovný poradce 

školní metodik prevence 

- třídní učitelé 

- učitelé výchov (občanské, rodinné výchovy, výchovy k volbě povolání na 

základní škole a úvodu do světa práce na střední škole) 

- učitel - metodik pro přípravu školních vzdělávacích programů (vzdělávání 

nadaných) 

• Varianta rozšířená, kdy je činnost stejných učitelů jako ve variantě základní rozšířena 

o účast: 

školního psychologa 

- školního speciálního pedagoga 

Z hlediska odstupňování jednotlivých úrovní člení nabízené poradenské služby 

Hloušková, Knotová (2004). 

• Do poradenských služeb první úrovně vstupují učitelé (např. ve funkci třídních 

učitelů, učitelů vzdělávacích oblastí Volba povolání a Úvod do světa práce). 

• Poradenské služby druhé úrovně nabízejí poradci přímo ve školách primárního a 

sekundárního stupně. Jedná se o výchovné poradce, dále pak o školní psychology, 

školní speciální pedagogy a školní metodiky prevence. Mimo školního psychologa 

jsou uvedeni pracovníci učitelé, kteří mají absolvovat speciální vzdělávání pro 

výkon své poradenské práce. Na úrovni terciárního vzdělávání jsou poradenské 

služby poskytovány na vyšších odborných školách a na vysokých školách. Vyšší 

odborné školy jsou v mnoha případech organizačně připojeny ke středním školám. 

Navíc jsou legislativně pokryty školským zákonem a tudíž by na nich měly být 

poskytovány poradenské služby ve stejném rozsahu jako na základních a středních 

školách. Studentům vysokých škol jsou poskytovány poradenské služby 
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prostřednictvím vysokoškolských poradenských center, která jsou zřizována 

příslušnými vysokými školami. 

• Specializované poradenské služby (tj. poradenské služby třetí úrovně) poskytují 

v resortu školství poradci v Pedagogicko-psychologických poradnách, ve 

Speciálně pedagogických centrech a ve Střediscích výchovné péče. V příloze č. 1 

uvádíme zaměření a vymezení standardních a nadstandardních činností uvedených 

školských poradenských zařízení. 

• Dalšími subjekty, které do poradenského systému v rámci resortu školství vstupují, 

jsou zejména Institut pedagogicko-psychologického poradenství, Národní ústav 

odborného vzdělávání a Národní vzdělávací fond. 

Podíváme-li se na situaci slovenských psychologů, zjistíme, že je velice obdobná. Na 

Slovensku mohou zajišťovat poradenské služby v resortu školství podobně jako u nás 

výchovný poradce, koordinátor prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog přímo 

na škole. Dalšími poradenskými institucemi jsou pedagogicko-psychologické poradny, centra 

výchovné a psychologické prevence, speciální pedagogická centra, dětská integrační centra a 

informační centra mladých. Odbornou, metodickou a koordinační funkci zastává Výskumný 

ústav psychologie a patopsychológie dieťaťa. Mohu konstatovat, že v zásadních rysech se 

slovenský poradenský systém neliší od českého. Na rozdíl od našeho systému je ještě více 

diferencovaný. 

I na Slovensku si odborníci z řad psychologů (Kopčanová, Hurban, 1999) uvědomují, že 

stále není plně vyřešena otázka optimalizace fungování jednotlivých subsystémů v systému 

poradenství. Vzhledem k ještě komplikovanější situaci v poradenství (zejména většímu počtu 

poradenských subjektů) nabádají, aby byla zvážena ekonomická efektivnost jejich paralelního 

fungování. 

3.2 Školní psycholog v rámci pedagogicko-psychologických poradenských systému 

fungujících v zahraničí Srovnání se situací v České republice. 

V zahraničí fungují na školách „poradci", kteří si rozšířili své pedagogické vzdělání o 

doplňující specializační vzdělání Vykonávají částečně vzdělávací a částečně poradenskou 

službu. Lze říci, že odpovídají pojetím profese našim učitelům - výchovným poradcům. Viz 

kapitola 4.3 na straně 21. Kromě nich existují poradci, kteří se také rekrutují z řad učitelů 

s učitelskou praxí, ale mají vzdělání doplněno o postgraduální psychologické vzdělání. Tito 

poradci vykonávají základní pedagogicko-psychologickou diagnostiku a vyhledávají děti 
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s problémy ve výuce nebo výchově. Svým vzděláním by byli kvalifikování k práci školního 

psychologa. Taková situace panuje na příklad ve Francii (Štech, 1998). Dnešní francouzský 

školní psycholog by měl pečovat o 2000 žáků z více primárních škol. Naopak poradenský 

psycholog má v péči středoškolskou mládež. Není podřízen řediteli školy, ale školnímu 

inspektorovi. Jeho zaměstnavatelem je Ministerstvo školství. V současné době bojují školní 

psychologové i psychologové poraden proti snaze státu převést je na zaměstnance školy. 

Svým vzděláním je francouzský školní psycholog absolventem studia psychologie. Po třech 

letech bakalářského studia musí student splnit tři roky učitelské praxe a poté se jeden rok 

specializuje na školní psychologii, aby mohl vykonávat profesi školního psychologa. 

Stejně jako náš školní psycholog se i v Evropě a USA rekrutují psychologové z řad 

studentů pregraduálního oboru psychologie. Ti, na rozdíl od situace u nás, zastávají převážně 

funkci konzultantů docházejících na školu, kteří vykonávají odbornou psychologickou péči -

diagnostiku, psychoterapii, vypracování odborných psychologických posudků. V našem 

systému má k tomuto typu poradců nejblíže psycholog z pedagogicko-psychologické 

poradny. 

Otázku zařazení školních psychologů do systému poradenství řeší i na Slovensku (na poli 

odborné literatury Račková s Kamenským, 1996). Podle nich je školní psycholog ohrožen 

možnou profesní ztrátou autonomie zásahy do jeho práce. Hrozí snazší „manipulace 

samotným vedením školy, ztráta nezávislosti v rozhodování" (Račková, Kamenský, 1996, str. 

47). Z výše uvedených důvodů navrhují, aby školní psycholog nebyl přímým zaměstnancem 

školy, ale centra, například pedagogicko-psychologické poradny. Pracoval by přibližně na 

třech školách, s počtem žáků 500 - 2500. 

Jak vyplývá z dosavadního textu kapitoly 3.2, český systém může čerpat inspiraci 

v zahraničních systémech. Inspirativní je nejen spolupráce školních a poradenských 

psychologů ve Francii, ale i fakt, že školní psycholog není přímým zaměstnancem školy. Tak 

přichází o neustálé licitování vlastní pozice i hranic pomoci. V zásadách pro školní 

psychologii, jak byly formulovány v roce 1998, byla formulována i zásada „variabilnost 

pracovního zařazení", kde vedle školního psychologa, přímého zaměstnance školy, byla 

formulována možnost, aby školní psycholog pracoval privátně nebo jako pracovník poradny 

nebo jako pracovník regionálního školského pracoviště (Mareš, 2001, str. 2). 

S podobnou myšlenkou, že by školní psycholog nebyl zaměstnancem školy, jsem se 

v české odborné literatuře nesetkala. Klíma (2005) kritizuje změnu legislativy (zavedení nové 

poradenské profese na školu) z důvodu nedořešené finanční otázky, z jakých finančních 

prostředků budou hradit školy dalšího poradenského pracovníka. Navrhuje upravení 
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stávajícího poradenského systému školy. Výchovný poradce bude nadále zajišťovat výchovné 

poradenství přímo na škole. Systém dalšího vzdělávání mu nabídne možnost specializovat se, 

podle potřeb školy: více psychologickým směrem, více terapeutickým směrem nebo 

etopedickým. 

Co se týče poradenského systému jako celku, je trendem 90. let ve střední Evropě 

diferencovat poradenské systémy na příklad zakládáním specializovaných poraden, např. 

poraden pro práci s nezaměstnanou mládeží. Také v mnoha zemích byly zřizovány samostatné 

poradny, které jsou zaměřeny „na výchovu k povolání a na kariérové poradenství" (Slavíková, 

1996, str.21). 

3.3 Poradenství v minulosti 

Nejprve bych se chtěla podívat do nedávné minulosti československého poradenství. Od 

roku 1991 došlo ke zrušení krajských okresních poraden. Jejich kompetence přešly na okresní 

poradny (hlavně péče o střední školy), aniž by došlo k personálnímu posílení těchto poraden. 

Tím došlo ke skutečnosti, že ještě v dnešní době je kapacita některých poraden nedostačující 

práci, která je po poradnách vyžadována. Pro dokreslení uvádím následující data. V návrhu 

vyhlášky č. 72/2005 Sb. bylo navrženo 1500 klientů na jednoho odborného pracovníka PPP, 

přičemž v roce 1996 připadalo na jednoho odborného pracovníka 3812 klientů (Slavíková, 

1996, str.22). Na druhé straně začala vznikat po roce 1991 centra pečující o děti se 

zdravotním postižením a soukromé a církevní poradny. 

Také v 90. letech vznikají Informační poradenská střediska pro volbu povolání při úřadech 

práce, která přejímají část poradenství poskytovaných PPP pedagogicko-psychologickými 

poradnami (Slavíková, 1996, str.21). 

Od roku 1994 funguje Institut pedagogicko-psychologického poradenství, který má za 

úkol zajišťovat koordinační, vzdělávací a metodické aktivity pro systém výchovného 

poradenství. 

Situaci nejen v pedagogicko-psychologickém poradenství změnil nový školský zákon 

z roku 2004, který umožňuje legální zavádění funkcí školního psychologa a školního 

speciálního pedagoga. 

Podle Slavíkové řeší dnešní poradenství vedle tradičních úkolů i aktuální témata, mezi 

která řadí: šikanu, drogovou závislost, vzrůstající kriminalitu, a další sociálně patologické 

jevy. Navíc se poradenství posouvá k prevenci. Výzvou pro soudobý poradenský systém 

(nejvíce pro IPPP) je vytvářet podmínky pro vzdělávání a gradaci profesní dráhy 
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poradenských pracovníků. Institut pedagogicko-psychologického poradenství zřídil skupinu 

odborníků, která má rozpracovat tento systém vzdělávání. Výsledek bude znám v roce 2007. 

Pohled do zahraničí může být našemu proměňujícímu se poradenství inspirací. V 50. 

letech se začaly vyvíjet v Evropě 4 typy psychologických služeb. Takto je uvádí Zapletalová 

(2001): 

1. Školní psychologové, kteří koordinují služby nabízené školou i místní komunitou -

koordinují výzkum, prevenci, poradenské aktivity, radí ve speciálně pedagogických 

intervencích a uskutečňují přímé reedukační zásahy. Mohou diagnostikovat i 

poskytovat psychoterapii a to nejen klientům ze školy, ale i místní komunity. Tito 

školní psychologové nesídlí přímo na škole, ale na školním úřadě, který je i financuje. 

Je to model, který je zastoupený v Anglii, Irsku, Izraeli, Zélandu a v Dánsku. 

2. Školní psychologové, kteří pracují přímo ve škole a nabízí své služby pouze systému 

školy. Takový model má Austrálie, Německo, Ghana. Oakland (1996) upřesňuje, že to 

bývají psychologové, kteří působí přímo na škole nebo několika školách. Nesou 

zodpovědnost za poradenské služby nabízené žákům školy, zlepšování vyučovacích 

metod, za příznivou mentálně hygienickou atmosféru školy. 

3. Na dětských poradenských klinikách spolupracují psychologové a sociální pracovníci 

pod vedením lékaře, nejčastěji z oboru psychiatrie. V tomto typu zařízení převládá 

diagnostika nad dalšími psychologickými metodami. Tento model v dnešní době je již 

historický. 

3.4 Poradenství nejbližší budoucnosti 

Naše poradenství směřuje k rozšíření spektra odborných aktivit o intervenci a terapii, užší 

spolupráci se Školami a jejich poradenskými pracovníky a také k prevenci (Výchovné 

poradenství, 1995, str. 44; Slavíková, 1996). 

Podobně jako naše tak i slovenské poradenství klade důraz na formativní roli - navázat 

hlubší kontakt s výchovně vzdělávacím procesem a směřuje k vyvážení preventivních a 

poradenských aktivit (Kopčanová, 2001). 

Francouzští školní psychologové by v budoucnosti mohli začít pracovat v týmech možná i 

interdisciplinárních, mohlo by dojít k posílení jejich statutu a zlepšení propagace jejich práce 

(Guillemard in Štech, str.268, 1998). 

Z výzkumné zprávy Oaklanda (1996) vyplývá, že profese školního psychologa bude 

v nejbližších letech zahrnovat více prevence, větší angažovanost v pravidelné výuce 

prostřednictvím konzultací a také v systémových a organizačních změnách. Také by se mohli 
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školní psychologové angažovat při tvorbě programů, jejichž prostřednictvím by došlo 

k bližšímu porozumění a rozvoji vztahů mezi jedinci různých ras, národů i 

socioekonomických vrstev. V obci školních psychologů se také očekává rozvinutí svébytného 

výzkumu, reflexe užívaných metod a teoretizace vlastní práce. Na místo působení na 

jednotlivce, působení na celý vzdělávací systém. 

Výhledy poradenství do 21. století se zabývá i zpráva Mezery, kterou jsem získala v 

IPPP. Mezera se v ní opírá o názory amerických poradenských psychologů. Pro potřeby své 

práce jsem se pokusila formulovat základní směry úvah poradenských psychologů za cenu 

jistého zjednodušení jejich pohledu. Následující návrhy by mohly být pro naše poradenství ve 

škole inspirací. 

1. Psychologové budou více vytvářet poradenské programy, intervenční metody, 

zajišťovat informační servis. Předpokládaný záběr vznikajících programů je 

různorodý, od programů, které budou i nadále cílené na kariérový a školní vývoj žáků, 

na spolupráci s rodiči a s učiteli (v multikulturním záběru); programy úzce zaměřené 

na jednotlivé typy škol, po programy, které budou budovat u žáků a studentů jejich 

zdravé sebevědomí. 

2. Dojde k transformaci školního vzdělávacího systému - ve smyslu větší individualizace 

poradenských služeb. O tématu jsem se již zmiňovala, více Abidin v kapitole 2.1, str. 
4. 

3. Psychologové budou koordinovat komunitní vzdělávací centra pro žáky. Kromě toho 

budou odpovědni za vzdělávání učitelů a rodičů v oblastech: dětského vývoje, 

mentální hygieny ve škole, školní výkonnosti, stylů učení, kariérovém vývoji, 

skupinové dynamice třídy i rodiny. 

4. Ve 21. století budou školní psychologové rozvíjet poradenskou metodologu. 

5. K otázce vývoje práce školních poradců působících přímo na škole padají návrhy 

typu; schopnost kvalifikovaně vést učitele v prostředí inkluzivní školy plné nebývale 

různorodých žáků (ve smyslu schopností i ve smyslu multikulturního původu. 

Mimojiné musí být schopni pracovat nejen se žáky, kteří výukově selhávají, ale i 

s mimořádně nadanými žáky. 

6. Poslední oblast názorů se opírá o konstatování faktu, že školní poradce je součástí 

školské politiky země. Utváření školní politiky by se mělo stát součástí jeho práce. 

Tím bude zaručena profesionalizace poradenství. 

Farley (1996) vybízí psychology k tomu, aby školní psychologie se stala činitelem 

změny školského systému. Navrhuje dokonce změnu. Místo původního označení 
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„school psychology" na „educare psychology", který podle něj lépe vystihuje podstatu 

oboru tedy zaměření na proces vzdělávání i péči, kterou zahrnuje (Farley, str.32). 

3.5 Shrnutí 

Česká legislativa (tzv. školský zákon a jeho prováděcí vyhlášky, Zákon MŠMT CR c. 

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a jeho 

vyhlášky).umožňuj e zavedení nových poradců do služeb škol - školního psychologa a 

školního speciálního pedagoga, vedle možnosti zachovat stávající stav poradenských služeb 

školy. 

Když jsem hledala inspiraci pro školního psychologa u nás, podívala jsem se do 

zahraničí. Srovnám-li náš systém se Slovenskem, dojdu k závěru, že jsou si velmi podobné. 

Slovenský systém je ještě více diferencovaný v institucích, které zprostředkovávají 

poradenství. V obou zemích se najdou hlasy kritiků (v naší odborné literatuře ojedinělý hlas 

Klímy), kteří protestují proti školnímu psychologovi. Základem jejich argumentů je 

ekonomický aspekt, respektive otázka rentability této služby. V zahraničí se poradce, ktereho 

bychom považovali u nás za školního psychologa, liší vzděláním (pregraduální obor vzděláni, 

nejčastěji psychologie vs. pedagogika), praxi poradce (např. povinný dohled zkušenějšího 

školního psychologa), pracovního zařazení (zaměstnanec školy, ministerstva, jiné instituce), 

klientelou (jedna škola vs. více škol). 

V současnosti charakterizuje český poradenský systém fungující v rámci resortu školství 

nedostatečné personální obsazení PPP, zavedení IPPP jako koordinátora poradenských služeb 

a služeb souvisejících s poradcem, poskytovatele vzdělání a metodických aktivit. 

Teoretici profese předpokládají posun k prevenci, k přípravě vzdělávání pro klienty 

školního psychologa, aktivitám na přípravě školních programů, organizování výzkumů na poli 

školní psychologie, podíl školních psychologů na proměně školství. 

4 Školní psycholog v porovnání s vybranými profesemi poradenského 

systému 

V této kapitole se pokusím vymezit profesi školního psychologa vůči jiným poradenským 

profesím. Školní psycholog se jako nově vzniklá psychologická profese musí vymezit k 

ostatním psychologickým profesím, zejména vůči poradenskému psychologovi. V jedné 

z následujících kapitol se tedy zaměřím na srovnání, čím jsou si tyto profese blízké a co je 

naopak odlišuje. Z hlediska služeb nabízených školou se musí školní psycholog vymezit vůči 

dalším dvěma profesím poradenského systému: výchovnému poradci a metodikovi prevence. 
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4.1 Školní psycholog -jak lze profesně vymezit? 

Tato kapitola vznikla hlavně na základě Štechova textu v Pedagogice z roku 1998 a 2001. 

Bude pojednávat o identitě školního psychologa. Identita se vytváří na základě úkolů, se 

kterými se školní psycholog při své práci setkává. Těmi se zejména zabývá Zapletalova 

(2001). 

Identita školního psychologa se odvíjí z profesního zakotvení v psychologických 

profesích. Sebeobraz se utváří srovnáním profese s profesemi podobnými jako je profese 

poradenského psychologa, dále klinického psychologa. Krýslová specifikuje problematiku 

profesní identity školního psychologa slovy „chaos a nejasnost hranic profesní kompetence" 

(Krýslová, str. 82). Smířlivě dodává, že „chaos je známkou přirozeného vývoje mladé 

profese". 

Školní psychologové si musí zajistit „emblematickou symboliku oboru" (Štech, str.260, 

1998). Na jedné straně je nutná odlišnost, na straně druhé je důležité, aby školní psycholog 

zůstal stále psychologem. Specifičnost školního psychologa spočívá v tom, že četné situace, 

které musí ve škole řešit, aby fungoval jako školní psycholog, neumožňují aplikovat obvyklé 

odborné psychologické postupy. Jedná se o situace, které vyžadují řešit teď a tady. Rizikem 

takto řešených situací je, že se školní psycholog může uchylovat k nestandardním postupum. 

Právě toto rozšíření profese je mnohými vnímáno jako ohrožení profesionality psychologa. 

Nejedná se totiž o jasně definované profesní úkony, které by se vyučovaly v pregraduální m 

studiu psychologie. V mnoha případech neexistují žádné psychologicky čisté modely řešeni 

situace.Tuto situaci nazývá Štech „zónou profesně identitních kompromisů" (Štech, str.260, 

1998). Podává následující charakteristiky zóny. 

Školní psycholog pracuje s psychologickými laiky, kteří mají často nerealistická 

očekávání. To se projeví v nutnosti osobně si na škole vybojovat postavení. Školní psycholog 
o V O V 

tedy musí, na začátku své kariéry, vysvětlovat řediteli, učitelům i rodičům, co pro ne muze 

udělat a co již ne. Legislativní ukotvení mladé profese na věci mnoho nemění. 

Školní psychologové na Slovensku mají pomáhat humanizaci tamního školství. Ředitele 

těchto škol mají napomoci vzniku humanistického klimatu školy: umožnit spolupráci, rozvoj 

profesních a hlavně sociálních dovedností učitelů, zaměstnat školního psychologa a další 

(Gajdošová, 1997, str. 11). Z výzkumné zprávy Valikorové (1997) vyplývá, že 89% ředitelů 

slovenských základních škol považovalo práci psychologa na škole za nevyhnutelnou. 

Další charakteristikou Štechovy „zóny profesně identitních kompromisů" je, že školní 

psycholog se musí naučit zacházet s nedůvěrou. Dilema důvěra vs. nedůvěra patří mezi jednu 
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z charakteristik profese. Je dána tím, že psycholog neustále balancuje mezi blízkostí plynoucí 

z každodenního kontaktu a nutným odstupem od klienta. Školní psycholog vytváří „klinický 

kontakt" se svými klienty. Štech jím rozumí „dlouhodobý, nezprostředkovaný kontakt, který 

umožňuje větší flexibilitu v práci psychologa" (Štech, 2001, str.52). Tyto situace zakládají 

sebeobraz školního psychologa. 

• Sebeobraz, který vyplývá z nároků na profesi. Sebeobraz „pocitu větší smysluplnosti 

vlastní práce" (Štech, 2001, str.53). Situace, které jsou často velmi náročné na 

okamžité řešení a nejednoznačné ve svém zadání vybízejí psychologa ke tvořivosti. 

Přinášejí tak uspokojení a pocit smysluplnosti práce. Tlak na rychlou a účinnou pomoc 

s sebou nese okamžitou zpětnou informaci o efektu zásahu. Plnění nároků kladených 

na psychologa ze strany kolegů ze školy mohou budit sebeobraz „všemocného 

kouzelníka" a „zpovědníka". 

• Sebeobraz, který je dán nároky učitelů a ředitele (dilema autonomie vs závislost). 

Školní psycholog si může vytvořit negativní obraz sama sebe jako služebníka nebo 

úředníka ředitele či učitelů. Je to situace, kdy nemá dostatečně autonomní prostor pro 

svou práci. O této zákonitosti a zároveň i riziku se zmiňují i Furman sPoliachem 

(1996). Z hlediska postavení mezi kolegy ze školy se může cítit být „out-sider" -

někým na okraji, který je ostatními trpěn nebo hůře - stojí proti všem (Štech, 2001, 

str.53). 

• Pozitivní sebeobraz je zastoupen obrazem mediátora. 

Jak vysvětluje Štech identitní figury? „Kouzelník" je v pozici, ve které musí řešit vzniklé 

problémy hned (zadavatelem může být kdokoliv ze systému školy). Obtíž úkolů, které 

vyžadují okamžitou krizovou intervenci, spočívá vtom, že „nemají jasnou strukturu, 

neindikují jasně nástroje a metody, které použít a mají těžko předvídatelné důsledky" (Štech, 

2001, str.54). Na jedné straně toto identitní pojetí rozšiřuje hranice úzce vymezené role, na 

druhé straně přináší riziko ne-profesionality. Ovšem úzkostné lpění na omezeném souboru 

ryze odborných psychologických úkonů vede ke ztrátě příležitosti širší komunikace s učiteli. 

„Zpovědník" je v pozici naslouchajícího, který nabídkou, že vyslechne, přináší utišeni, 

pocit, že se klient má komu svěřit. Zde se sebeobraz blíží klasické figuře psycholog-terapeut. 

Ve srovnání se Štechem navrženými identitními figurami z roku 1998, se potvrdila figura 

„mediátora", méně pak figury „kutila" - spolutvůrce koncepce školy a „badatele" -

spolutvůrce projektů. 
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Profesní identitu školního psychologa tedy spoluutváří konflikty a zkoušky školního 

prostředí, ve kterých je zkoušena jeho profesní psychologická kompetence. Tyto konflikty 

prostředí, jeho specifika tvoří „kritická místa" utvářející profesi školního psychologa 

Jedním z prvních kritických míst, v utváření profese, je vztah ředitel - školní psycholog. 

Je to právě ředitel, kdo určuje a předkládá zakázku školy školnímu psychologovi. Skála 

problémů, které by si ředitel přál, aby školní psycholog řešil, je bohatá a různorodá. Navíc, 

ačkoliv je ve vztahu ke školnímu psychologovi ředitel nadřízený, z hlediska profesního je 

laikem. Jedním z prvních úkolů školního psychologa je interpretovat problematickou zakázku 

tak, aby došlo k explicitnímu vysvětlení kompetencí školního psychologa a vymezení pole 

jeho působení. Školní psycholog musí umět odmítnout úkoly, které nemůže splnit z důvodu 

možného porušení etiky. Jedině tak se může vyvarovat učiteli obávané figuře, kterou bych 

nazvala „zrádce důvěry", tedy toho, kdo vyzrazuje důvěrné informace nebo Štechově figuře 

úředníka. 

Kritických míst je celá řada. Školní psycholog překonává svým přístupem, komunikací 

učiteli obávané obrazy „potížisty", tedy toho, kdo odkrývá tabuizovaná témata; „co asi ten 

psycholog ví" (Zapletalová, 2001, str. 38). Školní psycholog musí pracovat 

s nejednoznačnými, časově naléhavými objednávky učitelů, jak o nich psal Stech (2001) 

v souvislosti s identitní figurou „kouzelníka". Školní psycholog musí být na jedné straně 

součástí školy a její vztahové síti a na druhé straně vytvářet pro své klienty „ostrov bezpečí" 

(Zapletalová, 2001, str. 44). 

4.2 Školní psycholog ve vztahu k poradenskému psychologovi 

Většina autorů se shoduje, že činnost školních a poradenských psychologů není vzájemně 

zastupitelná, čili nemusí si konkurovat (Gajdošová, 1995; Mareš, 2001; Štech, 1988), ačkoliv 

mají společné zájmy i pole působení. 

Podmínkou vzájemné spolupráce a doplňování služeb ve prospěch klientů je vzájemná 

komunikace. Nutností je, aby školní psycholog a poradenský psycholog (na rovině 

konkrétních odborníků i panelových diskusí) vedli diskuse o vlastním místu a vlastní identite 

institucí. Mají-li tyto dvě instituce poradenského systému společný předmět zájmu, cim se 

odlišují? V následujícím textu uvedu rozdíly mezi poradenským a školním psychologem -

přednosti a nevýhody jejich práce. 

Koncepce poradenských služeb poskytovaných škole z roku 2005 (vytvořené v IPPP) 

navrhuje rozdělit si pole působení podle počtu žáků na škole. Autoři předpokládají, že ředitele 
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škol s počtem žáků do 500 ponechají své žáky v péči psychologa z poradny. Ředitelům škol 

s počtem žáků nad 500 spíše zvolí možnost zaměstnat psychologa. 

Pro přehlednost jsem shrnula přednosti, které s sebou nese přítomnost psychologa na 

škole s přednostmi, které přináší práce psychologa v poradně do tabulky číslo 1. Jednotlivé 

přednosti, pokud je to potřebné, popisuji v příslušných odkazech pod tabulkou. 

Do značné míry jsou nevýhody druhé instituce opakem výhod první instituce (například 

je-li výhodou školního psychologa jeho fyzická přítomnost na škole, potom nevýhodou 

poradenského psychologa je, že klienti (žáci) musí docházet za ním do neznámého prostředí). 

Tabulka 1. byla sestavena na základě článků: autorské dvojice Furmana a Poliacha „Miesto 

školskej psychologie v spektre služeb škole" z roku 1996 a 15 zásad formulovaných pro 

školní psychologii, jak ji uvádí Mareš (1998). 

A Přednost školního psychologa B Přednost poradenského psychologa 

1. fyzická přítomnost na škole - dostupnost 1. tradice zavedené instituce 

2. možnost operativně vstupovat do problémů 2. přednost práce v týmu 

3. možnost jemnější klinické analýzy 3. lepší přístrojové i materiálové vybavení 
4. znalost tamních poměrů 4. supervize 
5. jeho klientem je konkrétní škola se svými 

žáky, učiteli a rodiči 
5. jeho klientem je celá plejáda škol a 

školních zařízení nebo i školská správa. 
6. specializace podle potřeb školy 6. více snadno dostupných specialistů 
7. vzájemné obohacování profesí 7. relativně nízká závislost na vedení školy 

Ad 1. A: 

Fyzická přítomnost psychologa na škole s sebou přináší podrobnější znalost prostředí i 

klientů. (Adamská, 2006, str. 47). Školní psycholog může žáka vidět ve vyučovacím procesu i 

mimo něj a tím jej poznat lépe, než poradenský psycholog při jednorázové návštěvě záky 

v poradně. 

Ad 2. A: 

Školní psycholog je snadno dostupný svým klientům, proto může pohotově řešit aktuálně 

vzniklé situace (Furman s Poliachem, 1996; Braun, 2005). Mareš (1998) tuto možnost 

označuje jako přiblížení služeb klientovi. Je jasné, že podobně operativně se poradenský 

psycholog, za stávajícího počtu pracovníků poraden a délky doby objednání, chovat nemůže. 
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Také školní psycholog pracuje s celým systémem školy, tedy i s dětmi a s učiteli, kten 

aktuálně nemají žádný problém. Tím, podle Zapletalové (2001), umožňuje systematickou 

prevenci negativních jevů a také může trvale proměňovat sociální klima školy. Jeho práce se 

omezuje na práci pro školu a tudíž je mnohem intenzivnější. Mareš (1998) doplňuje kromě 

primární prevence i včasnou depistáž, intervenci a možnost ovlivňovat výchovně-vzdělávaci 

koncepci školy. 

Ad 3. A: 

Školní psycholog pro svou znalost interních pravidel (psaných i nepsaných) projevuje 

větší citlivost k potřebám kolegů z pedagogického sboru. 

Také mu neustálá přítomnost na škole, podle Mareše (1998), umožňuje snadněji navodit 

atmosféru důvěry a uplatnit podle okolností klinické postupy. 

Ad 4. A: 

Právě znalost poměrů na škole mu umožňuje lépe porozumět pozadí problému klienta a 

dává mu i možnost vhodným způsobem a ve prospěch klienta ovlivnit změny v jeho prostředí 

s minimalizací možných rizik. 

Ad 5. A: 

Menší počet klientů s sebou přináší možnost setkávat se a pozorovat klienta v jeho 

přirozeném prostředí a v důsledku toho odhalovat způsoby vzniku některých problémů. Tuto 

možnost považuje i Zapletalová za velký přínos (2001). 

Nevýhodou péče o menší počet klientů je, že školní psycholog nese „vyšší míru konkrétní 

zodpovědnosti" za případ. Je tedy ve větším stresu (Furman, Poliach, 1996, str.38). 

Ad 6. A: 

Také se snáze může svou specializací přizpůsobit konkrétním potřebám školy. Skolm 

psycholog používá větší spektrum forem práce: depistáž; prevenci; osvětu i dlouhodobou 

terapii. Mareš (1998) doplňuje: intervenci, vzdělávací aktivity pro žáky, učitele a rodíce, 

zážitková setkání apod. V neposlední řadě se školní psycholog odlišuje od psychologa 

z poradny i potřebou svébytného metodického instrumentária. Školní psycholog by měl 

podstupovat specifickou „pre" i postgraduální přípravu na své povolání. Stech (2001) 

výzkumem zjistil, že rozhovor tvoří 50 - 70% metodické výbavy školního psychologa, což jej 

výrazně odlišuje od poradenského psychologa. A naopak přibližuje práci klinického 

psychologa. 

Ad 7. A: 

Přítomnost psychologa na škole vede ke vzájemnému obohacování profesí. Skolm 

psycholog chápe lépe podstatu vyučování, rozumí lépe procesům učení a životu třídy a učitelé 
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se díky jemu učí nejen lépe rozumět svým žákům, ale i sami sobě. Z jiného pohledu se na tu 

samou problematiku dívá Braun (2005). Učitelé se mohou učit komunikovat se školním 

psychologem. Školní psycholog jim může zprostředkovat kontakt s aktuální psychologií. 

Na druhé straně je školní psycholog vždy v nějaké míře závislý na vedení školy a 

pedagogickém sboru. Jak jsem psala v předchozí kapitole, hrozí mu, že pokud nezvládne 

diskusi o svých povinnostech a právech, stane se z něj „administrátor" na místo „advokata 

dítěte", jak jeho roli pojímají Furman s Poliachem (1996, str.37). Proto by podle nich neměl 

být psycholog, aby mohl plnit tuto roli pro děti i učitele, administrativně závislý na správě 

školy. Jiný úhel pohledu nabízí Štech, který předpokládá, že právě nutnost školního 

psychologa vyjednat si náplň práce, kompetence, komunikační pravidla má pozitivní dopad 

v podobě lepší akceptace školního psychologa ze strany učitelů. 

Ad 1. B: 

Poradny a poradenští psychologové mají dlouhou tradici. Právě tradice jim někdy 

zajišťuje vyšší „efekt autority instituce" (Furman, Poliach, 1996,str.37), jindy je ohrožuje 

stereotypy a vlivem minulých špatných zkušeností. V každém případě poradenskému 

psychologovi potvrzuje jeho odbornou identitu tradiční instituce. Školní psycholog má 

neustálenou sociální roli. To může být zdrojem dilemat až traumat. 

Ad 2.B: 

Poradna tím, že v ní psycholog nepracuje, sám nabízí mu možnost snáze zvládat úkoly, 

které vyžadují týmovou spolupráci (např. skupinové testy). Také poradna umožňuje 

zastupitelnost v době dlouhodobé nemoci. 

Poradenský psycholog má přístupnou konziliární formu práce s případem. Vzdyt 

v poradně se schází odborníci více profesí (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovnice 

a další, podle možností poradny, například konzultační hodiny psychiatra). Navíc díky prací 

v týmu je možné rychleji nabírat zkušenosti s nejrůznějšími typy případů. 

Ad 4. B: 

Poradenský psycholog má blíže nejen ke konziliu, ale i supervizi práce, jak tvrdí Furman 

s Poliachem (1996). Bohužel, nevysvětlují, co supervizi míní (myslí intervizi, kterou provádí 

zkušenější člen týmu? nebo myslí finanční stránku? že supervizi snáze zaplatí poradna nez 

jedinec?). V každém případě je jasné, že na školního psychologa nahlížejí jako na „sólistu" 

školy. Školní psycholog by měl řešit otázku vlastní „ne-týmovosti". 

Z úzce vymezeného pohledu psychologie je pravda, že školní psycholog je na škole 

jediným psychologem. Adamská (2006) nabízí pohled z hlediska výchovného poradenství, 

kdy školní psycholog vytváří tým s výchovným poradcem, metodikem prevence. 
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Větším problémem zdá se být supervize v poradenství. Supervizní systém poradenství 

schází. V současné době na jeho návrhu pracují experti delegovaní Institutem pedagogicko-

psychologického poradenství. Řešením pro školního psychologa by bylo, mimojiné, zajistit si 

pravidelné supervize, které by zároveň i garantovali kvalitu jím odváděné práce. 

Ad 5. B: 

Poradenský psycholog má obvykle na starost mnohem větší počet klientů zvíce škol. 

Každý případ je pro něj nový, tedy musí se s ním znovu a znovu seznamovat. Na druhou 

stranu má jedinečnou příležitost ovlivnit koncepční otázky tím, že přichází do kontaktu se 

školskou správu. 

Shrneme-li přednosti a nevýhody profesí školního psychologa a poradenského psychologa 

vyjde nám, stejně jako Furmanovi s Poliachem, že pro školního i poradenského psychologa je 

svýhodou, naučí-li se kooperovat. Vzájemně mohou eliminovat nevýhody své organizace 

práce. Tam, kde školní psycholog není zastupitelným členem týmu, může jeho slabost 

kompenzovat poradenský psycholog a naopak poradna není integrální součástí systému -

nedostává se jí informací, které má, svou neustálou přítomností na škole, školní psycholog. 

Tento názor potvrzuje i dovádí k závěru tvrzením, že „školní psycholog se tak stává jakýmsi 
spojovacím článkem mezi PPP, učiteli, ředitelem školy, žáky a rodiči." (Adamská, 2006, str. 
47). 

Jiné východisko nabízí Račková sKamenským (1996). Kdyby školní psycholog byl 

zaměstnancem pedagogicko-psychologické poradny místo zaměstnancem školy, vyřešily by 

se otázky související s možností odborných konzultací, týmové spolupráce a supervize. Je 

otázkou, co z výhod školního psychologa, zaměstnance školy, by se ztratilo. 

4.3 Školní psycholog ve vztahu k výchovnému poradci a metodikovi prevence 

Vzhledem k faktu, že „Dotazník pro učitele základních škol" jsem distribuovala 

prostřednictvím učitelů, výchovných poradců, považuji za nutné vymezit školního psychologa 

vůči této tradiční profesi, která řadu let nabízí své služby přímo na škole. Shrnu-h tedy 

povinnosti zmíněné v příloze č. 3 Vyhlášky 72/2005, doberu se k následujícím základním 

úkolům poradenských profesí na škole. Výchovný poradce působí v oblasti: kariérového 

poradenství, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace. Metodik 

prevence by měl zajišťovat prevenci sociálně patologických vlivů, práce s tematem 

multikulturality a spolu s ní integraci cizinců. 
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Pokud srovnám standardní činnosti profesí z přílohy č. 3 Vyhlášky č. 72/2005, má školní 

psycholog, ve srovnání s výchovným poradcem, rozšířené činnosti o konzultační činnost a o 

vzdělávací činnost a také o koordinaci služeb poskytovaných školou. Naopak lze ve vyhlášce 

najít oblasti činností, které by měl vykonávat jak poradce tak psycholog. Jedná se například o 

depistáž žáků, Jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost a přípravu návrhů na 

další péči o tyto žáky" (Vyhláška č. 72/2005, str. 499). I v jiných bodech se jmenované 

činnosti u jednotlivých odborníků překrývají. Školní psycholog se podílí na kariérovém 

poradenství a na preventivní práci ve třídě. Pomáhá při řešení multikulturní problematiky 

školy. Přestože je nejmladší profese poradenského systému školy, legislativně dostává 

největší pravomoc (koordinovat služby, které do té doby v praxi nejčastěji nabízel sam 

výchovný poradce). Je otázkou, jestli poradci budou vnímat novou situaci jako pozitivní 

změnu. Další informace o výchovném poradci jsem hledala v odborné literatuře. 

Zapletalová ve své výzkumné zprávě z roku 2003 udává následující problémy, které 

vyplynuly ze zpracování dotazníkového šetření (zúčastnilo se celkem 186 škol, z toho 109 

škol základních, další charakteristiku hledejte ve zprávě na str. 6). První problém se týkal 

samotného vzdělávání výchovných poradců. Nejprve základní legislativní informace. Otázku 

povinného vzdělání ošetřuje Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, kde je v § 8 

upraveno studium pro výchovné poradce: 

(1) Studiem pro výchovné poradce získává jeho absolvent specializaci v základním oboru 

zaměřenou na oblast pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Tato specializace je 

předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce. 

(2) Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v 

délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin. V bodě tri jsou dány podmínky ukončení tohoto 

studia. 

Přesto se v odborné literatuře dočítáme, že nejsou výchovní poradci často dostatecne 

vzdělání (Zapletalová, 2003, str. 15). Tento závěr potvrzuje i zpráva - Vzdělávání poradců 

v ČR (2004). Konkrétně výchovní poradci uvádějí, podle zprávy o vzdělávání poradců, 

následující důvody, na kterých troskotá jejich vzdělávání: nepochopení ze strany vedeni 

školy pro finanční a časové nároky (nutnost uvolnit výchovného poradce z jeho výukových 

povinností), se ze stejných důvodů neochotu poradců samých dále vzdělávat. 

Dalšími problémy poradenství poskytovaného školou je, že současné programy 

výchovného poradenství jsou málo specifikovány pro konkrétní potřeby školy, (spiše 
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vyhovují různým požadavkům MŠMT). S tímto stavem neumí výchovní poradci účelně 

pracovat. I v této oblasti by měl pomoci školní psycholog nebo školní speciální pedagog. 

Dalším problémem, podle Zapletalové, je nízká hodinová dotace práce výchovného 

poradce, takže v důsledku čehož nemají dostatek času na splnění poradenských úkolů. Cas 

hraje svou roli i ve volbě témat, která výchovný poradce bude řešit a způsobu, jak s nimi bude 

zacházet. V následujícím textu zmiňuji zejména témata, se kterými by potřeboval výchovný 

poradce pomoci. Výchovní poradci pracují nejčastěji až s rozvinutým problémovým 

chováním (na příklad s neprospěchem) a nepracují s jeho prvotními signály, jako je 

záškoláctví. Neumí odhalovat jeho kořeny. Jedním slovem činnost výchovného poradce má 

spíše charakter nárazových činností než plánovaných. 

Z hlediska kariérového poradenství umí výchovní poradci nabízet informace žákům a 

rodičům, ale chybí jim nástroje k diagnostice zájmů a schopností žáků. 

Výchovní poradci téměř výhradně pracují se třídními učiteli. Tato práce je pro ně 

náročná, co do možnosti interpretovat získaná data (míchá se role učitele - výchovného 

poradce, kolegiální vztahy a nedostatečné nástroje k hodnocení práce učitele). Podobně je 

problematická komunikace s rodiči. Nedostatečná je, podle Zapletalové (2003), spolupráce se 

školními metodiky prevence, s učiteli nebo s PPP. 

Mezi nej složitější úkoly řadili výchovní poradci: individuální práci se žáky; získám 

důvěry; řešení šikany a záškoláctví; řešení akutních krizí; spolupráce s učiteli a vedením 

školy. Bohužel ze zprávy nevyplývá, jestli tyto nelehké úkoly považují za obohacující, 

protože apelují na jejich tvořivost, jako tomu bylo v případě školních psychologů ve Štechově 

sondě (2001). 

Jak je tedy vidět, výchovný poradce nemá možnost (z hlediska nedostatku času, ale i 

třeba z nedostatku motivace, řádným finančním ohodnocením a pochopením jeho práce, jejího 

významu ze strany vedení školy i kolegů) plnit úkoly, které mu přiřkla Vyhláška 72/2005. 

Srovnám-li požadavky vyhlášky s požadavky autorů textů „hrabalovské éry", dochází 

během času ke snižování nároků kladených na výchovného poradce. Podle Klímové (1985) 

měl výchovný poradce zajišťovat na škole individuální poradenskou a konzultační činnost 

v oblasti rozvoje osobnosti žáka; v konkrétních otázkách výchovy a vzdělávání. Navíc měl 

metodicky vést učitele (usměrňovat a vést jeho diagnostickou činnost co do volby metody, 

zpracování a konečně interpretace získaných dat). Pro učitele měl pořádat semináře, odborné 

přednášky, instruktáže i besedy o současné odborné literatuře. Učitelům měl nabízet také 

individuální konzultace a tím se podílet nejen na nápravě ale i prevenci problémů (Klímová, 

1985, str. 6-9). Vlastními diagnostickými nástroji měly být výchovnému poradci: vedení 
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diagnostického rozhovoru, analýza písemných prací, (ze kterých by měl umět usuzovat na 

úroveň myšlení). Z analýzy školních dokumentů o žákovi měl umět usuzovat na některé jeho 

osobnostní charakteristiky. Kromě toho si měl umět sestavit vlastní dotazník. 

Ani učitele se neměla vyhnout jistá diagnostická praxe. Kromě tzv. přirozené diagnostiky 

prováděné v přirozeném setkávání učitele se žákem měl být vybaven podobnou diagnostikou 

jako výchovný poradce. Pro psychologa byl učitel pomocníkem nejen jako informátor ale i 

jako diagnostik. Podle Hrabala (1985) musí proto psycholog z pedagogicko - psychologické 

poradny a učitel spolupracovat a to již v době, kdy psycholog provádí diagnostiku. Nejen ze 

má učitel pro psychologa cenné informace, ale jejich spolupráce v době diagnostiky ovlivňuje 

pozitivně přijetí závěrů a jejich aplikaci v praxi. 

Čím může být, do značné míry diagnosticky samostatnému učiteli, dobrý psycholog? 

Psycholog nabízí učiteli hlubší analýzu struktury osobnosti žáka, pohled na jeho potencionální 

možnosti a psychické dispozice (vlohy, potřeby). Také provádí sociometrická šetření a na 

rozdíl od učitele může používat na interpretaci náročné techniky (projektivní metody). Shrnu-

li hlavní rozdíl mezi psychologem a učitelem, byť učitelem - výchovným poradcem, dostanu 

závěr, že psycholog má k dispozici bohatší diagnostické metody a možnost jejich přesnější 

interpretace. 

Je zajímavé podívat se na poradenský systém nyní. Je patrné, že ředitelé škol maji na 

výběr dvě základní možnosti. Jednou z nich je využít současné poradenské praxe - zaplatit 

vzdělání výchovnému poradci a školnímu metodikovi prevence za současné podpory ze strany 

psychologa či speciálního pedagoga z pedagogicko psychologické poradny nebo využit nove 

možnosti - zaměstnat dalšího poradenského odborníka, školního psychologa. Bude zajímavé, 

v době, kdy nejrůznější instituce (v resortu školství hlavně Institut pedagogicko-

psychologického poradenství) pracují na systému dalšího a celoživotního vzděláváni, která 

z možností se v praxi osvědčí. 

4.4 Shrnutí 
/ 

Dívá-li se Štech na hlavní body, které vytvářejí identitu školního psychologa z úhlu jeho 

profese, potom Zapletalová se dívá z úhlu profese učitele, respektive jeho obav. Identitní 

figury dnešního školního psychologa nepřekračují standardní činnosti školního psychologa, 

jak jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky 72/2005. Na příklad se nenaplnila Štechem 

předpokládaná figura „kutila" a „badatele". Zapletalové „kritická místa" vycházejí 

z následujících problémů: postavení školního psychologa v systému školy, její vztahové site a 
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vymezení kompetencí, práv a povinností. Před školním psychologem stojí úkol definovat a 

posléze obhájit profesi před kolegy, psychology. 

Ze srovnání školního psychologa s psychologem z poradny jasně vyplývá, že se jedna o 

dvě profese se stejným cílem, které si přesto nemusí konkurovat. Naopak jejich spoluprací se 

eliminují nevýhody vyplývající z organizace profesí. Výhody jsem shrnula v tabulce č. 1, na 

straně 21. Základními nevýhodami školního psychologa jsou: pracuje bez opory týmu; jeho 

profese je mnohým jeho klientům ze školy neznámá; jako zaměstnanec školy je snadněji 

ovlivnitelný. Jeho hlavní výhodou je, že je neustále a dlouhodobě v kontaktu se školním 

prostředím. Poradenský psycholog má jasně danou identitu potvrzenou institucí s velkou 

tradicí, pracuje v týmu, má odstup od klientů. Nevýhodou je vzdálenost od klientů (doslovně i 

ve smyslu opakovaného seznamování s klientem). 

Ve srovnání s výchovným poradcem je školnímu psychologovi vyhláškou 72/2005 

přisouzena větší pravomoc v činnostech konzultačních a vzdělávacích a také v koordinaci 

služeb poskytovaných školou. Problém současných školních psychologů spočívá v jejich 

často nedostatečném vzdělání a také nedostatečném ocenění jejich práce ze strany kolegů, 

pedagogů, včetně finančního ocenění. Z hlediska historie se požadavky na profesi 

výchovného poradce snižují. V době Hrabala mohl být výchovný poradce s podporou 

psychologa z poradny soběstačným poradcem. Ze současných zpráv vyplývá, že praxe 

výchovného poradce Hrabalem formulovanou šíři odborných činností nepotvrdila. Z toho 

důvodu se zdá logická současná snaha zavést odborníka, který bude v požadovaných 

činnostech již vzdělán. 

5 Etické normy práce školního psychologa 

„Profesionalita je podporována existencí profesních standardů, etických zásad pro 

poskytování psychologických služeb, dále profesní přípravou a praxí, silnou profesní asociaci 

a konečně právními normami pro udělování certifikátů či licencí školním psychologům." 

(Oakland, 1996, str. 30). 

Z výše citovaného vyplývá, že školní psychologové potřebuje mít jednotné, uznávané 

standardy profesionálního chování. Ty slouží nejen jejich potřebám, ale i klientům. 

V roce 1994 na třetím sjezdu Asociace školní psychologie SR a ČR byly přijaty Etické 

normy práce školního psychologa, jak byly vypracovány Oaklandem, Goldmanovou a 

Bishoffem pro International School Psychology Association. 
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Normy přijaté Mezinárodni asociací školní psychologie se podobají normám NÁSP, tedy 

Národní asociace školních psychologů v USA přijatých před rokem 1988 (Thomas, 1988). 

V této kapitole porovnám naše zákonné normy - 72 Vyhlášku o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení z roku 2005 a Zákon 

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů s etickým kodexem, 

který by měl být závazný pro naše školní psychology. K dispozici je na webových stránkách 

Asociace školní psychologie SR a ČR. Také je součástí příloh Věstníku MŠMT z července 

2005. Přímo v textu kodexu (v textu je zvýrazněn podtržením) zmiňuji ta místa profese, která 

vyhláška ošetřuje. V případě, kdy se norma NÁSP odlišuje od norem Mezinárodní asociace 

školních psychologů, uvádím normu NASP. 

Obecná ustanovení 

• Eticky kodex ustanovuje povinnost školních psychologů, kteří poskytují služby škole, 

brát v nejvvšší vážnost lidskou důstojnost a respekt k lidskvm právům. 

V příloze III vyhlášky 72/2005 jsou specifikovány poradenské služby nabízené 

jednotlivými složkami poradenského systému, tedy pedagogicko-psychologickou 

poradnou, centrem a školou. Na úrovni školy zajišťují poradenské služby výchovný 

poradce, školní metodik prevence popřípadě školní psycholog, školní speciální pedagog. 

Vymezením jejich profesí se budu zabývat v kapitole 4. 

• Školní psychologové poskvtuií služby psychologické, pedagogické a služby těmto 

oborům příbuzné. 
• Školní psychologové mají neustále zvyšovat své profesionální znalosti a dovednosti 

Profesionální normy 

1 Omezení vyplývající z profese 

• Školní psychologové nabízejí služby v rámci vlastní odborné kompetence. 

Normy NASP toto pravidlo považují za „nejzákladnější etický princip, kdy školní 

psychologové jsou odpovědni vykonávat jen ty činnosti, ke kterým mají náležitou úroveň 

kompetence" (Thomas, 1998, str. 521). 

Příloha III vyhlášky 72/2005 řeší oblast kompetence na obecné úrovni - jmenováním 

konkrétních činností v oblasti diagnostiky a depistáže; konzultační, poradenské a 

intervenční práce. V zákoně 563/2004 Sb. je stanoveno, že psycholog musí být vzdělaný 

v akreditovaném programu psychologie. Více na stranách 9 - 1 0 , kapitola 2.4. 
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• Školní psychologové se maií v situaci, ve kt^ré se nchvluií V nestandardním či málo 

známým intervencím, konzultovat se zkušenými psychology třeha i z jiných oboru 

nebo je v případě potřeby pozvat ke spolupráci. 

2. Profesionální zodpovědnost 
• Školní psychologové znaií cíle a principy fiingování školského systému a zvláště 

školy, na které působí. 
• Pokud pracují s rodinami, znají i ieiich cíle a principy fungování, aby jim jnoíllLCQ 

nejefektivněji pomáhat. 

• Školní psychologové znaií právní nařízení, která upravují oblast školství. Jsou-li 

právní normv v rozporu s etickými, řídí se školní psychologové etickými normami. 

• Školní psychologové bv se neměli ve své práci nechat ovlivňovat svými názory a 

předsudky Také bv se měli vvhnout veškerým činnostem, které, by mohly vest 

k diskriminaci jejich klientů. 

Thomas ještě k tomuto bodu uvádí, že školní psychologové se vyhýbají každé odborné 

činnosti, kterou by mohli negativně ovlivnit jejich osobní problémy a konflikty. 

• Školní psychologové respektují kulturní zvláštnosti prostředí, ve kterém pracují. Na 

základě analýzy situace citlivě adaptují způsoby poskytování svých služeb. 
• K práci se žáky a studenty potřebuji souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka, 

vyjma krizové situace. 

V tomto bodě se kodex a vyhláška shodují. Vyhláškou 72/2005 §1 (2) je vyžadován 

písemný souhlas až na krizové situace vyžadující sociálně-právní ochranu dítěte. 

• v rámci přípravy a supervize učitelé budoucích školních psychologů seznamuji 

studenty s aktualizovanými informacemi, kladou Hůraz na přijetí etických norem 

studenty a nabízejí jim supervizi. 

• Školní psychologové se vyhýbají situacím, kdv bv Hnšlo ke střetu záimů 

ekonomických, politických nebo osobních. 

Thomas upřesňuje v kapitole Základy profesní etiky: „Školní psychologové jednají 

spravedlivě a nezaujatě s každým bez ohledu na jeho fyzické, duševní schopnosti a 

politické, ekonomické, rasové nebo náboženské charakteristiky (Thomas, 1998, str.523). 

V USA 90. let je kladen důraz na vyvarování se jakéhokoliv sexuálního komentáře, gesta 

nebo fyzického kontaktu. 
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3. Důvěrnost informací 

• Školní psychologové isou povinni držet v tajnosti informace, které získali při výkonu 

své práce, včetně bezpečného způsobu uchování registrovaných dat. 

Naši psychologové vedou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů. Školní psychologové by se, podle znění Koncepce 

poradenských služeb poskytovaných ve škole, měli řídit etickým kodexem školního 

psychologa. 

• Informace jsou poskytovány dalším profesionálům a institucím pouze v případu 

písemného souhlasu rodičů a na základě uvážlivého posouzení případu žáka. 

Informace jsou diskutovány s dalšími odborníky pouze tehdy, mají-li k žákovi )asný 

profesionální vztah. 

• Pokud používá psycholog ve své, na veřejnost obrácené činnosti případové studie, 

dbá na to. aby nešlo zmiňovaného jednotlivce identifikovat. 

4. Odborný růst 

• Školní psychologové se dále sebevzdělávají formou studia odborné literatury, 

návštěvy seminářů a workshopů. aktivního zapojování do asociací. 

Takto pojatá zodpovědnost vůči vlastní profesi znamená, že školní psychologové 

aktivně sledují vývoj (výzkumy, nové postupy i metody) na poli psychologie a zvláště na 

poli školní psychologie. A také mají za povinnost účastnit se programů NASP nebo jiných 

certifikovaných programů, tzv. programů profesionálního rozvoje. Předpokládá se členství 

v odborných institucích (Thomas, 1998). 

Naši školní psychologové mají možnost zapojit se do Asociace školní psychologie SR 

a ČR nebo Asociace poradenských pracovníků ve školství. Více o vzdělání školního 

psychologa jsem psala v kapitole 2.4. 

• Pokud školní psychologové pracují na problematik, kterou málo znají, žádají o 

pomoc profesionály z oné oblasti problematiky. Využívají také supervize. 

Výkon profesionální praxe 
1 Profesionální vztahy 

• Školní psychologové pracují ve prospěch svých klientů - žáků. 

Školní psychologové se prvořadě řídí zájmem žáka a studenta. Cítí se být odpovědni 

za své klienty a chovají se jako obhájci jejich práv a prospěchu (Thomas, 1998). To také 
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znamená, že školní psychologové zvažují při navrhování zásahů individuální integritu 

žáka, tedy rozdíly vyplývající z věku, pohlaví, sociálního, ekonomického i etnického 

pozadí. Ve svých návrzích zohledňují neformální informace a názory dalších odborníků 

(poznámka autorky: na příklad učitelů). 

Vyhláška 72/2005 §1 (1) specifikuje oblast uživatelů poradenských služeb ve školách 

a školních poradenských zařízeních: děti, žáci a studenti, jejich zákonní zástupci a 

samotné školy a školská zařízení. 

Konkrétní činnosti, které v rámci své práce může vykonávat školní psycholog jsou 

vyjmenovány, jak jsem se již zmínila, v příloze III vyhlášky. 

• Školní psychologové zajišťují, aby jejich klienti i jejich rodiče chápali podstatu a cíl 

jakéhokoliv vyšetření. 

Ve Vyhlášce 72 §2 (3) je uzákoněna povinnost informovat zákonného zástupce o 

povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, jejich 

rizicích a nevýhodách. 

• Školní psychologové nezneužívají vztahů, které navázali v rámci výkonu své profese. 

• Školní psychologové informují rodiče svých klientů o výsledcích vyšetření, a to 

v jejich rodném jazyce. 

• K plánování intervencí dochází za spoluúčasti rodičů žáků. 

Normy NASP kladou veliký důraz na spolupráci s rodiči. Rodiče navíc mají, podle 

norem NASP, právo prohlížet a prověřovat dokumenty s osobními údaji svých dětí. Také 

je povinností školních psychologů, aby zpřístupnily veřejnosti písemné informace o cílech 

a službách, které nabízejí. Stejně tak je veřejně dostupný i písemný postup při vyšetřeni. 

• Směrem ke kolegům i zaměstnancům školy rozvíjejí školní psychologové harmonické 

a kooperativní vztahy, aniž bv tato snaha vedla ke snižování standardů nabízených 

služeb. 

Naše právo vidí pomoc kolegům ze školy v „rozvíjení pedagogicko - psychologických 

a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníku" 

(Vyhláška 72/2005, § 2 h)). Opět se o konkrétních činnostech dočteme v příloze III 

vyhlášky, v podkapitole „Metodická práce a vzdělávací činnost". 

• Pokud školní psycholog zjistí porušování etirWýr.h norem jiným školním 

psychologem, nejprve situaci řeší neformálně a teprve v dalším kole oficiální cestou. 

To znamená, že školní psycholog informuje příslušnou odbornou organizaci. Případně 

podá etickou žalobu k příslušné odborné organizaci (Thomas, 1998). 
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• Školní psychologové udržují kooperativní vztahy s odborníky příbuzných profesí a 

pracovníky dalších institucí. Jsou obeznámeni s možnostmi psychologické a pne 

návazné péče. 

• V případě, že požadovaný úkon ie nad kompetence školního psychologa, podpoří 

školní psychologové klienta, v jeho vlastním zájmu, ve využití veškerých možností 

péče u ostatních profesionálů. 

Autoři norem NÁSP tento bod více rozpracovávají. Školní psychologové nejen že maji 

profesionální povědomí o svých kolezích z oblasti školní psychologie, ale navíc 

vyhledávají spolupráci a spolupracují s profesionály i z jiných příbuzných profesi. 

Konkrétně jmenovaní v Thomasově publikaci jsou. pediatři, foniatři, logopedi, inspektor 

školních psychologů. S nimi spolupracují na úrovni prevence, diagnostiky i navržených 

intervencí. V případě potřeby spolupracují i s advokáty zastupujícími děti nebo jejich 

rodiče. 

Také školní psychologové koordinují služby, na příklad je-li dítě v péči jiné instituce 

(pozn. autora v našem prostředí by se jednalo na příklad o Středisko výchovné péče nebo 

Středisko speciální péče). 

• Školní psychologové neposkytují služby osobám, jimž pomáhá jiný odborník, pokud 

k tomu onen odborník nedá souhlas. 

2. Vyšetření 

• Školní psychologové ručí za to. že se testv a další diagnostické pomůcky nedostanou 
do laických rukou. 

V Thomasově publikaci autor uvádí, nejen že školní psychologové zodpovídají za 

utajení psychologických testů, ale také dbají na ochranu autorských práv. Na příklad k 

reprodukci testů získávají souhlas autorů (Thomas, 1998, str. 526). 

• Administrace i interpretace testu se řídí doporučením autora testu Pokud došlo ke 

zpochybnění validity testu, ie to konstatováno ve zprávě z vyšetření. 

• Školní psychologové zodpovídají za volbu technik a způsob jejich použití, tak aby si 

ie byli schopni eventuelně obhájit. 

• V případě, že školní psychologové vvužívaií zahraniční testy, měli by zpstit 

výzkumem testové normy pro zemi, v níž pracují. 

Normy NÁSP vymezují velmi konkrétně oblast diagnostiky: sociální přizpůsobivosti; 

inteligence a přístupu ke škole, školní práci; jazykové a komunikační schopnosti; 
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didaktických výsledků; funkce vnímání; motorických dovedností; percepčně-motorické 

koordinace; sociokulturní vlivy prostředí; osobnostní rozvoj; zájmy (Thomas, 1988, str. 

515). 

V USA mají jinou organizaci péče. „Na plánování programu péče se podílí 

multidisciplinární tým, jehož součástí je i školní psycholog. Názor školního psychologa 

podléhá rozhodnutím multidisciplinárního týmu. Týmově se i hodnotí úspěšnost 

navrženého programu péče" (Thomas, 1988, str. 512). 

Thomas navíc věnuje pozornost i obsahu zpráv. Důraz ve zprávách o vyšetření má být 

kladen na interpretaci, než na prosté oznámení výsledků (Thomas, 1998, str. 529). Školní 

psychologové ve svých závěrech zohledňují fakt, komu zprávu adresují. 

Výzkum 
1 Obecná ustanovení 

* Školní psychologové dodržují při provádění výzkumu nejvyšší standard etických 

principů Na příklad ručí za to. že žáci výzkumem neutrpí žádnou fyzickou ani 

psychickou újmu 

* Rodiče žáků, kteří se mají výzkumu účastnit jsou předem informováni. Výzkum je 

prováděn pouze se souhlasem rodiče žáka. Žák i jeho rodiče dostávají maximum 

informací, které lze zveřejnit 
v 

* Školní psychologové odpovídají za exaktnost publikovaných výsledků. O výsledcích 

výzkumu informují školní psychologové učitele, žáky i jejich rodiče. 

* Školní psychologové poděkují při publikování výsledků všem osobám, které se 
výzkumu zúčastnily 

2 Transkulturální výzkum 

* Školní psychologové dodržují při provádění výzkumu etické principy a navrch také 

dodržup' zásady té země (např. legislativní předpisy), ve které výzkum provádí. 

* Vždycky, kdvž je to možné, by měly výsledky výzkumu být prospěšné nebo dokonce 

obohatit účastníky výzkumu nebo alespoň hostitelskou zemi. 

* Školní psychologové se nepouští do výzkumné činnosti bez příslušných dovedností a 

gnalostL včetně znalosti metodologie, transkulturálních výzkumů. Důležitou součástí 

Jg-LBOsouzení kontextu situace, ve které budou zvolené výzkumné metody aplikovány. 
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• Školní psychologové maií počítat s tím, že jejich y ý z k u i m i O i n n Q j ^ 

neúmyslné přímé i nepřímé důsledky. 

Něco navíc z norem NÁSP 

Normy NÁSP zohledňují i evaluaci práce školního psychologa. Tento bod v kodexu 

přijatém AŠP zcela schází. NÁSP uvádí, že školní psycholog zpětně hodnotí svou činnost. 

Hodnotí zvláště efektivitu dosažení stanovených cílů, ale i ekonomickou efektivitu (ledy 

peníze, čas, zdroje). Také by měl zkoumat dostupnost svých služeb pracovníkům ve škole. 

Normy NÁSP dále ukládají školnímu psychologovi povinnost účastnit se sestavovaní a 

revizí vzdělávacího programu školy. Školní psychologové se mají zasadit o to, aby školní 

program byl přizpůsoben vzdělávacím potřebám žáků. 

Domnívám se, že v nejbližší době dojde k revizi Etického kodexu školního psychologa 

v ČR. Kodex byl schválen před rokem 2005, kdy ještě školy nevypracovávaly své školní 

vzdělávací programy. 

5.1 Shrnutí 

1 u nás v republice by se měl školní psycholog řídit etickým kodexem. V každém případe 

je školní psycholog legislativně vázán našimi zákonnými normami. V příloze III vyhlášky 

72/2005 Sb. jsou velmi konkrétně jmenovány oblasti práce školního psychologa. Etický 

kodex nabízí obecněji platná pravidla práce školního psychologa. 

V etickém kodexu jsou jasně definována práva klientů na jedné straně a povinnosti 

školního psychologa na straně druhé. V jednotlivých kapitolách je ošetřen vztah školního 

psychologa k vlastnímu výkonu práce - oblast kompetencí i hranic profesních kompetenci; ke 

klientům; ke spolupracujícím odborníkům; k profesnímu seberozvoji; k výzkumu. Oblast 

výzkumu naše legislativa v souvislosti s výčtem činností školního psychologa neosetruje 

vůbec. 

V oblasti kompetencí se vyhláška omezuje na vyjmenování profesních činností, zatímco 

kodex zúročuje i vliv profesní zkušenosti, zdatnosti. 

Závěrem konstatuji, že Etický kodex představuje pokrývá mnohé situace, do kterých se 

školní psycholog při výkonu své profese může dostat, je proto užitečným průvodcem. Take 

zjednodušuje komunikaci o možnostech a limitech profese školního psychologa ve směru 

k řediteli školy jako zaměstnavateli i pedagogům jako kolegům. Alespoň ti by měli být 

seznámeni s etikou práce školního psychologa. 
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Členství školního psychologa v Asociaci by mělo nejen zaručit jeho neustálé spojem 

; děním v profesi, ale asociace by měla prošetřit případné stížnosti klientů. 

5 Metodologie výzkumu 
Důvod a potřeba výzkumu , 

Na začátku práce jsem si položila základni otázku: „Co vlastně chtějí uč,tele z a k l a d m 

Školy od školního psychologa?" Důvodem mého výzkumu je touha dozvědět se ja a 

konkrétní očekávání mají učitelé základních škol na školního psychologa v sttuac, kdy ,e 

nová poradenská role legalizována. Možná se ukáže, že dokud není školní psycholog beznou 

součástí školy, jedná se o prázdný pojem s neurčitě vymezitelným obsahem. Take je mozne, 

že uěitelé mají jasný názor na to, jakou roli by měl plnit školní psycholog. Bude podstata 

jejich požadavků srozumitelné sdělovaná nebo se budou se školním psychologem o t e n e 

domlouvat, když jsou každý z jiné profese? ( i ) 

Jde o sondu do širokého kontextu jejich předpokládané s p o l u p r á c e v době, kdy mnozí 

učitelé ještě nemají zkušenost se školním psychologem. Analýzou rozhovorů suciteh jsem 

dospěla k názoru, že lze v jejich výpovědích rozpoznat tři základní očekávání od profese 

školního psychologa. . , 

Smyslem analýzy je sumarizovat očekávání většího počtu učitelů a nalézt eventue m 

problematická místa spolupráce. Cílem je nabídnout budoucím školním psychologům 

materiál, který by měli sami mezi učiteli zjistit nebo alespoň promyslit dříve, nez budou 

vytvářet dohodu s ředitelem školy. , , 

Při studiu literatury se mi nepodařilo žádný podobný výzkum nalézt. Proto se domnívám, 

že jeho zpracování může být přínosem i pro odbornou veřejnost, která se zabyva tematem 

školního psychologa nebo školní psychologie. 

Stanovení problému , v, . , 

V legislativě i odborné literatuře se lze dočíst o široké paletě činností, ktere da ta i 

psycholog může pro školu realizovat. Je otázka, jestli se činnosti jmenovane v i o r n e 

literatuře setkávají s očekáváním učitelů. Očekávání je jistě velmi individuální z a e z * o s ^ 

Nabízí se ale otázka, jestli je možné sledovat okruh očekávání (včetně již zminenyc 

problematických míst), který je společný většímu počtu učitelů základních škol? 
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Vstupní předpoklady a hypotézy výzkumu 

Výchozí premisou, se kterou vstupuji do výzkumu je předpoklad, že učitelé maji 

konkrétní očekávání od role školního psychologa. 

Vstupní hypotézy: 

1) Učitelům stačí psychologická péče docházejících psychologů na školu. 

2) Učitelé mají široký záběr očekávání od školního psychologa v práci se žáky. 

3) Učitelé s delší praxí jsou méně otevřeni působení školního psychologa přímo na škole nez 

učitelé s kratší praxí. 

4) Učitele se obávají informací o sobě samých, které se může školní psycholog dozvědět. 

5) Očekávání učitelů 1. stupně se liší od očekávání učitelů 2. stupně. 

Metoda 

Metodou je dotazník založený na škále. Škála je tvořena předem danými odpověďmi: 

rozhodně ne, spíše ne, nevím, nemohu se rozhodnout spíše ano, rozhodně ano. Vedle skaly 

jsem zařadila i otázky, které vyžadují kvalitativní odpověď. Dotazník jsem pro účely sve 

práce sama připravila. 

Důvod výběru metody 

Důvodem k volbě dotazníku je jeho relativní časová a materiální nenáročnost, snadnost 

administrace. Z pohledu respondenta pak také možnost se nad odpověďmi zamyslet a zůstat 

v anonymitě. Použila jsem škálu odstupňovanou položkami záměrně, abych tím vyšla 

respondentům vstříc. Jistě jsem nuceným výběrem kategorií omezila její výpovědní hodnotu. 

Avšak učitelé mají tolik administrativních povinností, že mi přišlo nevhodné použití jine 

metody, když pro ně bude získaný užitek roven nule. Důvodem k zařazení doplňujících 

kvalitativních položek bylo získat od respondentů upřesňující informace. Návrh i samotné 

zpracování dotazníku najdete v přílohách. Bližší popis jsem zařadila také do části práce, ve 

které interpretuji získané výsledky. 

Konstrukce dotazníku 

Dotazník vznikl na základě předběžného dotazníkového šetření a na základě četby 

legislativy i odborné literatury. Protože jsem ne všem respondentům dotazník zadávala 

osobně, v úvodu dotazníku stojí vysvětlení, s jakým účelem je dotazník podáván. 

V dotazníku zjišťuji základní data respondentů (pohlaví, léta praxe, pracovní zařazení)., 

základní údaje o škole (počet žáků). Také zdroj informací o školním psychologovi. Otázky, na 
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které učitelé odpovídali výběrem z nabídnutých odpovědí, byly voleny na základě četby 

odborné literatury. Otázky, na které učitelé mohli volně odpovídat, doplňují otázky, na ktere 

odpovídali výběrem odpovědí. Volné odpovědi zjišťují individuální názor učitelů nebo 

umožňují učiteli téma specifikovat. Analýza odpovědí by mi měla umožnit vhled do 

problematiky očekávání učitelů od školního psychologa. 

Vzorek 

Zkoumaným vzorkem jsou učitelé základních škol. Jde o vzorek 98 učitelů, kteří mi vrátili 

vyplněný dotazník (z celkového počtu 236 rozdaných dotazníků). Vzorek jsem doplnila o 4 

učitele, se kterými jsem vedla rozhovor. Cílem rozhovoru bylo blíže pochopit problematiku 

očekávání učitelů. 

Osobně jsem zadávala dotazníky 3 skupinám učitelů, výchovných poradců, kteří 

navštěvovali v květnu 2006 kurz celoživotního vzdělání na Pedagogické fakultě UK. Ti dále 

distribuovali dotazníky mezi své kolegy, učitele (žádala jsem, aby každý z nich předal 

dotazníky svým třem kolegům kvůli zvýšení výpovědní hodnoty získaných dat). 

V případě rozhovorů jsem vedla polořízené rozhovory se 4 učitelkami ze dvou základních 

škol. Jednalo se o školu umístěnou na pražském sídlišti a o školu v okresním městě. 

Doslovný přepis rozhovorů je součástí přílohy. 

Rciilizäcc 

Oba dva výzkumy (dotazníkové šetření i rozhovory) jsem provedla 

Samotný výzkum předcházelo shromažďování teoretických poznatku o s o nim 

psychologovi, jeho vztahu k učiteli a také o dalších poradenských pracovnících. 

Omezení metody a plánu výzkumu . 

Velikost výzkumného vzorku umožňuje zobecnění výzkumného zjištění. Interpretaci da 

ale narušuje heterogennost (pohlaví i léta praxe) i použiti škály s n e r o v n o m ě r n e r o z m i steny mi 

odpověďmi, z formulací otázek a celkového rázu dotazníku. Mohla jsem se více obracet na 

učitele (např. místo požadavku - „konkretizujte" - „uveďte příklad zvláštní praxe). 

Dotazník spíše mapuje oblasti psychologické péče, které učitel přijímá, nez ze by zjis i 

konkrétní zakázku učitele. 

Zvolená metoda sice vyšla vstříc časovým možnostem respondentů, (považuji za 

nepřípustné respondenty výzkumem jen využít a zatížit) a umožnila vzájemne porovnám 

zjištěných výsledků, ale přinesla i jistá omezení. Zejména omezuje respondenta ve svobo e 
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vyjádření. Množství zajímavých, zejména odůvodňujících vysvětlení voleb, se tím ztrácí. 

K vyrovnání tohoto nedostatku byly naplánovány rozhovory s učiteli, ve kterých lze klást 

doplňující otázky. Z časových důvodů, se mi bohužel nepodařilo provést podrobnou analýzu 

dotazníků před rozhovory. 

Intervenující proměnné 

Intervenující proměnné na straně pracovníka jsou. zkušenost s psychologem školním, 

z pedagogicko-psychologické poradny, léta praxe, pracovní zařazení (1. stupeň, 2. stupeň; 

třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, zařazení ve vedení školy), 

osobnostní proměnné včetně systému hodnot, tendence vyplnit dotazník dle „očekávám 

výzkumníka". 

Zkušenost jsem zjišťovala přímým dotazem. Za prvé jsem se ptala po zdroji informací o 

školním psychologovi i jestli školní psycholog pracuje na škole. Za druhé dotazem na 

spolupráci s psychologem z poradny. 

Tendenci vyplnit dotazník dle „očekávání výzkumníka" mělo eliminovat motivující 

konstatování účelu, za kterým je výzkum prováděn a sice původně zamýšlený návrh na změny 

v dalším vzdělávání školního psychologa. 

Intervenující proměnnou ze strany experimentátora je mé očekávání. Dotazník eliminuje 

toto riziko svou anonymitou. S částí respondentů jsem ani nepřišla do přímého kontaktu. 

Dotazník posuzovali z hlediska možné projekce očekávání do konstrukce dotazníku dvě 

nezávislé osoby, které mají odpovídající psychologické vzdělání a mé (experimentátorovo) 

očekávání neznaly. 

Intervenující proměnnou vycházející z použité metody- dotazníku: množství podotázek a 

řazení položek. Množství podotázek může respondenta zahlcovat a mást. Z důvodu eliminace 

tohoto vlivu jsem zvolila jednotnou grafickou úpravu každé otázky, na kterou si lze v krátké 

době zvyknout. 

7 Zpracování kvantitativních dat 

V následujícím textu pracuji s výsledky, které jsou k dispozici v „Přílohách" mé práce. 

Většinou pracuji s „Valid percent" (dále VP), což znamená procentuálně vyjádřený poměr k 

počtu respondentů, kteří na danou otázku odpověděli. Neuvádím-li za procenty zkratku VP, 

jedná se o procenta z celkového počtu učitelů. 
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Co jsem se dozvěděla o učitelích 

Soubor tvořilo 16 mužů a 82 žen s průměrnou délkou praxe 18,8 let (rozmezí délky praxe 

se pohybovalo od 2 let do 41 let). Většina učitelů (73,7% VP) pracovala na druhém stupni. 

V souboru pracovalo 73,5% VP učitelů jako třídní učitel, 19,4% VP učitelů jako metodik 

prevence, 28,6% VP jako výchovný poradce a 17 učitelů ve vedení školy. V systému 

pedagogicko-psychologického poradenství školy pracovala téměř polovina respondentů (48% 

VP). 67,3% VP z učitelů uvedlo, že pracují na škole s celkovým počtem žáků do 500. Přitom 

85,6% VP učitelů nepracuje na škole, by byl zaměstnán školní psycholog. Viz Tabulka 01 -

05 v „Přílohách". 

Kde získávají učitelé informace o školním psychologovi? 

36 učitelů z 98 učitelů uvedlo jako zdroj informací osobní zkušenost. Pouze 29 (36,7% 

VP) učitelů by hledalo na internetu. 34 (34,7% VP) učitelů čerpalo z jiného zdroje (média, 

včetně odborných časopisů určených pro učitele (např. Učitelské noviny), informace 

zprostředkované semináři (od psychologů z poraden či přímo školního psychologa a také 

zkušenosti známých). 

Tuto otázku jsem zařadila proto, že mi přišlo užitečné vědět, jaké informační zdroje 

učitelé využívají. Jakým způsobem (s ohledem na efektivnost) jim lze informace o školním 

psychologovi nabídnout. Vzhledem k tomu, že ani jeden z možných zdrojů nepřevažuje 

výrazně nad ostatními, vhodné využít kombinaci zdrojů (odborné periodikum, internet a 

organizované přednášky) nebo vymýšlet nové možnosti. Viz Tabulka 07A - 07D v 

„Přílohách". 

Spokojenost učitelů s psychologem z poradny 

48,9% VP (tabulky 010, volených odpovědí „spíše ne", „rozhodně ne") učitelů se ve své 

odpovědi přiklonilo k názoru, že nepovažují možnost konzultací s psychologem z poradny za 

dostačující. 35,9 % VP (volených odpovědích „spíše ano", „rozhodně ano") učitelů tuto 

možnost považuje za dostačující a zbytek (15,2%) je nerozhodný. 

23 (23,5%) učitelů nekonzultuje s psychologem vůbec a 35 učitelů (35,7%) konzultuje 1 

až 3krát za čtvrtletí. Pro zajímavost uvádím, že 40 (40,8%) učitelů neodpovědělo na 

položenou otázku. 

Z celkového počtu 98 učitelů si 48 (64% VP) učitelů myslí, že by školní psycholog mohl 

znamenat riziko a 27 (36% VP) si myslí, že žádné riziko nepředstavuje. 23 (23,5% VP) 

učitelů se k otázce nevyjádřilo. Co pro učitele znamená školní psycholog jako rizikový faktor, 
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uvádím v kapitole 8.2 „Co by se chtěli učitelé od školního psychologa dozvědět". Viz tabulka 

09 v „Přílohách". 

Učitelé mají široký záběr očekávání od školního psychologa v práci se žáky 

Tento předpoklad se potvrdí na základě převažujících kladných odpovědí otázek (součtem 

VP odpovědí „spíše ano" a „rozhodně ano" v souboru tabulek Ol - 021) otázky 12 i 

s podbody (a - g) a 19b); ot. 15 (a, b, c) a 19d); ot. 14 (a - e). Souhrnné zpracování je 

uvedeno v tabulce číslo 1, str. 64). 

Preferenci zájmů učitele v jednotlivých kategoriích o práci školního psychologa 

s klientem ukazuje tabulka číslo 1. Na základě tabulky konstatuji, že učitelé z výzkumu 

očekávají od školního psychologa v první řadě práci se žákem, potom s jeho rodičem a teprve 

na třetím místě očekávají, že i oni sami budou jeho klienty. 

V práci se žákem dali učitelé přednost, aby školní psycholog vedl rozhovory se žákem 

s výchovnými problémy a aby řešil náhle vzniklé krizové situace mezi žáky. Za nejmene 
r • O 

nutné považují učitelé, aby psycholog vedl nápravu a také jeho přítomnost u zápisu. 

Školní psycholog by měl umět poradit rodiči ve výchově. 

Co se týče spolupráce školního psychologa a učitele - učitelé by si přáli, aby školní 

psycholog projevoval aktivní zájem o jejich názor. Aktivním zájmem rozumím situaci, kdy 

psycholog záměrně zjišťuje informace od učitele. Nakonec by učitelé přivítali pomoc 

školního psychologa v komunikaci s rodiči, kde má učitel potíže (91,6% VP). Tento výsledek 

byl stvrzen souhlasným vyjádřením (91,8% VP) učitelů, že si dovedou představit, že by si 

přizvali k rozhovoru s rodičem psychologa. Učitelé jsou také svolní konzultovat problém žáka 

s psychologem. Samotná práce s učitelem jako klientem je o mnoho problematičtěji přijímana 

než v dotazníku nabídnutá práce se žákem a rodičem. 

Na základě výsledků mohu konstatovat, že učitelé mají široký záběr očekávám. 
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Tabulka číslo 1: Úkony školního psychologa, se kterými učitelé souhlasí (volbou odpovědí 

.spíše ano", „rozhodně ano"). Procentuální vyjádření souhlasu. 

Školní psycholog 

)y měl ... 

)racovat se žákem 

%VP 

96,7 

/ést rozhovory 90,6 

-esit krizové 

situace 

/ést diagnostiku 

pracovat se třídou 

zápis dol. třídy 

vést nápravu 

Školní psycholog by 

měl ... 

pracovat s rodičem 

umět poradit rodiči ve 195,9 

výchově 

87,6 

84,4 

83,7 

81,5 

72,4 

% VP 

93,8 

Školní psycholog by 

měl ... 

pracovat s učitelem 

% VP 

93.6 

konzultovat problém 

žáka s učitelem 

93,9 

projevovat aktivní 

zájem o názor učitele 

pomoc učiteli v 

komunikaci s rodiči 

diskutovat s učitelem o 

problému 

vést semináře pro 

učitele 

pořádat programy 

komunikace 

92,7 

91,6 

91,8 

90 

71,8 
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Učitelé nevědí, jak by měl školní psycholog zacházet s důvěrnými informacemi. 

Tento předpoklad se potvrdí na základě součtu VP odpovědí „rozhodně ne" a „spíše ne" 

tabulky 016 a součtem VP odpovědí „spíše ano" a „rozhodně ano" tabulky 017D, 17E. 

Oproti mému očekávání nelze na základě výsledků říci, že by učitelé nedovolili 

psychologovi (třeba z důvodu strachu) přijít do svých hodin. Nesouhlas projevilo pouze 8,2% 

učitelů. Většina učitelů by přijala s úlevou, kdyby školní psycholog nesvěřoval důvěrné 

informace vedení školy (63,2% VP učitelů, z toho méně jak polovina respondentů volila 

odpověď „rozhodně ano", tj. rozhodně vadilo). 91,8% VP učitelů (z toho méně jak polovina 

respondentů volila odpověď „rozhodně ano", tj. rozhodně vadilo) jsem zaznamenala se 

sdělením svěřených informací jinému učiteli se sboru. Tato zdánlivě naivní otázka byla 

položena schválně. Zajímalo mě, kolik učitelů odmítne otázku jako absolutní nesmysl (školní 

psycholog by těžko hledal argument, proč sdělovat důvěrné informace a přestupovat tím 

etický kodex). 
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Mohu konstatovat, že učitelé z dotazníku nevědí, jak by měl školní psycholog zacházet 

s informacemi. Vymezení „důvěrnosti" bude muset být předmětem dohody mezi učitelem, 

vedením školy a učitelem jako možným klientem. Psycholog se bude opírat při formulaci 

„důvěrných informací" řídit nejen Zákonem 439/2004 o ochraně osobních údajů a o zmene 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, ale i Etickým kodexem. 

Učitelé s delší praxí jsou méně otevřeni působení školního psychologa přímo na škole 

než učitelé s kratší praxí. 

„Otevřenost školnímu psychologovi" jsem stanovila na zák ladě průměru ot. 10, 11, 16, 

13, 14A, 15A, 19A - D. Podle četby literatury předpokládám, že učitelé s delší praxí (starší) 

by mohli být méně otevření vůči psychologovi než učitelé začátečníci. K závěrům docházím 

na základě výpočtu kontingenční tabulky („Soubor tabulek 1" v „Přílohách"). 

Na základě výsledků mohu konstatovat, že vítání možnosti práce psychologa přímo na 

škole není závislé na délce praxe (průměrná praxe učitelů, kteří se vyjadřovali proti práci 

psychologa na škole je 18,3 let, podobně jako se učitelé s průměrnou 18,51etou praxi 

vyjadřovali pro jeho práci). 

S návrhem, že by měl školní psycholog pracovat se žákem nebo jeho rodičem pouze na 

základě výzvy učitele, souhlasili učitelé s průměrnou délkou praxe 25 let, zatímco rozhodne 

nesouhlasili učitelé se 17,61etou praxí. 

V otázkách, zda by měl mít žák kdykoliv možnost obrátit se na školního psychologa i že 

by měl školní psycholog pracovat se žákem, učitelem a s rodiči, platí, že čím méně maji 

učitelé let praxe tím méně souhlasí. Stejné platí i pro rozhodování učitele v situaci, se kterou 

by se chtěl psychologovi svěřit (např. situace v hodině, kterou těžko zvládá). 

V otázce souhlasu učitele, aby se školní psycholog zúčastnil jeho hodiny, si učitele 

s průměrnou nejdelší praxí 21,3 let nejsou souhlasem jisti. Rozhodně by nesouhlasili učitelé 

s 19,51etou praxí a naopak by rozhodně souhlasili učitelé s 18,21etou praxí. Jedině v tomto 

bodu se nevýrazně potvrzuje původní předpoklad, že učitelé s delší praxí by mohli být méně 

otevření ke školnímu psychologovi. Jinak zpracovaná data výrok nepotvrzují. 

Výsledky mohlo zkreslit, že učitelé, začátečníci (s praxí pod 10 let), se v mém vzorku 

vyskytli výjimečně. 

Očekávání učitelů 1. stupně se liší od očekávání učitelů 2. stupně. 

„Očekávání" jsem zjistila v porovnání výsledků mezi učiteli 1. a 2. stupně (zpracování 

najdete v „Přílohách" ) v otázkách 12 (b - g), ot. 14 (b—e), ot. 15 b,c, ot. 13, celá ot. 17 a celá 
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Ot. 19, a ot. 21. U každé otázky jsem srovnávala kategorii (součtem procentuálního vyjádření 

odpovědí „spíše ano" a „rozhodně ano"). 

Pro přehlednost uvádím tabulku číslo 2, ze které vyplývají následující preference učitelů 

1. stupně: 
- dávají jednoznačnější souhlas s tím, aby se žák obracel na školního psychologa 

podle potřeby (rozdíl 10,2% VP) 

- více souhlasí se vzdělávacími semináři, které bude pro učitele školní psycholog 

pořádat (rozdíl 8,6% VP) 

- více by se svěřovali školnímu psychologovi s právě prožitou situací ve vyučování 

(rozdíl o 9,2% VP). 

Učitelé 2. stupně: 

se cítí více ohrožení vyzrazením důvěrných informací kolegům ze sboru a vedení 

(rozdíl proti učitelům z 1. stupně činí až 22% VP) 

- také více volí možnost programů na podporu komunikace mezi učiteli ze sboru 

(rozdíl 16% VP) 

- více podpořili možnost, aby školní psycholog systematicky pracoval se třídami 

(rozdíl 11,2% VP) 

- více souhlasili, aby školní psycholog diagnostikoval žáka (23,3% VP). 

Tabulka číslo 2 

otázka 

číslo: 

Učitelem (u) požadované úkony 

od školního psychologa 

učitelé 1. stupně 

souhlasí (% VP): 

učitelé 2. stupně 

souhlasí (% VP): 

12b) diagnostika žáka 76 99,3 

12c) vedení náprav 68 74,9 

12d) rozhovory se žákem 91,7 91,3 

12e) zapiš 72 86 

12f) řešení krizí 91,6 86,9 

12g) systematická práce se třídami 76 87,2 
13 žák k ŠP kdykoliv 96 85,8 

14b) diskuse s u. o problémech žáka 88 92,8 

14c) zájem o názor učitele 92 94,1 
14d) vzdělávací semináře pro učitele 78,3 69,7 
14e) programy komunikace 44 60 
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otázka 

číslo: 

Učitelem (u) požadované úkony 

od školního psychologa 

učitelé 1. stupně 

souhlasí (% VP): 

učitelé 2. stupně 

souhlasí (% VP): 

15b) 3ýt u hovoru u. a r. 91,7 92,7 

15c) Doradit rodiči 95,8 98,6 

17a) u.partner SP 92 94,3 

17b) znalost didaktiky 56 52,9 

17c) konkrétně předvést doporučení 92 94,2 

17d) vyzrazení info SP vedení školy 48 70 

17e) vyzrazení info ŠP sboru 60 78,6 

19 a) u. se svěří SP 92 82,8 

19b) vyvíjí se problém 100 94,2 

19c) u. nezvládá situace - rozhovor 96 92,8 

19d) u. zve k rozhovoru s rodiči 91,7 94,3 

20. f v 'S — 
ucast SP na vých. komisi 92 91,2 

Závěr 

Prototypickým respondentem mého vzorku je žena s téměř 191etou praxí, pracující jako 

třídní učitelka na druhém stupni školy s maximálním počtem žáků do 500. Na škole, kde 

pracuje není zaměstnán školní psycholog. 

Učitel může mít různá očekávání od školního psychologa. A školní psycholog by měl 

zjistit, která očekávání jsou pro učitele prioritní. Problém nabídky v dotazníku spočívá v tom, 

že je zcela zadarmo, tedy nevyplývají z ní povinnosti učitele („něco za něco"). Je příznivé 

vědět, že učitelé nevítají víc situace, ze kterých je patrné, že je bude řešit školní psycholog 

sám (náprava, diagnostika atd.). Vysokého procenta souhlasu se dostalo i otázkám, ktere 

vyžadují iniciativu učitele (vyhledat školního psychologa k rozhovoru s problematickým 

žákem, přizvat jej na společnou schůzku s rodiči, se kterými má učitel problémy). 

Potvrdil se mi i předpoklad, že učitelé nevědí, jakými pravidly se řídí zachazem 

s důvěrnými informacemi. Nemají žádnou představu o tom, že psycholog je vázán nejen 

zákonem, ale školní psycholog by měl být vázán i etickým kodexem. Na druhou stranu se 

nepotvrdilo mé očekávání, že většina učitelů bude proti docházení školního psychologa do 

jejich vyučovacích hodin. 
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8 Kvalitativní analýza dat z dotazníku pro učitele 

Část dotazníků (blíže jsem ji nekvantifikovala) se navrátila, aniž by učitelé vyplnili tu část 

dotazníku, ve které měli možnost volně odpovídat na otázky. V této kapitole jsem empirická 

data získaná od učitelů formou volných odpovědí nebo formou odpovědí v rozhovoru 

seskupila do trsů a pro ty potom se pokusila najít společné vysvětlení (určitou abstrakci). 

Získaná a přepsaná data jsou součástí příloh „Přepis kvalitativních dat z dotazníku" 

V první podkapitole se zabývám obavami některých učitelů ze školního psychologa. 

Otázkou 14. „Měl by (školní psycholog) připravovat vzdělávací semináře pro učitele. 

Konkretizujte téma." jsem zmapovala v jakých oblastech své práce by potřeboval učitel od 

školního psychologa pomoc. Následným tříděním vyvstalo několik problematických 

tématických okruhů, které učitelé potvrdili svými výroky v následujících otázkách. 

V otázce 19. („Dokáži si představit situace, že Konkretizujte"), která doplňovala 

několik mnou nabídnutých možností, učitelé vypovídali o tom, co by měl, podle nich, školní 

psycholog dělat a jaký by měl být. 

Závěrečná otázka dotazníku 22. („Zde, prosím, napište cokoliv, co Vás k možnostem 

spolupráce učitel - školní psycholog napadá") zjišťovala, co se v dotazníku neobjevilo nebo 

co potřebovali učitelé zdůraznit. Odpovědi, které bylo možné tématicky zařadit pod odpovědi 

z otázek (8., 14., 19.), jsem pod ně zařadila. 

8.1 Obavy učitele 

Otázkou 8. („Z hlediska školy by mohla být přítomnost psychologa na škole rizikovým 

faktorem z důvodu ") jsem se pokusila zjistit, jaká rizika učitele ve spojení s prací školního 

psychologa napadají. Obavy učitelů z negativního dopadu působení školního psychologa na 

škole lze na základě všech odpovědí (odpovědi jsou součástí „Přílohy") roztřídit do několika 

skupin. Při třídění jsem nezohlednila, učí-li respondent na prvním či druhém stupni. 

I Z hlediska charakteru odpovědí bylo třídění na stupně nepodstatné. 

Obavy učitelů jsem rozdělila: 

1. obavy z nezralosti školního psychologa 

2. obavy z reakcí veřejnosti na přítomnost psychologa na škole 

3. obavy z ohrožení vlastní profese 

Následující text se skládá z výpovědí učitelů a mých komentářů. Text psaný kurzívou je 

citací doslovných výpovědí učitelů. 
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Obavy z nezralosti školního psychologa 

Někteří učitelé se apriori obávají školního psychologa, protože mají svými známým, ci 

kolegy zprostředkované negativní zkušenosti. Jiní očekávají komplikace, které školní 

psycholog způsobí. Učitelé předjímají následující rizika, která vyplývají z nezralosti. 

Profesní znalosti a zkušenosti jsou jednou z oblastí, kterou učitelé ve spojeni s 

„nezralosti" školního psychologa zmiňují. Pouhá výbava teoretickými znalostmi by totiž 

nemusela psychologa ochránit před situací, kdy jej učitelé budou vnímat jako „někoho, kdo 

mluví o něčem, o čem toho sám moc neví". Vždyť není pedagogem. Takže z jaké pozice 

vlastně učiteli chce pomáhat? Více o tématu píši v následující části kapitoly „Obavy z 

ohrožení vlastní profese". Patřičné vzdělání, které vyloučí riziko nekompetence školního 

psychologa, považují učitelé za základ profesní odbornosti školního psychologa. Někteří 

z učitelů odmítají nekompetentního školního psychologa. 

Mluví-li učitelé o „nezralosti" potom také mluví o riziku „osobnostní nezralosti" školního 
o v ř • 

psychologa. Tu lze vysvětlit pomocí termínů „mravní nezralost a nezodpovědnost" vuci prací 
i vůči vztahům. 

Odpovědnost školního psychologa vůči své práci spatřují učitelé v jeho zájmu o práci. 

Zájem školní psycholog projeví tak, že nebude vykonávat svou práci ,formálně". Učitelům 

pomůže jedině svědomitý" pracovník. Tento požadavek zařazuji pro úplnost, protože se týka 

obecně každého pracovníka. Lze těžko očekávat, že by učitelé vyhledávali práci s tím, kdo se 

o jejich problém nezajímá. 

Odpovědnost školního psychologa vůči vztahům vysvětluje ohrožení učitele a proto se jim 

budu především zabývat v následující kapitole. Problematika vztahů má nejblíže k etice, 

dodržování etických norem školním psychologem jako projevu jeho mravní zralosti i jejich 

možného přestupování jako projevu mravní nezralosti. Někteří z učitelů se zmiňovali o pozici, 

ze které s nimi bude školní psycholog jednat. Na příklad by neměl být „mravokárcem" 

učitele. Vysvětlit tento výrok není jednoduché. Může vypovídat o obavě, aby školní 

psycholog nezaměňoval role (místo školního psychologa by z něj byl mravokárce). Školní 

psycholog by neměl kárat učitele při jeho práci, protože by mohl vypadat jako Jen, kdo neví, 

o čem mluví" Může poukazovat na rozdílnost etiky pedagoga a školního psychologa, který 

nemusí školní psycholog postřehnout. Také se odmítnutí může vztahovat k obavě, aby školní 

psycholog nebyl málo „tolerantní" vůči učiteli. 

Problematická se zdá být i kvalita vztahu školního psychologa k potencionálním klientům. 

Učitelé očekávají „empatický" a „tolerantnípřístup. I komunikace může být zdrojem obav. 
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Učitel se může obávat školniho psychologa, protože si musí klást otázku: ,ßudu mu moci -

důvěřovat? Jak s ním budu komunikovat?" 

Velmi nejasným vyjádřením je obava paní učitelky z prvního stupně, která se školního 

psychologa obává z „výchovných důvodů - afektivní, vulgárníkdy není jisté, jestli očekává, 

že takovým se stane školní psycholog sám (to by potom svědčilo o osobní nezralosti školního 

psychologa až o jeho patologii). Je ale možné, že paní učitelka myslela na vliv jeho péče na 

žáka. I jiní učitelé předjímají negativní vliv psychologa na žáka. V jiném výroku učitele, „děti 

zneužívají svých zkušeností s psychologem" k ovlivnění učitele. Myslí se tím vymlouvám se 

z povinností, místo aby se dítě snažilo samo. 

Obavy z reakcí veřejnosti 

Do této skupiny jsem zařadila i obavu učitelů z odmítnutí školního psychologa rodiči. 

Jedná se o situace, kdy si „rodiče nepřejí školního psychologa". Důvodem může být jejich 

obava z „nesprávných interpretací" návštěv u psychologa ze strany okolí. Tentokrát se 

pohybujeme v rovině jakýchsi mýtů a stereotypů vnímání, kde psycholog představuje 

ohrožení spíše než odbornou pomoc. Je na školním psychologovi, aby rodiče přesvědčil o sve 

úloze na škole, jak může pomoci jejich dětem nebo jim. 

Těmto představám nepodléhá pouze obec rodičů, ale jak je vidět v následující výpovědi i 

někteří učitelé. Přítomnost školního psychologa přímo na škole by mohla na veřejnosti 

vyvolat,.představu školy s problémovými dětmi". 

Stejně tak i žáci by se mohli obávat reakce spolužáků - posmívání", kdyby docházeli 
k psychologovi. 

Přítomnost školního psychologa na škole by také mohla svádět rodiče k přenášení 

problémů na něj, ke zřeknutí se odpovědnosti za jejich řešení a navíc by se ještě nemuseli jeho 

radou řídit. Psycholog tedy ohrožuje rodiče tím, že jim potencionálně ubírá jejich kompetence 

a odpovědnost. Podobná obava se ještě objeví v kapitole „Obavy z ohrožení vlastní profese". 

Obavy z ohrožení učitele, jeho profesionality 
Učitelé by si přáli, aby školní psycholog vystupoval jako „člen týmu" Od člena týmu 

očekávají Jednotné jednání školy a psychologa". Přání se objevilo i jako požadavek 

„koherence školního psychologa se školním vzdělávacím programem." Školní psycholog by 

mohl učitele ohrozit, kdyby jednal bez ohledu na školu. Není jasné, jestli je řeč spíše o pozici, 

ze které školní psycholog bude jednat nebo o postavení mezi učiteli. Pozicí, ze které bude 

jednat, rozumím, jestli bude striktně zastávat postoj školy vůči problému nebo bude 
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autonomní ve svých postojích. Například by měl pracovat s rodiči žáka, kterému bylo 

doporučeno (učitelem) odejít do speciální školy tak, že profesionálním způsobem" by je měl 

přesvědčit, že lepší je být „hvězdou ve speciální školenež stále „být na ocase" tndy 

základní školy. Žádost potvrzuje přání učitele, aby školní psycholog sním byl názorové 

jednotný, tj. zastával jeho pozici a fungoval jako tlumočník jeho řeči do řeči rodíce. 

Postavením mezi učiteli myslím otázku, jestli má být členem týmu se všemi přednostmi i 

omezeními, které takové zařazení přináší a jakého týmu. Je vůbec možné, aby skolm 

psycholog jako zaměstnanec školy nebyl členem některého z týmů školy? Školní psycholog 

by měl mít podobné zařazení jako výchovný poradce, metodik prevence nebo koordinátor", 

jako člen týmu učitelů by měl mít rovnocenné postavení. Neměl by být někým s vetsi 

pravomocí než má učitel, výchovný poradce? Je zajímavé, že rovnocenné postavení učitele 

zdůrazňují, bez ohledu na Vyhlášku 72/2005. Vyhláška jim zajišťuje prioritní postavení již 

tím, že jsou nezbytnou součástí poradenského systému školy, zatímco školní psycholog múze, 

ale nemusí být ředitelem školy angažován. Je možné (s ohledem na primární skupinu 

respondentů, učitelů - výchovných poradců), že se někteří výchovní poradci obávají 

znevážení jejich práce, když na škole bude pracovat psycholog. Je možné poznámku vysvětlit 

i nejistotou finanční stránky. Školní psycholog budí, díky nedořešenosti finančního zajištěni 

jeho práce, existenciální obavy učitelů z nedostatku financí pro ně. 

Školní psycholog má být v užším a kooperujícím týmu s výchovným poradcem 

metodikem prevence - třídním učitelem - vedením školy. Vztah k vedení školy někteří učitele 

vnímají jako rizikový, školní psycholog může být na vedení školy „závislý", jakoby stál mezi 

„mlýnskými kameny". Na jedné straně požadavky vedení školy, na druhé straně požadavky, 

jeho možných klientů. Obavu ze vztahu školního psychologa k vedení školy podporuje i 

přání, aby školní psycholog „konzultoval informace pracovního rázu s výchovným poradcem 

a vedením školy". 

Učitelé očekávají problémy v komunikaci, průběhu komunikace a vztahu s psychologem 

vůbec. Již jsem se tohoto tématu dotkla v prvním odstavci této kapitoly, kde jsem uvažovala o 

výchozí pozici školního psychologa, ze které by měl jednat. 

Učitelé mohou mít strach, aby spolupráce se školním psychologem nespočívala „ve 

vyplňování dalších a dalších papírů". Učitelé by nechtěli „papírový" vztah. Ale jak by měl 

vypadat „živý" vztah? 

Učitelé se obávají, aby psycholog nezastával Jednostranný pohled na věc", před 

zmíněným rizikem by se měl chránit „spoluprací s učiteli". Výsledkem by měl být 

vícestranný pohled na věc. Vždyť učitelé jsnaji dítě lépe". Zdá se, že se v argumentu „znám 
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dítě lépe než ty" ztrácí pochopení pro rozdílnost dvou oborů: pedagogiky a psychologie. 

Z obavy o prosazování jednostranného názoru lze vyvodit snahu zajistit si rovnocenne 

postavení s psychologem. Pohled skrz optiku psychologie nemá mít přednost před pohledem 

optikou pedagogiky. Argument „znám dítě lépe než ty" vyvolává až obraz vah převážených 

na stranu pedagogiky. V pozadí vystupuje předpoklad (možná zkušenost), že při resem 

problému bude mít slovo psychologa větší váhu než slovo učitele - jakoby nešlo o spoluprací, 

ale o soutěž. (Mohu vidět věc přesně obráceně.) Učitelé si uvědomují i riziko neshod 

vyplývajících z nedostatečného zvládnutí odlišných pohledů. Jedině tak lze vysvětlit obavu z 

,příliš častého omlouvání žáků v době vyučování" psychologem tam, kde se žáci diky sve 

„lenosti nesnaží z obyčejných situací dostat sami " Učitel dává najevo svůj nesouhlas, jiný 

názor nebo nepochopení pro to, na čem psycholog s dítětem pracuje. Vzhledem k tomu, ze 

tento názor vyslovil učitel se zkušeností s psychologem na škole, lze usoudit na nedostatečnou 

komunikaci o tom, proč psycholog pečuje o dítě, jak dlouho péče bude asi trvat a jaký je cil. 

Výpověď učitele upozorňuje na riziko, že školní psycholog může žáka omezit v jeho 

kompetencích. Učitel zde má na mysli kompetenci pracovat sám na sobě vlastními silami". 

Neshody v řešení problémů jsou tedy ovlivněny odlišnými názory či pohledy na stejnou 

I věc, které mohou být jednou ovlivněny profesí jindy osobními zájmy - „učitel muze být 

problémem osobně interesováiť. Jinými slovy učitel může být do problému emocionálne 

vtažen, což může ovlivnit vzájemnou komunikaci. 

Školní psycholog ohrožuje „nedůvěrou v kvalitu vlastní práce" učitele. Psycholog by 

mohl u učitele vzbuzovat ,pocit nepřiměřené kontroly -jimi- zvolených postupů a řesem 

situací. Zdá se, že vysokou míru ohrožení obsahuje právě hodnocení učitele. Školní 

psycholog by mohl být nevítaným kontrolorem. Obava z kontrolování školním psychologem 

se může vztahovat k otázce, komu kontrola poslouží (vedení školy?), i k čemu bude dobra 

učiteli (kontrolují školští inspektoři). Také ji mohu vztáhnout k obavě učitele z odhalení 

vlastní rprofesní nedokonalosti". 

Učitelé upozorňují na to, že školní psycholog může ubírat pole kompetencí učitele jiz 

pouhou svou existencí na škole. Učitelé mohou mít tendenci „házet běžně zvládnutelné 

problémy na jeho hlavu" Učitelé by mohli mít tendenci k přenášení" jejich „zodpovědnosti" 

na školního psychologa. Touto obavou se pohybujeme v etických otázkách nejen ke školnímu 

psychologovi ale i pedagogovi. Opět je problém řešitelný vzájemným diskutováním 

kompetencí. 

Z jiného soudku jsou následující výroky, ty se vztahují k obavám učitelů z neetického 

chování psychologa. Učitelé zmiňovali strach ze „zneužívání psychologického vlivu" ve 
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smyslu přímluvy i tam, kde dítě může dělat víc, ale nedělá" Školní psycholog tedy učitele 

ohrožuje manipulací. Školní psycholog by mohl vnést hrozbu neužití informací, ktere 

psycholog získá". Jedná se například o informace, které se dozví od žáků, které jsou citlivé a 

týkají se učitele. Učitel si uvědomuje riziko, které vyplývá z možností zacházení s nimi. 

„Nekompetentní psycholog" by ohrozil učitele, kdyby jednal za jejich zády" A tím se 

dostávám k obavě z nedůvěry a nutnosti „vytvořit vzájemnou důvěru". 

Obava z „odkrytí tabuizovaných témat" zdá se, že završuje celou tuto skupinu argumentů. 

Navíc se zdá, že přesahuje jednotlivého učitele a jeho obavy odhaleni profesní 

nedokonalosti" směrem ke sboru, k vedení školy a školy jako systému vůbec. Školní 

psycholog by mohl být rizikem pro celou školu, její učitele, její žáky i s jejich rodiči. Také se 

může jednat o strach z informací, které může získat, aniž by to mohl učitel ovlivnit. 

Trochu akademicky vyznívá kritika mířená do vlastních, učitelských řad. Učitelé mohou 

být zklamáni na základě vlastních přehnaných očekávání okamžitých kladných výsledku". 

Autorem výroku je učitel, výchovný poradce, který aktuálně studuje vzdělávací program pro 

výchovné poradce na PeF UK. 

V podstatě lze celou kapitolu shrnout do dvou vět. Učitelé mají jasnou představu o tom, 

kým by školní psycholog neměl být a co by neměl dělat. Ale mají také jasnou představu o 

tom, kým by naopak měl být? Co by měl dělat? 

8.2 Co by se chtěli učitelé od školního psychologa dozvědět 

Tato kapitola vznikla na základě témat, která navrhli učitelé v dotazníku jako témata 

vhodná pro semináře, které by mohl školní psycholog pořádat. 

• Komunikace 

Do této skupiny jsem zařadila veškeré požadavky na semináře, zaměřující se na 

problematiku komunikace. Od obecného požadavku, který se týkal neverbální komunikace, 

po semináře, u kterých učitelé specifikovali alespoň problematického komunikačního 

partnera: rodiče, žáka, policii. Další požadavek na seminář se týkal tématu „komunikace 

v žákovském kolektivu", konkrétněji „vytváření pravidel komunikace v žákovském kolektivu". 

• Motivace 

Učitelé z výzkumu se zmínili o problematice Jak motivovat". Kdo by měl být cílovou 

skupinou, není zřejmé (žák? žáci? rodič? sám učitel?). 

• Práce s problémovým žákem 

Do této skupiny jsem zařadila veškerou problematiku žáků, se kterými může mít učitel 

potíže. Kromě skupin žáků, které mají problémy, kterým se dlouhodobě věnují pedagogicko -



psychologické poradny: žák s neprospěchem, žák s poruchami učení, se specifickými 

poruchami učení a žák s problémy v chování, se specifickými poruchami chování, vcetne 

depistáže a integrace žáků s poruchami chování, by měl mít školní psycholog přehled o 

kmenových třídách žáků s problematickým chováním. V těchto třídách by měl pozorovat 

vztahy mezi žáky. 

Další skupina potíží se týká vyloženě poznatků z psychologie: vývojové {Ják v puberte"), 

osobnosti („typologie osobnosti"), psychopatologie {Ják s poruchami osobnosti"). 

Učitelé projevili zájem také o seminář na téma práce se žákem, „kterému se rozvádí 

rodiče" nebo Ják z nefungující rodiny". 

• Třídní kolektiv 

Z oblasti problematiky práce třídním kolektivem by učitele kromě komunikace mezi žáky, 

zajímala i problematika „vztahů ve třídě" a „sociální diagnostiky třídy". Učitelé by se na 

semináři rádi zabývali i „modelovým řešením situací, které vznikají běžně ve třídě". 

Konkrétním tématem semináře by mohlo být „hry a metody práce se žáky v třídnických 

hodinách". 

Do této skupiny jsem zařadila i zájem o seminář s tématikou kariérového poradenství. 

Rámec třídního kolektivu překračují učitelé požadavkem na seminář o klimatu školy. 

• Sociálně-patologické jevy 

Problematiky práce s jednotlivcem i kolektivem se týká problematika sociálně 

patologických jevů: záškoláctví, Jak jednat se žákem, který je drogově závislý", šikana. 

• Krizová intervence 

Někteří učitelé by uvítali seminář o „strategiích řízení třídy v krizové situaci". 

• Pomoc učiteli s inovací jeho práce 

Školní psycholog by mohl uspořádat seminář zaměřený na pomoc s aplikací vybraných 

pedagogicko-psychologických poznatků do vzdělávacího procesu. 

• Péče o učitele 

Učitelé se také zajímají o problematiku péče o sebe sama, proto by tématem semináře 

mohlo být „zvládání stresu", ^vládání afektů", problematika syndromu vyhoření". 

• Nekonkrétně 

Učitelé velmi obecně vyslovili požadavek po kazuistických seminářích a prožitkových 

seminářích. 
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8.3 Co si učitelé od školního psychologa přejí? 

V této kapitole se shrnuté odpovědi týkají otázek: „Co by měl dělat školní psycholog?", 

„Jaký by měl být?" Někteří učitelé si dovedou představit, že by školní psycholog docházel na 

pozorování do hodin. Argumentem proti návštěvám školního psychologa ve třídě je názor 

učitele, že „děti v přítomnosti návštěvy často mění své chování". Lze se domnívat, že názor 

vychází ze zkušenosti s psychologem z pedagogicko-psychologické poradny. Školní 

psycholog, který by na škole přímo pracoval, toho by žáci znali. Úkolem, kterého by se mel 

školní psycholog pozorováním zhostit je sledovat žáka nebo žáky s problémem. Učitele 

udávají následující problematické okamžiky: 

- pozorování třídy, kde má učitel podezření" na problém (obecně vztahové 

problémy mezi dětmi, šikana, záškoláctví) 

- komunikace mezi dětmi ve třídě 

- pozorování dětí, které přicházejí do kontaktu s drogou nebo jsou závislé na 

droze či hře, také u dítěte, které „chodí za školu". Zde učitelé očekávají, že jim 

navrhne postup, jak se žákem pracovat. 

- komunikace učitel-žák / účast při třídnické hodině 

- na základě pozorování poradit, jak některé děti zbavit ostýchavosti, nedůvěry 

v sama sebe" také „abych se s ním poradila, jak s dítětem zacházet 

Výše uvedené odpovědi se dají rozdělit na ty, které se učitele zdánlivě netýkají, protože je 

učitel formuluje jako problém žáků, a ty, které se přímo učitele dotýkají, respektive učitel je 

klientem psychologa. Žádost, aby školní psycholog sledoval učitelovu komunikaci se žákem, 

nelze hodnotit jinak, než že si některý učitel přeje, aby psycholog byl přímým účastníkem 

práce učitele. Jaké podoby má na sebe žádaná pomoc brát? Učitel si dovede představit, že mu 

školní psycholog „odborně pomůže", také poradí s mým problémem ", aniž by ho hodnotil. 

Do této skupiny „představitelného" spadá profesionální pomoc ve smyslu individuální 

konzultace profesního problému (na příklad radu Jak zacházet s dítětem, které prožívá těžkou 

životní situaci - rozvádí se mu rodiče"). Radit by mohl na základě provedené depistáže, 

diagnostiky žáků, na jejíchž základě navrhne intervence učiteli ale nejen na jejím základě. 

Naopak jiní učitelé se domnívají, že by neměl ani diagnostikovat a ani vést nápravy, protože 

se jedná o činnosti, které zvládnou pracovníci pedagogicko-psychologické poradny. Radit by 

měl také na základě „co nejširší spolupráce"s učitelem, ale i organizacemi, které nabízejí 

návazné služby (sociální odbor, organizace, které se starají o děti). Přehled by o nich měl mít 

proto, aby „mohl navrhovat validní řešení". 
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Svá doporučení učiteli má „umět předvést v praxi, kdy je plný počet žáků ve třídě". Tento 

požadavek přesahuje hranice psychologických dovedností a znalostí směrem k pedagogice, 

protože by měl zastoupit učitele v jeho roli. Někteří učitelé také očekávají,pomoc při aplikaci 

moderních metod' v práci učitele. 

Školní psycholog by měl být učiteli k dispozici, aby se mu mohl svěřit se svými 

pracovními problémy, protože ,práce učitele je velmi vysilující". Podmínkou je důvěra ve 

vztahu. Mezi další úkoly, které by měl školní psycholog pro učitele plnit, patří. 

- očekávání Je za ním mohu poslat žáka s problémem" třeba v situaci, kdy má 

„dítě problémy s jiným učitelem". 

- bude se podílet na kariérovém poradenství či organizovat skupinové aktivity a 

zážitkovou pedagogiku. 

- ,pracovat s kolektivem, kde se vyskytuje náznak šikanování, aby děti přijaly 

rozhodnutí" 

- Juším problém žáka, který se zatím neprojevil ani v prospěchu ani jiným 

směrem a požádám školního psychologa o rozhovor se žákem". 

Zmíněné nároky mají společné pouze to, že je učitel žádá po psychologovi v zájmu svého 

žáka. Očekávání Je za ním mohu poslat žáka" je možné vztáhnout k časovému nároku 

kladeného na psychologa, aby ten byl k dispozici, kdykoliv učitel potřebuje. Potřebu mít 

možnost aktuálně konzultovat situaci dokazuje i následující žádost, aby školní psycholog 

zpětně konzultoval učitelovo řešení krizové situace ve třídě, kterou „za jeho nepřítomnosti 

musím rychle vyřešit". Jak se vyjádřil jeden z učitelů "spolupráce by se měla vyvíjet podle 

okamžité situace", tedy aktuálně, ihned. Také se zdá, že psycholog má lepší šanci pomoci 

učiteli s jeho problémy než jiný učitel. 

Další dvě prohlášení jsou zajímavá a nikoliv výjimečná nekonkrétností vyjádřeni. 

Prohlášení o podílu školního psychologa na kariérovém poradenství zaznívá trochu 

akademicky a odtrženě od osoby učitele. Přání učitele, aby psycholog pracoval se třídou, ve 

které si všímá „náznaku" nebo „tušení" nebo "podezření" na problém, je zajímavé ze dvou 

důvodů. Prvním z nich je předpoklad, že školní psycholog bude pracovat v okamžiku, kdy 

učitel vnímá začátek problému. Dále je tu předpoklad, že školní psycholog bude brát učitele 

za partnera, jeho slova za „bernou minci". 

Školní psycholog by měl být nejen seznámen s problémy žáků, ale měl by „znát i úspěchy 
žáků" a to nejen ve formě zpětné vazby k jeho práci, ale i na úrovni informace o žácích, se 

kterými školní psycholog nepracoval. 
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Jasnou představu mají učitelé i o způsobu komunikace se školním psychologem. Je pro ne 

představitelná komunikace typu „informovat o změnách v situacích". Platí to i obrácene? Je 

možné se spekulativně domnívat, že školní psycholog by měl být tím, kdo dává zpětnou 

vazbu jako protiváhu ohrožujícího hodnocení? Možná, že je to jedna z odpovědí na otázku, 

jak by měl školní psycholog komunikovat. Komunikaci s rodiči učitelé opakovaně zmiňovali 

jako téma pro práci školního psychologa. Ve vztahu k rodičům by učitel potřeboval pomoci 

„usnadnit komunikaci11, která vázne. Zde je konkrétní příklad: učitel by potřeboval 

„konzultaci, jak komunikovat s rodiči, kteří jsou nezaměstnaní - matky alkoholicky 

Psycholog by mohl umět poradit vedení školy, jak komunikovat v krizové situaci se 

sborem. Školní psycholog by tedy mohl umět poradit i s managementem školy. Tímto 

požadavkem se jeho zóna působení rozšiřuje o pomoc vedení školy. 

Učitelé také očekávají, že školní psycholog si dokáže získat důvěru. Bude „dutou vrbou" 

všem, kteří mají problémy. Kým by tedy školní psycholog měl určitě být? Důvěrníkem. 

Do této chvíle se požadavky učitelů pohybovaly na rovině rad a přímých zásahů 

psychologa do činnosti učitele, intervencí se žáky. Nově učitelé očekávají pomoc školního 

psychologa na rovině plánování, projektů. Pomoc konkrétnímu učiteli by měla spočívat v 

pomoci s programem na „adaptační kurz" i „vícedenní specificky zaměřené programy pro 

žáky". Školní psycholog by se měl podílet na vytváření individuálních vzdělávacích plánů. 

Vedle toho by se školní psycholog měl podílet na vytváření „školního vzdělávacího 

programu" nebo na projektech prevence sociálně-patologických jevit. Školní psycholog by 

tedy mohl ovlivňovat chod celého systému školy. 

Co učitele ještě k možnostem spolupráce učitel - školní psycholog napadlo? 

Školní psycholog by měl být na škole takový ,ferda, mravenec - práce všeho druhu," jak 

se vyjádřil jeden z učitelů. Na základě předchozí kapitoly „Co je pro učitele směrem ke 

školnímu psychologovi představitelné?" lze tomuto výroku rozumět tak, že pomoc školního 

psychologa zahrnuje všechny subsystémy školy, (žáky, učitele, vedení školy i rodiče). Jeho 

práce zahrne nejen prevenci (např. dobu, kdy má učitel pouze podezření"), práci s 

problémem ale i plánování. Jeho znalosti a dovednosti se musí nutně opírat o znalost nejen 

psychologie, ale i dalších oborů (např. psychoterapie, pedagogiky). Pro všechny klienty by 

měl být „doktorem duší". 

Jaká přání učitelů rozšířila oblast „představitelného"? 
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Problémoví žáci" by měli docházet na „terapii ke školnímu psychologovi Školní 

psycholog by měl „pořádat besedy k šikaně, rasové snášenlivosti ve třídách s cizinci , ktere 

by měly sloužit „k vytváření pravidel fungování třídy." 

Někteří učitelé by uvítali i několikadenní „účast školního psychologa na škole v pnrode 

třídy, se kterou jsou problémy - vytvoření programu k řešení situace", či jiných vícedenních 

programech, kde je možné pozorovat děti i mimo školu. Vyskytl se i požadavek učitele, aby 

školní psycholog sledoval děti při „mimoškolních aktivitách". To se mi zdá velký požadavek 

na pracovní dobu školního psychologa. 

Školní psycholog by měl být učiteli k dispozici, aby se mu mohl „svěřit se svými 

pracovními problémy", protože „práce učitele je velmi vysilující" v době, kdy se „zvyšuji 

nároky na učitele pro narůstající agresivitu a vulgaritu dětí". 

Ojediněle se vyskytla žádost, aby se školní psycholog zasadil o „stmelení kolektivu 

učitelů". Možná i tím, že by pomohl „s osobními problémy ve vztahu učitel-učitel". Tento 

názor je zajímavý, protože vybízí k otázce, jestli má být skutečně psycholog jako jeden 

z učitelů nebo být někým mimo tým, kdo může ovlivnit vztahy v týmu, což se zda 

nesplnitelné, pokud bude pracovat přímo na škole. 

Pro rodiče by měl pořádat blíže nespecifikované „kurzy", které by mohly mít blize 
nespecifikovaný ráz „osvěty". 

V této části dotazníku se učitelé hojně z vlastní vůle vyslovovali k otázce, zda by mel 

školní psycholog na škole vůbec pracovat. Školní psycholog by měl pracovat na škole 

pravidelně a dlouhodobě, aby „byl učiteli k něčemu platný". Opět je tu nárok na cas 

psychologa. Tentokrát se nejedná o nárok na okamžitý zásah psychologa, ale o nárok na 

soustavnou a dlouhodobou práci psychologa na škole. Může tomu být proto, aby psycholog 

poznal specifikum dané školy, aby „věděl, o čem mluví" Měl by být zaměstnáván i na 

školách, na které je zapsáno méně jak 500 žáků. Vyskytl se i názor, že na každé škole by měl 

pracovat školní psycholog i školní speciální pedagog. 

Učitelé se rovněž domnívají, že školní psycholog není na škole zapotřebí, protože stačí 

poradci, kteří jsou již v poradenství zavedeni a eventuelně školní speciální pedagog. 

K optimalizaci poradenství přímo na škole chybí lepší spolupráce stávajících poradců s 

učiteli, zejména psychologů z poraden. Někteří učitelé školního psychologa na škole 

nepotřebují, protože psycholog z poradny přijede na požádání. Tito učitelé nepožadují vyšší 

intenzitu psychologických služeb. Někde na půl cestě mezi požadavkem přítomnosti školního 

psychologa na škole a jeho nepřítomnosti (s veškerými možnostmi práce, které z těchto 
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odlišných pracovních pozic vyplývají) stojí nápad učitele, že by měl mít školní psycholog 

pouze konzultační hodiny pro žáky a učitele". 

V následující tabulce shrnuji pozitivní a negativní očekávání učitelů od školního 

psychologa. Tato očekávání zároveň vytvářejí nejrůznější role, které by mohl školm 

psycholog naplňovat, ať jsou učiteli vítány nebo zavrhovány. Pro větší přehlednost jsem se 

pokusila najít i základní charakteristiku role. 
Tabulka: Očekávání učitelů od školního psychologa formulována jako pozitivní a negativní 
role. 

Role pozitivně vnímaná lole negativně vnímaná Základní charakteristika 
A Důvěrník Vlanipulátor Kvalita vztahu školní 

„doktor dušt Ten, kdo přichází s nepoznaným psycholog - klient 

Terapeut (budí strach) komunikující, tolerantní 
tí Kolega lovnocenné postavení vůči 

učiteli 
C Odborník, rádce Kontrolor - ten, kdo hodnotí Nadřazené postavení vůči 

Ten, kdo odhalí slabé stránky učiteli 

učitele 

Ten, kdo zbavuje kompetencí 

(byť pasivně) 
D Pomocník Podřazené postavení vůči 

— 

učiteli 
Clen týmu Ten, kdo ovlivňuje vztahy mezi Postavení v systému školy 

— — 

učiteli 
* ten, kdo zastává názor Ten, kdo zastává jednostranný Výchozí pozice jednání 

školy (jako svůj) názor 
b i en, kdo je zavázaný Ten, kdo zneužívá důvěrných Zacházení s informacemi 

vedení školy předávat informací 
informace pracovního 

rázu 

H Znalec školy Cas 
Ten, kdo je ihned k 

dispozici 
-•—- 1 
,Ferda, mravenec, práce všeho druhu" 
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8.4 Rozpory ve výpovědích učitelu 

Školní psycholog jako ten, kdo pracuje se všemi vs s jedincem 

Školní psycholog by měl pracovat s celým systémem školy. Měl by se podílet na 

plánování jejích programů a tím spoluutvářet její tvář. Jeho klientem se může stát vedeni 

školy, pedagogický sbor, třídní učitele, učitel, žactvo, třídní kolektiv, žák, rodičovská obec, 

rodič. Okruh problémů, kterými by se měl zabývat, je rozmanitý. Počínaje specifickými 

poruchami učení a chování, sociálně patologickými jevy, vedení i konzultace související 

s komunikací, příprava besed a seminářů, atd. Kromě toho by měl individuálně pracovat 

s jednotlivcem. Měl by se věnovat všem a zároveň jednomu. 

Školní psycholog by měl zastávat názor školy vs. pracuje s „problematickým žákem, je 

mu důvěrníkem 

Školní psycholog by měl zastávat názor učitele, učitelského sborn čili být v souladu se 

školním vzdělávacím programem. Být zajedno se školou. Školní psycholog by měl pracovat 

se žákem, kterého učitel označuje za „problematického". Navíc by s ním měl vytvořit vztah 

založený na důvěře žáka (v psychologa jako jednoho ze sboru?), který veřejně zastává týmový 

názor. Situace je obzvlášť náročná, pokud má školní psycholog řešit problém žáka s některým 

z učitelů. Ještě více vyhrocena je situace, když by měl školní psycholog provozovat 

psychoterapii žáka školy. 

v 

Školní psycholog jako člen týmu vs. důvěrník ve vztahu učitel -učitel 

Školní psycholog jako člen týmu by měl být jedním z učitelů, jejich rovnocenným 

partnerem, kterému jsou přiznány stejná privilegia i povinnosti (např. jeho názor nemá větší 

váhu, než názor učitele). Proti tomuto nároku stojí nárok, aby školní psycholog byl 

důvěrníkem učitele, který může ovlivnit vztahy na pracovišti. Bude-li školní psycholog 

součástí týmu, jakýkoliv vztah uvnitř týmu se ho týká. Nelze, aby zaujal takový odstup jako 

člověk mimo tým, supervizor vztahů na pracovišti. Nabízí se tedy otázka, jestli má být školní 

psycholog členem týmu nebo nemá. Jisté je, že tyto dvě odlišné pozice nabízejí odlišné 

možnosti práce. 

69 



Učitel jako klient vs. spolupracovník školního psychologa 

Jako klient školního psychologa přichází učitel s problémy, které se týkají nejen jeho 

osobně (profesní problémy typu problematické komunikace se žákem nebo rodičem nebo i 

jiným učitelem ze sboru), ale přichází s problémy svých žáků jako ten, kdo si přeje a 

„objednává" změnu. Jedná se o problémy, kterých si sám všiml a které svépomocí nevyřešil. 

Kromě toho by si někteří učitelé přáli, aby za psychologem mohli přijít i se svými osobními 

problémy. Školní psycholog má stran vyhledávání těchto problémů pasivní úlohu. Plní pouze 

očekávání učitele. Určitou profesní svobodu získává školní psycholog jako spolupracovník 

učitele třeba u již zmíněných problémů (ty mohou být rozporné právě v otázce, kdo je 

klientem psychologa - učitel, který přichází ke školnímu psychologovi s problémem žáka? 

Ten žák?), které učitel zpozoroval u svého žáka. Školní psycholog má být také tím, kdo by 

měl vyhledávat aktivně problémy (pozorováním ve třídách, ve škole i mimo ni). Učitel jde 

I „se svou kůží na trh", pokud přistoupí na to, aby školní psycholog mohl vystupovat jako 
! svébytná autorita. Riskuje, že psycholog odhalí jeho profesní nedokonalost. 

v 

Školní psycholog nemá kontrolovat vs. má učiteli pomoci 

Učitelé se obávají kontroly jejich práce školním psychologem. Mohl by odhalit jejich 

profesní chyby. Obava pramení v nejistotě, aby se informaci o pochybení nedozvědělo vedeni 

školy. Jde vlastně o obavu z negativního hodnocení práce učitele. Důvodem muze být 

odmítání dalšího znejištění, kterého je v každé pomáhající profesi založené na vztazích dost a 

natož v učitelské profesi. Dalším důvodem ale může být odmítnutí nepatřičné role. Skolm 

psycholog nemá zastávat roli kontrolora (jistě ne v oblasti pedagogiky a možná i v oblasti 

psychologie), kde by mohl vypadat jako ten, „ikdo neví, o čem mluví.11 Také může jit o 

způsoby komunikace mezi školním psychologem a učitelem. Vždyť se učitelé i obávají, jestli 

s nimi bude umět školní psycholog komunikovat. Forma komunikace, kterou nabízejí, je 

zpětná vazba. Jistě je možné nehodnotit, za to poskytovat zpětnou vazbu. 

Na druhé straně je hodnocení nezbytnou součástí posouzení situace psychologem, u které 

si učitel není jistý a se kterou se obrací na psychologa, aby ji odborně posoudil a poradil mu 

optimální řešení. Musí předcházet výslednému doporučení, čili radě, které učitel očekává. 

Školní psycholog má pomáhat vedení školy vs. je jeho podřízeným 

K této problematice nemohu příliš říci, protože otázka není předmětem mého zájmu. 

Přesto se vyskytly různé požadavky na spolupráci školního psychologa s vedením školy c. 

naopak obavy z nedůvěryhodnosti jeho osoby. O nedůvěře psali učitelé právě ve spojení 
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s prací školního psychologa pro vedení. Při spolupráci s vedením nemohou vyloučit, ze 

nebude obsahovat poskytování informací, které sami považují za důvěrné. 

Zvýše uvedeného vyplývají následující otázky, kterým nelze zcela porozumět pouze na 

základě stručných poznámek učitelů v rámci dotazníku a bude nutné je porovnat 

s informacemi z rozhovorů s učiteli. 
1. Jak by měla vypadat komunikace mezi učitelem a školním psychologem? 
2. Jaké povahy b y měl být , podle učitele, vztah se školn ím psycho logem? O h r o ž u j e uči te le 

předpokládaná obava o pozici? („učitelé znají dítě lépe"?) 

1. Jakou formu porušení etiky práce si uvědomují učitelé? („zneužití informaci") 

4. Jaké rozpory lze vysledovat v řeči učitelů a jak jim lze rozumět? 

9 Kvalitativní analýza rozhovorů 
Následující text se skládá z výpovědí učitelů a mých komentářů. Text psaný kurzívou je 

citací doslovných výpovědí učitelů. 
Paní učitelky, které označuji U1 a U2, učí dlouhá léta na druhém stupni. Paní učitelky U3 

a U 4 učí obě do 10 let na p rvn ím stupni. O p a k o v a n ý m čtením rozhovorů mi vystoupi ly 

* M 

následující okruhy témat či přání učitelů na školního psychologa . 

1. čas 

2. jiný profesionál 

3. školní psycholog jako ohrožení 

9.1 Školní psycholog a čas oci školního psychologa, 

Když jsem se první paní učitelky zeptala, co by potřebovala o 

kdyby na škole nějakého měli, odpověděla. 

* čal děíi miátit a kantor nemá 
|U1: Stanou se takové případy, co se nám staly, že třeba se zaca* ^ ^ ^ třeba v 

čas se věnovat tolik té roztržce, protože další deti cekají, co ^ p w í o ž e íen k a n t o r nemá 
takovém momentě by mohl psycholog vyřešit, proč se to vlastně děje. 

na to v hodině při té práci moc času. 

r d l pokud by na ně měl čas. 
Přání paní učitelky se tedy týká situací, které by učitel zv a , v ^ p s y c h o l 0 g n , ale 

Učitel v těchto situacích neoslovuje školního psychologa jako specialistu n ^ a k u t n è 

jako v určitých dovednostech „vyškoleného" pomocníka učiteli, který 
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vzniklé problémy, které mohou být rozmanité (vztahy mezi žáky, individuální problémy 

žáka), ale jedno mají společné. Ruší učitele ve výkonu jeho hlavní náplně - vést výuku. 

Školní psycholog je může řešit z titulu času, který tím, že je na škole zaměstnán, přináší 

navíc. Školní psycholog by měl být „asistentem " učitele. Konec konců školního psychologa 

škola bude snáze financovat než asistenty učitele. 

U4: I jako asistent. Alespoň některý hodiny, když je hlubokej problém. Dítě není možné 

dotlačit k práci, aby si k němu sednul, stoupnul, aby to dítě mělo podporu. Já když u něj 

stojím, tak dítě jede, jakmile se věnuju dalším, tak jako když ustřihneš provázek. Pro 

nastartování, některým dětem to trvá dlouho. 

U2: Máme tu poměrně dost takových těch dyslektiků, dysgrafiků. Máme tu i vyškolené 

asistenty a i jsme dělali skupinky dětí jednou týdně. Máme tu až 51 dětí se stanovenou 

diagnózou a samozřejmě x těch míměji postiženejch, ale teď na to nejdou peníze a hlavně čím 

jsou ty děti starší, třeba na druhém stupn, 

i• zjišťujeme, že pro ně moc pomoc žádná není. A měli jsme i pro pátáky a šestáky, ale teď to 

budeme pouštět a budou skupiny pouze pro první stupeň. Takže pro nás by ten psycholog byl. 

••• v průběhu rozhovoru se paní učitelka k tématu vrací - (Školní psycholog v rámci své 

Přítomnosti ve třídě) pomůže i jednotlivým dětem s těma obtížema. Ideální by bylo, kdyby to 

byl zároveň i speciální pedagog, což by bylo úplně důležitý. 

Situací, kterých se vztah učitel - školní psycholog jako pomocník týká, je víc. Mezi ně 

Patří i situace, ve které by učitel potřeboval pomoc od kolegy z pedagogického sboru, který 

ovšem v kritické chvíli nemá pro své pracovní povinnosti čas nebo potřebuje řešit situaci se 
žákem, na kterou nemá v hodině čas. Jedná se o Jen moment, tedy jakousi časovou 

Pohotovost školního psychologa. 

U1 : Ale i pro takové chvilky ve třídě. Já vidím na některých dětech, že toho mají za celý den 

dost- třeba v pátek pátou hodinu. A nevím, co se jim stalo, ale vidím, že je to nebere... Takže 
m°žná i ten moment, zajdi si k,paní psycholožce. Máš možná nějaké trápení, o kterém já 
hevím... a já tě budu trestat za něco, co nevím. 

Ul : Ale někdy mi nastraží (pětadvacet osmáků) takové situace, že prostě si říkám, jestli já je 

*bec zvládnu. A po takové hodině, když se opravdu dostanou do ráže, tak cítím takovou 

Obraci, že bych si šla s někým opravdu promluvit Co bych očekávala (od školního 

Psychologa)? Že mě přivede zpátky do klidu.... Ale někdy si říkám, má to (práce tělocvikářky) 
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smysl? A potřebovala bych vědět, že jo (smích) Potřebuju takové možná uklidnění, 

důvěru nebo zvednout sebevědomí. 

Zmíněné situace mají společnou naléhavost jejich řešení, jedná se o aktuálně vzniklé 

problematické situace. Tyto situace by mohl školní psycholog řešit rozhovorem nebo „by 

mohl poradit. V situaci, kdy učitel zažil pro sebe nepříjemnou hodinu, by si potřeboval 

k psychologovi „zajit pro „uklidněnt. Je jedno, týkají-li se žáků nebo učitele profesně 

začínajícího nebo s mnoha lety praxe jako v případě paní učitelky Ul. 

Ul ; Třeba teď máme novýho kantora a čiší z něho taková dobrota a laskavost. A ty děti ... ho 

berou jako přílišného dobráka a má s tím strašné práce. Takže takový psycholog by mu mohl 

Poradit... Protože my se nevidíme v těch hodinách. Já mám holky, on má kluky. 

Protože onen naléhavý „moment může nastat kdykoliv, popisují učitelé pohotovost 

školního psychologa k zásahu, kdykoliv to učitel potřebuje jako „být k dispozici". Obzvláště 

v době, kdy je více dětí „horších a horšíchdětí s problémy v chování k učiteli (zmíněný 

,podíl školy" spočívá v ochotě postavit svou roli ve výchově a vzdělání na službě rodině. 

Učitel se tedy dostává do postavení sluhy, který nemá autoritu vůči svému pánu - žáku či 

rodiči.) 

^-Ta možnost, ž e j e tu s t á l e k dispozici, v e z m u telefon a zavolám. To by bylo taky dobrý. 

Zmiňovanou pohotovost lze dokumentovat slovy paní učitelky U2: „být k dispozici vlastně 

Vo kohokoliv". 

R o k o d r o k a j s o u d ě t i horší a horší. Co si dovolej k učiteli, asi je to vina rodičů, ale škola 

na tom má taky svůj podíl a hodně velkej. 

rTl . ,., „Manreï nemuselo táhnout, až do té páté - šesté třídy. 
Ul : No. Ze by se to (vztahové problémy chlapce) nemm 
Žp a l i tirirkp noradny nebo s tím psychologem tady vždycky na by třeba mohl chodit do psychologické poraany 
i , , / u^hn v lakovém tom sociálním citem, 
^vé nějaké rozpravy, protože tam byla chyba v takovém 
Tr?. Afv, w , dtuaci kdy se ten kluk, co je zkazeny rodicí, dostal do 

Někdy jsme měli i pocit t ř e b a v s i t u a c i , K a y 

, , . v nim popovídal, trosku ho zklidnil, nasel, obrovského afektu, mít ho ke komu poslat, kdo by si st i f 

^ je zdroj problému... 
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V neposlední řadě souvisí časová přání učitele ve včasností zásahu školního psychologa. 

Zároveň již paní učitelka neoslovuje školního psychologa na rovině „pomocníka", ale obrací 

se na něj jako na jiného specialistu, který umí vést Jakové nějaké rozpravy" K této citaci se 

ještě vrátím. Tento požadavek potvrzuje i další paní učitelka, která ale svým požadavkem, aby 

školní psycholog jnašel, küe je zdroj problému" se obrací na psychologa jako na odborníka, 

který může přijít na příčinu problému žáka, se kterým učitelé potřebují pomoci. 

9-2 Školní psycholog jako jiný odborník 

Zdá se, že příkladem situace „přechodu" mezi rolí pomocníka a specialisty je následující 

ukázka - sledování klimatu. Učitel by to jistě zvládl, kdyby nemusel mít „ivšechno ve voku", 

ale stejně z nároku na „nezávislého pozorovatele" zaznívá jiná role. Role odborníka, který je, 

Pravda pouze v pozorování klimatu třídy nebo školy, nezávislý na vůli učitele, školnímu 

Psychologovi je paní učitelkou U2 přisouzena role, ve které se nechová již jako pouhý 
„nm „ v. , v 1 Kw cám stačil ale stává se z něj jakýsi školní reformátor, 
Pomocník učitele ve věcech, na ktere by sam siam, a ^ 

kterému je svěřena důvěra ve .formován? školy. Odborník, kterému je udělena svoboda 

Pohybu i konání. Vždyť by si i „mohl rodiče pozvat. Nutnou výbavou je potom zájem o 

školu a práci pro ni. 

Že by u> mbylo: „pozor déti dnes přijde pan psycholog", ne. On by si chodi, do tfid 

fa*«» Sám hy i vidé,jak «eba na chodbě děl, do sehe jdou, ,ak by pak přišel 

* se podiva, Všechny tyhle věci, na který učitel vzhlede, k * musl prohra, látku, 
Setoty, všechno mít ve voku, tak takovej nezávislejpozorovatel * 
i jo ' . 7v[ášt> kdyby to byl školní psycholog, kterého by ty 
U2- - i by si ten dotyčný mapoval školu... Zvlast Kay y / 

J ' 1 i-Atihv do té třídy přisel. Sedne si tam, 
znaly, tak by j,m nepřišlo tak nenormální, kdyby do y 

horuje 
T r. "" -I sinhn takovýho, komu i ta škola přirostla 
^ To hy hy,a ohmmnA pomoc, kdybychom me a 

a kdo by i mé! představu, jak by si j, formoval, jak y 

. . . . k t e r é m ůže zastat sám učitel s těmi, které 
»alší Situaeí, která stojí na r o z m e z i v • ^ ^ ^ ^ ^ 

. t e l "«může zastat, protože se dostává do P t o ^ 
" S t e l u , , . . . . . . .„ ieho odchodu do specialn, skoiy, a 

. U4 může „mluvit se zakem o jeho o ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 

^ Psycholog z titulu jiného vztahu V , • ^ s n á z e „ e í u č i t e l , 
at nu ty kule" jako to musí pani ucite.K 
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z pozice ne-hodnotícího vysvětlit výhody rozhodnutí přejít ze školy na školu a samozřejmě 

nejen žákovi, ale i jeho rodičům. 

U4: O tom já s ním můžu mluvit, ale jak si to dítě v hlavě srovnat, že já jsem ta, která mu dává 

kule. Jeden člověk mu ubližuje tím, že mu dává kule a čtyřky a pak mu vysvětluje, že mu 

nechce ublížit. Teď by to chtělo někoho, kdy mu v tom udělá pořádek a to samé v rodině. 

Takže učitel by s pomocí pouhého „asistenta", jehož hlavním přínosem je „čas navíc", 

nevyšel. Potřeboval by, aby školní psycholog uměl něco Jiného". V případě daných učitelů 

by měl umět vést „lakové nějaké rozpravy". Je dobře si všimnout, že oblast psychologovy 

specializace je v řeči paní učitelek ze vzorku popisována nekonkrétními pojmy jako Jakové 

nějaké" nebo Jiné". Paní učitelky mluví o oblasti, která se vymyká jejich profesnímu 

povědomí a kde práce školního psychologa přestává být prací asistenta pro možná i méně 

důležité úkoly a začíná být svébytnou prací jiného odborníka na Jiné rovině". 

Ul: No. Že by se to nemuselo táhnout, až do té páté - šesté třídy. Že by třeba mohl chodit do 

psychologické poradny nebo s tím psychologem tady vždycky na takové nějaké rozpravy, 

protože tam byla chyba v lakovém tom sociálním cítění. 

Ještě lépe je znát váhání, jak verbalizovat právě profesionální odlišnost, ve slovech: 

U3: Mám kloučka, který chodí na určitou nápravu a prostě on říká. „Já chodím kpaní 

psycholožce a moc se mi to tam líbí" Todle by bylo víc jak doučování. Řekla bych, že to 

víc cítí jako doučování, i když to není. Ale jako pozici učitele a něco na víc bych cítila pozici 

doučování, než prostě s někým jiným o něčem. Když na něj reaguju celej den a pak ještě 

dělám speciální nápravy, tak ta rovina je tam stejná. Pořád mě vnímá jako učitelku.... Kdyby 

to byl psycholog, jako muž, tak to by byla taky jiná rovina. 

Co by tedy měl vlastně konkrétně umět školní psycholog podle učitelů? Měl by být tím, 

kdo „ví něco víc" než učitelé a tak snáze poradí rodiči (ve smyslu, že rodič snáze přijme jeho 

radu, když on je „ten Psycholog"!). Také v oblasti komunikace by měl umět pomoci tam, kde 

učitel nestačí. Jedná se nejen o rodiče „co jsou takový oříšky" (rodiče, se kterými se učiteli 

obtížně komunikuje), ale také o rodiče, kteří si nejsou jisti svou výchovou. Prostě školní 

psycholog by měl „umět říct to tomu rodiči" nebo „to umět báječně rozebrat". Jedním 

dechem měl by s nimi umět komunikovat, protože učitelé „nemají ty zkušenosti" 

z komunikací s rodiči. 
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Také by měl umět posoudit závažnost situace, pokud učitel „cítí náznak" problému žáka 

Školní psycholog by jako odborná autorita mohl zbavit učitele obav z obtěžování 

(poradenského psychologa). Paní učitelka mluví o své nejistotě vůči autoritě psychologa i 

nejistotě vlastní práce se žáky s obtížemi. Školní psycholog může snížit nejistotu učitele 

ujištěním, že pracuje správně, protože je správně citlivý k problémům svých žáků. Může tedy 

vlastně podpořit učitelovy kompetence a jeho profesní sebevědomí. Paní učitelka U3 i 

vysvětluje, jakých problémů žáků by se měla pomoc učiteli týkat. 

Co může nabídnout školní psycholog učiteli, vyjádřila paní učitelka U4 „rozkrejt to, vidět 

to z psychologický strany", přičemž za slůvko „to" lze vsadit jakýkoliv problém, se kterým se 

učitel na psychologa obrací. 

Ul: Spíš problémové děti, kdy se rodiče zvou na výchovnou komisi, což bych řekla, že je 

účinné.... U některých takových těch rodičů, co jsou takový oříšky, co si nechtějí nechat 

Poradit... Zase ví něco víc než vědí učitelé nebo třeba že to ten psycholog umí říct tomu 

rodiči. 

U2: No, třeba když ty rodiče vypráví, my s nima mluvíme o tom, jak vedou režim dětí, jak 

vypadají ty výchovné prostředky, tak on jim třeba mohl dát radu, zkuste sním dělat tohle, 

Ostavit si denní režim, promluvit a řekněte mu ty a ty pokyny, dodržujte, buďte důslední. 
St<*rší pán, který to tak báječně uměl rozebrat. 

U4: ...pomohl by rodičům nahlídnout na ty vztahy a vysvětlit jim to. To byl případ rodiny se 

^ladním vzděláním a já nemám ty zkušenosti, jak s nimi mluvit, aby mi přecvaklo, aby mi 

rozuměli, abych jim nepřipadala jako ta chytrá, která jim chce radit. 

°3 Dejme tomu že některé věci cítíš. Nějakou obtíž nebo něco podobnýho, nějaký náznaky že 
by to nemuselo ani být na zprávu, že by řekl tohle zkus a nebude nutný vfibec žádný vyšetřeni 

° ono se to polepší. Třeba dejme tomu, nevíš si rady, tak ho tam pošleš (do 

Pedagogicko.psychologické poradny) « třeba je to úplně zbytečný My tam třeba 

Posíláme děti, u kterých cílíme, že je tam dysleklická potíž nebojsou hyperaktivní nebo cítíme, 
èe Je tam snížený intelekt. Tohle my potřebujeme na tu poradu, protože náš názor je 

Wo.,ale to potvrzení. Hele, jo, dobrý, dělej. Aleje tam ta nejistota 

Rozkrejt to. Pomoc nám to z tý druhý strany -psychologický vidět. 

Všechny paní učitelky z rozhovorů souhlasily s tím, aby školní psycholog komunikoval 
Sr°diči žáka. Háček spočívá v obsahu řečeného, který by měl být „konzultován se školou". 

^Olní psycholog nám v řeči paní učitelky U2 najednou nevystupuje jako nezávislý pracovník 
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čili „osoba mimo školu" z řeči paní učitelky Ul, ale jako „ne úplně prostředník" mezi školou 

a rodiči, který má podpořit názor učitele, potažmo školy jako instituce. Přičemž „ne úplně" 

paní učitelka vztahuje k samostatným závěrům psychologa. Vlastně mu ono „ne úplně" dává 

možnost být jiným odborníkem. Jak to školní psycholog provede? Zahrne do svých rad 

rodičům výsledky konzultace s učitelem. Školní psycholog ale náhle vystupuje jako ten, 

který může naopak učiteli uškodit, ale k tomuto tématu se později vrátím. 

ona U2: Třeba s tou druhou doktorkou, když šly děti na vyšetření kvůli volbě povolání, tak 

potom přišla k nám na konzultaci, jak škola vidí dítě, k čemu by tak směřovalo, protože beze 

sporu ten češtinář, matikář, jyzikář mají dítě 4 roky několikrát týdně, abychom to stou 

Psycholožkou skloubili trošku. Takže její rada rodičům byla konzultována se školou A 

Mohla říct třeba rodičům, helejte se ono mu chybí soustředění a ono by to mohlo na tý škole 

opadat i třeba jinak. Dokázala říct rodičům a i napsat do vyšetření, že na střední škole hrozí 

líhání. Současný psycholog to neřekne I zároveň bude, ne úplně prostředníkem, ale může 

Podpořit náhled jak už tý školy, ale my samozřejmě berem náhled i jeho. 

Z jaké pozice může udílet rady rodičům? No, právě z pozice, že je „někým neučitelským", 

jinou autoritou než je učitel, odborníkem, který může vidět situaci jinak než učitel a z toho 

důvodu i jinak radit rodiči. Ale také jde o způsob vnímání školy jako inst.tuce a učitele jako 

Profese. Možná by autorita školního psychologa vyvážila znevažování učitelské profese ze 

«raný veřejnosti - učitelky jako „cáklé ženské", školní psycholog by tedy možná mohl škole 

*abídnout novou tvář s možností pro veřejnost vytvořit si jiný, neodsuzující názor. 

Tro. D , , , , w ,akv dobře. Byl by to další druh autority. Některý U3- Rozhovor s někým neučitelským, by byl ta/cy aou, y 
Někteří rodiče, mám maminku kloučka, která rod'če si jsou nejistí a tak se přijdou zeptat. ... Neklen 

* - <« - , « . chodí ptát, jak sním. Já taky nevím a ten psycholog to vidijmak a 
P°tvrdil by: „Ano, tohle děláte dobře, tohle mu zakažte a tohle není dobré 

... Ale jsou tady i ^ » - " * ^ ^ " 
./ iuuy ženské, ktere nejsou schopné spolu našli cestu. Někteří rodiče berou u č i t e l k y jako 

Se Jinde uplatnit a třeba tady by byl dobrý. 

do 

ně 

K dyž jsem se učitelek ptala, co by mohl udělat školní psycholog pro sbor kantorů, 
>žyěděla jsem se že by mohl učitelům pomoci mezi sebou „navázat kontakt" a také b> pro 

Připravovat přednášky". Také komunikace mezi prvním a dmhým stupněm může 
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být na některých školách problematická, zde by školní psycholog mohl usnadnit 

komunikaci". Co naopak by neměl řešit, jsou vztahy mezi učiteli ze sboru, protože patří do 

„kolektivu a nemohl by být nezaujatý". 

03 : Mít celkový pohled na věc, nové metody, jak s dyslexií. Autorita, která by to všechno 
věděla. 

U4: Třeba kontaktní hry na odbourání ostychu mezi učiteli. Navázání kontaktu. Je spousta 

kolegů, kteří si spolu vykají a přitom spolupracují řadu let. Provětrat ovzduší. 

U4: Nebo téma spolupráce s rodinou jako přednášku. Vedení třídních schůzek, nebo psaní 

Poznámek. Mě to přijde šíleně nablblý. Nic to neřeší. Věci se mají řešit na místě, ale zase 

Potom o tom neví rodiče. Jak to řešit. Nebo agrese. Dvě děti se rvou a co s tím? 

Ü3 \ Ale člověk má různý mezipředmětový vztahy nebo první stupeň předáváme na druhý. Jako 

«snadnění komunikace mezi náma a druhým stupněm. Učitelé druhého stupně to dělají jiným 
zPůsobem, učí jednotlivý předměty a oni na něj hledí skrz jeden předmět.... její kolegyně U4 

Osvětluje: Někdy se oklikou dozvím, jak jsou ty děti nemožný a nic neumí. To by bylo taky 

Pro toho psychologa, aby vysvětlil těm druhostupňovým, že k nám ty děti přijdou ještě s nudlí 
a neumí si zavázat ani tkaničku a my jim dáváme hotový žáky. Myje učíme sedět v lavici, sníst 
si Náčinu, dojít si na záchod, neutéci, všechno. Oni dostanou hotové žáky a že se to u pár dětí 
nePovede. Taková ta rivalita mezi stupni je na všech školách. 

U 4 ' (o vztazích mezi učiteli na škole) To by asi bylo hodně potřeba řešit, ale psycholog by to 

hřešil. Už by patřil do kolektivu a nemohl by být nezaujatý. Nemohl by říct, jak ty vztahy 

dělat. 

^-učitelské povinnosti školního psychologa zakládají jiné možnosti vztahu. A opět je tu 
n°vá kvalita. Vzhledem k tomu, že školní psycholog „nemá tu klasifikační povinnost", může 

^ ^ e t vztah založený na jiné kvalitě „ke komu mám důvěru a komu mohu říct něco, co bych 
n,k^u neřek" a to se týká i problémů žáka s učitelem. Učitel nemůže být „kamaráď, třída ho 

^ Poslechnout. 

Ü4: ty neměl tu klasifikační nebo takovou nějakou povinnost, takže jemu by nešlo o to 
^ , , ijnde že by byl taková dobrá duše ústavu, že et « den od těla, co mi musíme udělat.... jmae ... j 
hchorin 7 , , hvI iak0 takovejkamarád. Něcojinýhoje učitel, tam 

°dil do těch tříd i na ty šikovný, aby byljano lano j 
QQut°rita musí být. 
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Ul: Je ten psycholog taková ta osoba třetí... O i "de on je ta osoba mimo školu)..., není to 

rodič, není to učitel. Měl by to být někdo, ke komu mám důvěru a komu mohu říct něco, co 
bych nikomu neřek. 
U4: Že by i třeba mohl říct, hele já se bojím tý učitelky. 

Na důvěře ve vztahu školního psychologa a učitele je závislá i pomoc učiteli v profesně 

choulostivých situacích „kde jsem vlastně uklouz". Vyjasnění profesní situace by mělo nastat 

v diskusi proč se to děje". Školní psycholog může učiteli nabídnout důvěrný prostor ke 

,Zpětné reflexi". 

U4: Ale na druhou stranu říct: "Hele mě se nepovedlo, co si o tom myslíš, proč se to stalo? " 

To si myslím, že toho je málo. A kdyby se tohle dokázalo, že by si učitelé přiznali, že se jim 

něco nepovedlo. Taková ta zpětná reflexe, zkusit si to probrat a říct si, kde jsem tedy uklouz. 

To sám se sebou každéj zpytuje a samozřejmě, že na to nikdy nikdo nepřijde. 

Školní psycholog je jiný, také protože je přítomný na škole. S fyzickou dostupností 

dolního psychologa nakládají učitelé z prvního a dmhého stupně odlišně. Obojí ji považují za 

Výhodu. Dětem by jeho návštěva ve třídě „nepřišla nenormální". Každý učitel ji ale hodnotí 

» •• . , j u 't,« ctiinně ie důležitá možnost, jak se již ukázalo, 2 Jiného úhlu. Zatímco pro učitele z druhého stupně je au.ez 

So , , .. Ur\7\ D r o učitele z prvního stupně je důležitá hmotné práce se žákem, vedení rozhovoru v krizi, pro h 

fyzická dostupnost (ve stejném objektu školy, který děti již znají). 

Tj,. „ ,, , , , kterého by ty děti znaly, tak by jim nepřišlo tak U2- Zvlášť kdyby to byl š k o l n í psycholog, Ktereno uy y 
ne* - , ... , jiném místě)., oni mají jedno a my jich mame formální, kdyby do té třídy přisel (na jiném ; 

Pětadvacet. 

• by to nebylo: „ Pozor děii dnes přijde pan psycholog! 

^PsycMog „aSko,e ty hyUepU než někan, docházet do ciziho prostřed, 

9,3 Školní psycholog jako ohrožení , tt TTlř. ,, ..—- - - - -
fzrzzz - p- - - r --—iiný 
P O h l^- školní psycholog by škodil, kdyby u«eH radil, jak ma u c t 
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U4: Kdyby se mu podařilo navázat kontakt, že je to důvěryhodná osoba, že co se v jeho 

kamrlíku řekne, to tam zůstane. To by bylo. Záleží hodně na osobnosti toho člověka. Aby si 

získal důvěru dětí i učitelů, aby ho nevnímali: „No, ten přišel dělat chytrýho, že jo!" na 

jiném místě paní učitelka vysvětluje, co pro ni znamená „dělat chytrého" .... Aby si neřekli: 

„No, ježišmaria to jsme tomu dali!" Aby nepřišel do té třídy a neřekl: „No, paní učitelko 

tohle děláte špatně! To on je úplnej chudák a tak. " Ptát se proč, se děje to a to, proč jste mu 

řekla to to a ne - „No, tohle vůbec!" On to myslí dobře, ale v životě mezi těmi dětmi 

nestál, v životě neučil. Snažit se pochopit ty důvody a snažit se brát to z tý strany já jsem tady 

pro to, abych vám pomohl a ne abych Vás poučoval. 

Tématu komunikace, respektive její neproduktivní - nikam nevedoucí formě se zabývá i 

další paní učitelka. Na základě svých zkušeností, došla k závěru, že psychologové učitele 

„neberou". Psycholog jakoby odsuzoval učitele za to, že nedokáže individualizovat -

„nedokážeme individualitu dítěte postihnout tak, aby to bylo, jak má být. 

Paní učitelka naopak oceňuje spolupráci psychologa s učiteli, který „chodil za učiteli" a 

hlavně směnil na ně názor", tedy již žádné odsuzování učitele. 

U2: Musím říct, že ti psychologové přicházejí do školy a nás učitele vlastně trošičku 

neberou. Berou to tak, že my nedokážeme individualitu dítěte postihnout tak, aby všecko bylo 

tak, jak má být.... A tahle pani doktorka chodila do hodin, i za učiteli.... Ona změnila názor 

na nás, stala se úžasně vstřícnou a ohromně nám pomáhala a také chodila na výchovné 

komise. Dokázala s rodičem jednat a byla pro nás obrovský pomocník. Na rozdíl od současné 

Psycholožky, která je naprosto k ničemu. 

V další části rozhovoru paní učitelka vysvětluje, kdy psycholog škodí. Školní psycholog 

by škodil, kdyby svým názorem stál „na straně rodičů", tedy nebyl „vnímavý ke škole" tedy 

k názoru učitele. Škodí, když nezahrne do rady rodičům zkušenost učitele se žákem. 

(J2: Stála víc na naší straně, než jako současná psycholožka, která naprosto alibisticky stojí 

na straně rodičů.... a úžasně se bráni, aby řekla cokoliv o dítěti nám. Třeba stou druhou 

doktorkou, když šly děli na vyšetření kvůli volbě povolání, tak ona potom přišla k nám na 

konzultaci, jak škola vidí dítě, k čemu by tak směřovalo, protože beze sporu ten češtinář, 

matikář, fyzik mají dítě 4 roky několikrát týdně, abychom to s tou psycholožkou skloubili 
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trošku. Takže její rada rodičům byla konzultována se školou Byla vnímavá nejen ke škole, 

ale i samozřejmě ke svým vlastním výsledkům. Takovou osobu postrádáme. 

Je logické, že učitelé z rozhovorů uvažují o roli školního psychologa na základě svých 

zkušeností s psychology z poradny. Je lidské, že si všímají spíše negativních zkušeností. 

Vycházejí z předpokládaného porovnání možností práce psychologa na škole s prací 

psychologa z poradny. Jaký rozdíl mezi těmito dvěma profesemi by učitelé z rozhovorů 

uvítali? První z nich se zakládá na odlišných časových možnostech. Školní psycholog se může 

účastnit výuky na rozdíl od psychologa z poradny - je to „naprosto jiná práce". Nejen že je 

"jiná", ale ona hrozí být zbytečnou", tedy takovou, která učiteli nepomůže. Výtka 

psychologovi je založena na dvou myšlenkách. První z nich se týká času, které dítěti věnuje 

Psycholog v pracovně v porovnání s předpokladem, jak by se mu mohl věnovat školní 

Psycholog v hodině. Druhá myšlenka sleduje rozdíl mezi prací individuální s dítětem 

v podmínkách pracovny a se stejným dítětem v podmínkách, za kterých učí běžně učitel (tříd 

o minimálně 25 dětech, kterým se učitel musí věnovat). 

U2: Chodil by si po třídách a viděl by ty děti v akci a ne třeba 10 minut nebo i půl hodiny 

* pedagogicko - psychologické poradně, protože to je naprosto jiná práce. To dítě se 

Předvede naprosto jinak než ve třídě. Je to i zbytečné vyšetření. Zejména ty hyperkinetic 

děti, děti s poruchami chování a tyhlety typy nemůže vidět izolovaně. 

Paní učitelka U3 poukazuje ještě na jiný časový aspekt. S poradnou může konzultovat 

^Pár dětí" Tedy ona se p ř izpůsobuje možnostem poradny, respektive zohledňuje její „nabitej 

Program". Od školního psychologa by očekávala, že on se přizpůsobí jí (již opět byl 
k dispozici) a bude s ní konzultovat i ty děti, o kterých J y rf ráda promluvila". O nejistotě, 

které školní psycholog může učiteli ulevit, jsem již psala na straně : 45. 

Toule my pokujeme na ,u poradu, protože náš názor Je n,á,o Když voláme na 

«* iam nám ohčas něco žeknou, ale to Je telefonický kontakt Schůzky - oni maJ iaky 
„ , .„ , .i- L., 1n tahy dobrv Jo, konkrétně tohle zkus 

üej program. Tady kdyby byl k zasttzem bylo by to taky aoory 
, . „Ar dělí Jsou děti, ktere tam ani nota bene Q 'ohle. Když konzultuji, s poradnou, tak jenom par deti. 

^ c i poslat, ale ráda bych si o nich promluvila. 
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Paní učitelka U3 vysvětluje, proč je práce v poradně s jedním dítětem zbytečná". Také se 

brání doporučení psychologa individualizovat přístup k dítěti. A co očekává od psychologa? 

Radu,, fintu". 

Ve všech stížnostech určených práci psychologa z poradny paní učitelky zmiňují rozdíl 

mezi prací psychologa s dítětem a prací učitele s dítětem. Psycholog může s dítětem pracovat 

•ntenzivně ,j?ůl hodiny" a podle potřeby i déle. Kolik času může věnovat učitel individuální 

Práci s jedním žákem v hodině? Jistě méně než psycholog. 

Ü3: Nyní jsme odesílali děti s podezřením na dyslexii. Přišlo mi vyšetření. Taky z něj člověk 
není moudrý. Třeba v kolektivu 29 dětí, když mi psycholožka napíše, že slovní úlohy by si měl 
Číst s někým. Nejsem schopná to zajistit. To pro mě není pokyn, který můžu poslechnout. 

Potřebovala bych jinou fintu. Je to o tý dlouhodobější práci. Vidět ho ve třídě, jak pracuje. Ve 
trídě nelze udělat tak individuální práci jako v poradně. 

3 ze 4 učitelů vyjádřili svou nespokojenost nad způsobem komunikace psychologa 

* Poradny s učitelem, častým bodem kritiky jsou zprávy z psychologického vyšetření. 

Učitelům se nelíbí, že zprávy jsou „málo obsažný, klišé", což je nutí „rozvádět si" zprávy „do 

'ndividuálních plánů" - rozpracovat tak, aby podle nich mohli učit. Další volbou je jejich 
doPoruČení zcela ignorovat. Vlastně jim takové zprávy přidávají na práci. 

důvody, proč jim zprávy nesednou, se opírají o nereálnost naplnění jejich doporučení 

h l edem k učebním podmínkám na škole nebo nízké konkrétnosti - Já pak musím zkoušet 
tenfonematický sluch", jak pravila paní učitelka U2 „rozvádět šije". Pomohlo by, kdyby 
Školn<' Psycholog byl schopen nabídnout „konkrétní" doporučení, ,potvrzeni" nebo ,fintu", 
kt°mu ale musí vědět „CO » na těch školách učť. Jenom tak by neznamenal pro učitele 

toho, kdo přidělává práci. Tedy znát konkrétní prostředí sjeho podmínkami 

^ d i c k ý m i , technickými apod ), a proto by bylo „úplně ideální, kdyby ti psychologové byli 
S°učástí tý školy " 

U2: Otření jsou málo obsažný Chtělo by to i rozbor osobnosti dítěte.... ve 

y čitelnosti (zprávy z vyšetření) a v takovým jako poselstvím pro nás učitele. Oni teJ 

> ^ je to ten tzv. normativ, to znamená, že by se dítě řadilo do speciální třídy, tak 

? / fctetf doklad, doporučení, co dělat nebo nedělat, aleje to úžasný klišé, takový 

Tak m, si to rozvedeme do našich individuálních plánů. Potřebujeme pomoc s Um 

^ e nemáme dělat tak by bylo úplně ideální, kdyby ti psychologové byli opravdu 
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součástí tý školy Nebo nám to třeba víc konkrétně vysvětlit i předvést třeba. Oni nám třeba 

napíšou: zkoušení ústní a soustředit se na fakta - regionální informace o zemi, no to ale tvoří 

1/9 znalostí. Navíc naučit se reálie není nic jednoduchýho. Takže ti psychologové si musí říct, 

že aby nám mohli radit v pedagogické práci, tak by měli vědět, co se na těch školách učí a to 

oni neví.. 

U3: Já bych řekla, udělá vyšetření a zprávu, a třeba nápravu, že by si to lip pohlídal než 

konkrétně ten člověk, od kterýho dostaneš jen zprávu a ty pak musíš vlastně zkoušet ten 

fonematický sluch je špatně a podobně, že by víc věděl po čem má jít.... Tak si někdo trošičku 

zaměňuje ty čárky a podobně. Jo nebo ne. Mám ho poslat zpátky, znovu to zopakovat, mám to 

s ním vytleskat nebo vyťukat. Potřebovala bych to potvrdit, když bych to tak slušně řekla. 

Poradit třeba fintu. 

U4: Potřebovala bych vědět, tenhle kluk nemá rozvinutý to a to, budete dělat to a to a to tak, 

aby to bylo reálný. Potřebovala bych vypracovat postup na celý rok, aby mi psycholog řekl: 

"Začneš tady u toho a skončíš u toho. " Nebo když to skončí tak, že by mi řekl a ne až za rok. 

04: Výsledek žádnej uchopitelnej nemám. No, to je u všech pomalejší tempo. No, to víme 

všichni. 

9-4 Interpretace dat získaných v rozhovorech 

Nyní bych se chtěla podívat, co se stalo se seznamem přání učitelů na školního 

Psychologa po té, co jsem se pokusila rozhovory zanalyzovat. Rozšíří se? Změní se její 

složky? Nebo ji nebude nutné změnit? 

V následující části textu se budu zabývat jednotlivými tématy a pokusím se je shrnout do 

smysluplného tvaru. 

v 

Smolní psycholog přináší čas 

Paní učitelky by si přály asistenta nebo pomocníka, ktery jim pomůže s aktivitami, na 

Při své práci nemají čas. Jaké jsou to aktivity? Aktivity, kdy psycholog zastupuje 

dosažitelného kolegu a je pomocníkem učitele. Je vybaven obdobnými schopnostmi a 
r* v . , „011TT1; oni tolik co učitel. Jedná se o aktivity, které 
Možnostmi jako sám učitel nebo dokonce neumí ani toiiK co 
tv,' - , ' t^ir,« nlní úkolv které mu učitel zadává, 

zcela v režii samotný učitel. Skoln. psycholog pln. ukoiy, 
U . h Vrt nroblémv žáka nebo skupiny zaku. Jedná se Konkrétní náplní těchto aktivit mohou byt problémy k 

. , v . ::xtxnj p ř í činy problémů a jejich nasledneho resem na eJmena o vedení rozhovoru za ucelem zjištěni pnu y v 
Ur°yni, na které by je řešil sám učitel. 
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Také problémy učitele, o kterých on potřebuje s někým (kolegou, školním psychologem) 

promluvit. Školní psycholog by měl mít čas na rozhovory s učiteli, ve smyslu debriefingu -

bezpečného ventilování prožitého. 

Učitelé si také přejí, aby psycholog sehrál roli asistenta dítěte s problémy v době své 

přítomnosti ve třídě, popřípadě aby se školní psycholog zasadil o znovuzavedení programů, 

které škola provozovala pro žáky se specifickými poruchami učení, ale v současné době nemá 

na ně peníze. Psycholog-asistent by mohl být zároveň i speciálním pedagogem zúčastňujícím 

se aktivně výuky. 

Dalším „časovým" tématem je včasný zásah preventivního rázu. Jedná se vlastně o 

dostupnost školního psychologa učiteli. Vystupuje tu zkušenost učitelů s psychology 
z pedagogicko-psychologické poradny. Pro paní učitelky by bylo snazší při současných 

omezených personálních možnostech poraden, kdyby měly školního psychologa na škole „pro 

sebe". Potom by mohly s ním konzultovat veškeré žáky, u kterých „cítí", že začíná problém. 
v 

Školní psycholog by působil jako preventista. 

Mohu shrnout, že v seznamu „časových" přání se žádná položka nezměnila. Samotná 

skupina přání se dělí na ty, ve kterých školní psycholog nemusí být vybaven specificky 

odbornými znalostmi a dovednostmi, a ty kdy se s ním počítá jako s odborníkem v oboru 

Psychologie. 

1.1. čas navíc 

1.2. včasný zásah 

1.3. pohotovost k zásahu 

2- Školní psycholog je jiný profesionál než učitel 

Paní učitelky očekávají, že psycholog nabídne nove znalosti, dovednosti a zkusenosti. 
B"de mi't znalosti z oblasti náprav specifických poruch učení a chování, výchovně-

^dělávacího procesu, zazněla i metodika a interakční hry. Tedy měl by mít znalosti 
2 Pedagogické, vývojové psychologie a dalších aplikovaných oborů. Bude umět komunikovat, 
tedy Vést rozhovory s učiteli, s dětmi i jejich rodiči přiměřeně možnostem jejich chápání, 

^ d e umět poradit učiteli a rodiči žáka. Školní psycholog by měl být profesionálem se 
lenostmi ze svého oboru. 
Psychologie také jiný .Im, že navazuje kvalitativně odlišné vztahy než něitel nebo rodič. 

^ učitelky si všímají vztahu dítč - školní psycholog. Vněm by měl vystupovat školní 

ř e h o l o « jako důvěrník, kamarád, kterému se může dítě svěřit se svými starostm, z široké 

t e m a t i k y jeho vztahů. Pravě ve vztahu k žáku by se měl školní psycholog od učitele 
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výrazně odlišit. Jiné povinnosti než má učitel, tvoří základ odlišnosti vztahu. Školní 

psycholog by dětem nabízel: rozhovor, intervenci, krizovou intervenci, dlouhodobou práci 

(sledování a vedení žáků s problémy). Základním rysem je možnost svěřit se, důvěřovat. 

Pro rodiče by mohl školní psycholog, z jiného úhlu, než kterého se dívají učitelé, 

znamenat nový druh autority. Více na straně 57. Školní psycholog by s nimi měl umět 

promluvit, nabídnout jim radu. 

Ve vztahu k učiteli by měl kooperovat s učitelem jako rovný s rovným, nabízet důvěrný 

prostor k učitelově sebereflexi, poradenství v oblasti vlastní práce s dítětem i v oblasti vedení 

rozhovoru s rodičem. Měl by brát v úvahu názor učitele. Zůstaňme ještě chvíli u vztahu 

fungujícího na základě partnerství. Paní učitelce U2 vyhovuje, pokud sní psycholog 

»konzultuje radu rodičům", čili jí dává možnost vyjádřit se k ní (reflektovat svou zkušenost se 

žákem, říct svůj názor). Stejně důležité je pro ni i dozvědět se informace z vyšetření o dítěti. 
Být spolupracovníkem školního psychologa. Podílet se na práci školního psychologa, alespoň 

t'm, že poskytne školnímu psychologovi informace o dítěti, které zná. Školní psycholog musí 

být „opravdu součástí té školy", aby se naplnila učitelova očekávání ohledně spolupráce 

sním. 

Školní psycholog by mohl být nápomocný v komunikaci učitel - učitel. 

Jasně definovanou pozici v systému školy si bude muset školní psycholog teprve vytvořit, 

^diskutovat s učiteli, žáky i rodiči. Je v tom i jistá naděje, všichni zúčastnění - žáci, učitelé, 
r°diče a konec konců i sám školní psycholog - si mohou k nové profesi vybudovat svůj 

P°stoj, i očekávání. 
Přání daných učitelů, která se týkají jinakosti školního psychologa, lze ještě více 

diferencovat. 
2 " ' 

Jiného profesionála než je učitel 

2.1 profesionála, který plní jiné úkoly a povinnosti než učitel 

2.1.1 profesionála, který ví a umí něco jiného než učitel 
- jiný obor znalostí - aplikované psychologie (pedagogická, vývojová, poradenská, 

výchovně-vzdělávací) 
„.viiiniWwat radit vidět věci v jiném úhlu pohledu než 

- jiný obor dovednosti - komunikovat, rauu, 

učitel 

2-1.2 profesionála s jinými vztahy 
• • , /winrinu důvěrv a partnerství), než jsou dosavadní 

- založenými na jiném principu (principu auvery a y 

vztahy ve škole i v rodině 

- jiná autorita 
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Školní psycholog jako ohrožení 

Paní učitelky mluvily i o možném riziku, které s sebou pro ně školní psycholog na školu 

přinese. Moji učitelé, kteří neměli zkušenost se školním psychologem, na první pohled 

vycházeli ve formulaci možného ohrožení ze své zkušenosti s psychologem z pedagogicko-

psychologické poradny. Školní psycholog by se měl vyvarovat jeho „chyb". Jakých oblastí se 

ohrožení učitele týká? 1. oblastí je oblast vztahu a komunikace; 2. oblast vyplývá logicky z 

první oblasti a týká se samotných doporučení k práci se žákem psychologa učiteli; 3. oblastí je 

pracovní „čas ". 

Školní psycholog by učiteli škodil, kdyby ho odsuzoval: U4: ,/íby nepřišel do té třídy a 

neřekl: „No, paní učitelko tohle děláte špatně, to on je úplnej chudák a tak. " Ptát se, proč se 

děje to a to, proč jste mu řekla to. A ne, no tohle vůbec." Odsouzení vychází z falešné a paní 

učitelkou zavržené pozice - vždyť psycholog je neučitelská profese! Jak tedy může radit 

učiteli v otázce vedení výuky? Odsuzuje obvykle ten, kdo se cítí být nadřazen, kdo chce 

zneužít svou moc. Dostáváme se tedy ke vztahu podřazenosti, nadřazenosti mezi učitelem a 

školním psychologem. Paní učitelka nám říká, že by školní psycholog škodil, kdyby 

vystupoval z pozice kritika, hodnotícího, „dělal chytrýho" Paní učitelky odkrývají svůj strach 

z možné, pro ně negativně vnímané, podoby vztahu. 

I v postavení vůči rodiči - v situaci, kdy je školní psycholog přítomen na výchovné komisi 

~ by neměl být v nadřazené pozici vůči učiteli. Jaké by mělo být postavení, které školní 

psycholog zaujme ve vztahovém trojúhelníku učitel - rodič - školní psycholog? Vysvětlením 

je postavení bývalé poradenské psycholožky, která byla „úžasně vstřícnou" a zároveň 

„obrovským pomocníkem", tím že „stála víc na naší straně, než jako současná psycholožka, 

která naprosto alibisticky stojí na straně rodičů". Učitel tedy hledá u školního psychologa 

zastání před rodičem, podporu vlastní pozice. Vysvětlení lze hledat ve výroku další paní 

učitelky U4: „Ono se teď zastává názor, že škola je služba a rodič je její zákazník. No, mě se 

ten názor vůbec nelíbí, protože potom je učitelka la poslední služka." Školní psycholog v roli 

sluhy, tedy toho, kdo nemá autoritu vůči rodiči, by nepřinesl do vztahu učitel - rodič nic. 
v # 

Školní psycholog nemá být rodičem vnímán jako služka" nebo „cáklá ženská" nebo prostě 

jako „hned zaujatej", ale jako autorita s takovou váhou, že rodič uzná a následuje její 

doporučení. Ukazuje se nám zajímavá dvojakost školního psychologa (s učitelem partnerství, 

„ten náš", s rodičem autorita, „la osoba mimo školu") nebo je to s autoritou a tím i 

nadřazeným postavením školního psychologa vůči učiteli složitější? Jednou je nadřazen 

učiteli jako soběstačný profesionál s rozmanitými úkoly. Viz kapitola „Jiný odborník". Po 
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druhé je tím, kdo má vystupovat v souladu s názory učitele. Navíc je vztah komplikován tím 

že se učitelé projevují jako lidé. Zatímco paní učitelka U3 mluví o své nejistotě, kdy si říct o 

pomoc a kdy ne, paní učitelka U2 by si přála, aby školní psycholog konkretizoval svá 

doporučení natolik, že by byla ochotna předat mu i vlastní kompetenci učitele - pracovat se 

žákem. 

Školní psycholog může učitele ohrozit samotným doporučením. Pojďme se však podívat 

na to, co nepotřebují paní učitelky od školního psychologa? Zásadní shoda panuje v tom, že 

nepotřebují málo specifikovaná doporučení, jak tomu bývá u zpráv z poradny. Míra 

konkretizace se výpověď od výpovědi mění. Žádaná specifikace by se měla týkat konkrétních 

kroků rozvržených v čase. Paní učitelky by potřebovaly znát, kterou oblast schopností žáka 

mají rozvíjet (např. fonematický sluch), čím mají začít a čím skončit, jak zúžit učební látku 

Přiměřeně možnostem žáka a zároveň uměřeně osnovám. Nízká specifikace doporučení ve 

zprávě nutí učitele, aby si doporučení podrobněji rozpracoval. Přináší mu práci navíc a stojí 

ho další čas. Školní psycholog by měl na požádání umět aplikovat svá doporučení v praxi, tj. 

>předvést před třídou". 

Paní učitelky nelibě nesly doporučení psychologa k individualizování přístupu k žákovi. 

Jak paní učitelka U4 potvrzuje, individuální přístup sice funguje: Já když u něj stojím, tak 

dítě jede, jakmile se věnujii dalším, tak jako když ustřihneš provázek", ale tři z učitelek svorně 

Protestují, že tento požadavek není reálný (vzhledem k hromadnému systému výuky). Když 

Psycholog žádá po učiteli, aby více individualizoval práci se žákem, žádá, aby si sám sobě byl 

' asistentem. A kruh se uzavřel. Logika požadavku učitelů, aby školní psycholog jim i 

asistoval, vyplývá právě z jeho nároku na větší individualizaci v dnešním vzdělávacím 

systému a její reálnou nemožností, jak o ní mluvily paní učitelky. 

Školní psycholog by učitelům uškodil, kdyby jeho práce spočívala pouze v práci 
s objednanými klienty. Tedy v práci s individualitou, individuálním přístupem, v pracovně 

Psychologa k tomu účelu zřízené, tj. kdyby nebyl k dispozici všem žákům i všem učitelům 

Pro Případ krizových situací, s možností okamžitého zásahu na místě. 
Jak se změnila příslušná část přání učitele ke školnímu psychologovi? Koho učitelé 

čekávaj í? 

Profesionála, který učitele neohrozí 

3-1 ohrožení vyplývající v přístupu školního psychologa vůči učiteli 

- nestaví se otevřeně proti učiteli 
3 2 ohrožení vyplývající z doporučeni 

- obecné, v praxi obtížně využitelné rady učiteli 
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- doporučovat individualizovat přístup v současném systému vzdělávání 

- neuškodí tím, že by mu neulehčil práci 

3.3 ohrožení vyplývající z přítomnosti školního psychologa na škole, fyzické blízkosti 

Rozpory v nárocích učitelů 

Daní učitelé tedy neočekávají pouze školního psychologa, kladného hrdinu. Vedle kladů 

se zmiňují i o záporech a možných ohroženích. Obraz školního psychologa se skládá 

z dilemat. Nároky, které kladou učitelé na školního psychologa, jsou ambivalentní. 

1. Asistent vs. autorita 

Obě dvě role souvisí se vztahem učitele a školního psychologa. Z hlediska vztahu mluvily 

paní učitelky nejvíce o vztahu podřízenosti školního psychologa učiteli nebo naopak jeho 

nadřazenosti učiteli. Pouze v jednom případě se vyskytl požadavek po partnerství v okamžiku, 

kdy paní učitelka U2 mluvila o svém očekávání, že školní psycholog bude aktivně vyhledávat 

její zkušenost a názor na posuzovaného žáka. 

Je-li školní psycholog v podřadné pozici, měl by pracovat jako „asistent" učitele, tedy jej 

Sstoupit v situacích, které on nemůže řešit z časových důvodů, i asistent, tedy zastat asistenty 

žáků s problémy v učení, na které škola nemá peníze. Pokud bude pracovat jako asistent, 

Potom jeho úloha spočívá v pomoci učiteli individualizovat výuku. Učitel jej tímto 

Požadavkem vtahuje do svého dilematu profese individuální proti hromadné výuce, věnovat 
Se jednomu a všem. Jsou to psychologové, kdo vedou učitele k větší individualizaci práce. 
paní učitelky se tomuto požadavku brání jako nesplnitelnému v podmínkách současné školy, 

% učitel zároveň zastával dvojí roli: roli učitele a asistenta. Školní psycholog, asistent má 
uč'teli umožnit dostát psychologickým doporučením. 

V roli „asistenta" má být jakousi „prodlouženou r^kou" učitele či jeho „sekretářem" 

l e šen í snad méně závažných úkolů, které se pouze okrajově dotýkají jeho profese a 
hr I. .. - , v l i m l , ce zmiňovaly O potřebě řešit náhlý spor mezi 
Pr°fesních kompetencí. Paní učitelky z výzkumu se zrnino 1 " 
* » nebo zjištění důvodu, proč žák nepracuje v hodině. Tyto ůkoly jsou naléhavé z hlediska 

V který jim učitel nemůže věnovat. Další oknth ůkolů se týka, rozhovoru se samotným 
„v. , , . .„„it D 0 nrožité zatěžující situaci v hodině. 

Cltelem, v době, kdy se potřebuje vypovídat, ulevit si po pro j 
. k d 0 d á v á podnět k činnosti. On je tím, kdo 

° b ě role jsou podřízené učiteli. Učitel j e um, ku r 
Uro, • • 7 hlediska artikulace požadavku se zda, ze učitele 
> e , co, kdy bude psycholog dělat. Z h l e d * ^^^ 

formulují požadavky vůči školnímu psychologovi (napr. 
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a řekl: "V klidu, je to dobrý. Nic se neděje. Je to normální a zase to bude dobrý"), než když 

vůči nim vystupuje školní psycholog jako autorita. 

Co se tedy očekává od školního psychologa „asistenta" i asistenta? Psycholog, asistent 

s uvozovkami i bez nemusí být vybaven nikterak zvláštními, čili jinými dovednostmi a 

znalostmi než učitel. Není jisté, jestli takovéto pouhé plnění očekávání by uspokojilo 

učitelovu potřebu psychologické pomoci poskytované školním psychologem, vzhledem 

k dalším požadavkům mého vzorku učitelů, to tak nebude. 

Školní psycholog by měl být autoritou, tedy tím, kdo bude nadřízený učiteli a to z titulu 

jiných dovedností a znalostí týkajících se zejména psychologického poradenství, tedy jiného 

úhlu pohledu na problém a vedení učitele, žáka i rodiče. Učiteli žádané rady mají být 

konkrétní, mají přímo vést učitele krok po kroku. Psychologické závěry mají být převedeny 

na pedagogické postupy práce. Paní učitelka U2 si přeje takovou konkretizaci, aby rady školní 

Psycholog předvedl v praxi, před třídou. Na jedné straně je jasné, že paní učitelky volají po 

radách, které mohou rovnou využít, aniž by je musely samy dopracovat pro jejich 

nepoužitelnost v praxi. Na druhé straně se nabízejí otázky. Co se děje s učitelovou 

kompetencí? Kde se, podle něj, nachází jeho kompetence a kde končí kompetence psychologa 

Jako ne-učitelské profese? 

Je možné, že se brání výzvě obsažené v těchto „nedokonalých" závěrech k aplikaci, která 

může mít ráz inovace, jak o tom mluvila paní učitelka U4: "Takové to, jedu si ve svých 

kolejích. Nabourání toho zajetýho.". Takový závěr potvrzuje i fakt, že po předvedení 

doporučení před třídou volala paní učitelka s 39letou praxí. Také si lze představit, že zdánlivý 

Požadavek slouží jako argument k dokreslení pro učitele krajně nevyhovující situace. 

Vztah školního psychologa s učitelem založený na autontě má kromě své pozitivní 

branky i negativní konotace. Školní psycholog by učiteli škodil, kdyby vůči jeho 

Pedagogickému činění Oedná se o situace, kdy je školní psycholog přítomný vyučovací 
.. , , nrári učitele Více jsem o tématu psala na 

hodině) vystupoval jako kritik, kteiy odsuzuje prací ucueie. j 

straně 54 
v . - l í n í h o nsvchologa jako autority vůči učiteli, si lze všimnout V souvislosti s postavením školního psycnuiub j 

fnr • ^ . i l s r p očekávání od psychologa jako autority, která t0rmulace požadavků. Všimneme-h si artikulace oceKavan y 
, méně i i stá než při artikulaci očekáváni na 

' n a J iné" než učitel, asi nás napadne, ze je mene jista p 
škni -, XT y I TT• Potřebujeme vyšetření a zpravit... ale take . . . .„ze dolního psychologa - asistenta. Napr. U3. „/ otreouje y 

*>** *L ,,, /—* s ^ j e "PoäoM * » * - ma J" ! 

* není jasné co v.as.né paní uéHelka o « v , ŠKoíní psycho,og se hude muse, nauč, 
89 



projednat a vyjasnit s učiteli jejich požadavky. Pozornému čtenáři neunikne, že paní učitelka 

vykazuje v řeči velkou nejistotu. Myslím si ale, že by byla chyba zavrhnout téma komunikace 

zakázky pouhou neobratností ve vyjadřování. 

Ještě u jednoho aspektu autority se musím zastavit. Jinou autoritou by měl být i pro 

rodiče, potažmo veřejnost. Respektive novou profesí (nezatíženou historií školy a sní 

spojenými negativními stereotypy vnímání typu „cáklé ženské" nebo „poslední služky"). 

Učitelé doufají, že psycholog si vytvoří pro veřejnost lepší obraz a že jej veřejnost bude 

vnímat pozitivně, že na „něj dá". Postavení školního psychologa, které, podle paní učitelek, 

takovou změnu vnímání vyžaduje, zakládá následující protichůdná přání. 

2. Školní psycholog by měl být součástí školy vs. důvěrníkem dítěte, učitele 

Jako součást systému školy by měl psycholog být schopen spoluutvářet si atmosféru školy 

čili být „<dobrým duchem ústavu" Stejně tak by měl před veřejností reprezentovat názor školy, 

Potažmo učitele. Školní psycholog by neměl jít proti zájmu a názoru učitele vůči rodiči, 
2ejniéna na výchovných komisích. 

Požadavek zastávání stejného názoru lze chápat jako obavu učitele, aby školní psycholog 

j^ të více neutvrzoval rodiče ve znevažování doporučení učitele. Psycholog by jej měl 

Podporovat z pozice další profese. A kupodivu ona vážnost, očekávaný pozitivní dopad jeho 

k rodiči, je založen právě na argumentu, že on je „tou osobou mimo školu", tedy není 
ueitelem. 

luxiu • -i, «i,, třetí osobou ve vztahu pro žáky, učitele i rodiče. Jak je Mel by být tím, kdo je mimo školu, treti osouuu 
tft . v,, , . „xjteli? Měl by vnést novou kvalitu vztahu -t 0 s rodiči, jsem již vysvětlila. Jak je to se zaky a učiteli. me y 

s nabídkou možnosti důvěrně se svěřit s problém, Do prostředí, které může ohrožovat, 

* tím, ž e h o d n o t í m ů J v ý k o n ( z e strany žáka) nebo tím, že je zdrojem mé obživy a tud.z take 

S e eventuelní selhání (ze strany učitele), by měl přinést nový rozměr - duveru. Ta muze 

Amenât zisk v podobě vztahu, kde se mohu vypovídat, řešit si problem a zároveň i o nziko 
zu „,.|.;„i;, „ , obavě z vyneseni informaci ven „z ,naní důvěry. Ono zklamání důvěry se zaklada na 

; r . . „ š k o l u « a „bez školy" se ocitá školní psycholog 
°rovnáním dvou poloh vystupován, „za 

^ v a l e n c i obrazu sebe samého, kteiý ma názoru ve prospěch 
> > " . kdo za námi stojí, kdo je souěástí te nas, sko l , te y ^ 

::: r—a " r r; —— *! 
Vlsíým. školní psycholog je tedy „uvn.tr skoiy 
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konečného cíle jeho působení. Školní psycholog je „vně" školy - obrazem, kterým si má 

naklonit veřejnost. 

v 

3. Školní psycholog by měl učitelům pomáhat s individualizací vs. měl by být k dispozici 

všem žákům 

Na této rovině se jedná o rozpor, který jsou učitelé ve své práci nuceni neustále řešit. 

Dilema individuálního procesu v hromadném stylu výuky. Paní učitelky měly pocit, že jim je 

často obcí psychologů z pedagogicko-psychologické poradny vyčítáno, že nejsou schopny 

pracovat individuálně s dítětem. Samy otevřeně přiznávají, že skutečně toho nejsou 

v hodinách schopné. Rozhořčení, které nabádání k individualizaci ze strany psychologů 

vyvolalo, lze usuzovat na ambivalenci učitelova prožívání požadavku i samotného procesu 

individualizace práce se žákem. 

V téže situaci by se měl octnout sám psycholog, přičemž na jedné straně jeho pracovních 

Povinností by měla stát práce s jedním žákem nebo jedním učitelem nebo jedním rodičem a 

na straně druhé práce se všemi žáky (nejen třídou ale i celou školou; včetně těch, kteří nemají 

Problémy, které by psycholog musel řešit), celým pedagogickým sborem a rodičovskou obcí. 
Jeho pracovní nastavení není limitováno 45 minutovou hodinou anebo jejich sumou podle 

rozvrhu. 
Jaké rozpory v nároku na jednu a tutéž osobu školního psychologa se tedy ukázaly? 
1. Školní psycholog by měl učitelům pomáhat s individualizací vs. měl by být k dispozici 

všem žákům 

2. Školní psycholog by měl být součástí školy vs. důvěrníkem dítěte, učitele 

3. Asistent vs. autorita 

Srovnání získaných dat. Co očekává učitel od školního psychologa? 
V této kapitole shrnuji dosavadní zjištění získaná od obou skupin respondentů (učitelů 

2 dotazníků i paní učitelek z rozhovorů). Chci najít odpověď, co by měl konkrétně dělat školní 

Psycholog pro učitele. Již nyní lze konstatovat, že učitelé obou skupin se shodli na 

Předpokladu, že od školního psychologa očekávají přínos pro svou práci a zároveň se jej 

°bávají jako možného ohrožení. 
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10.1 Nalezené odpovědi na položené otázky 

Na závěr kapitoly 7.7 o „Rozporech, které jsem ve výpovědích učitelů rozeznala", jsem si 

položila několik otázek. V této kapitole najdete odpovědi na položené otázky. 

1. Jaké vztahy by měl školní psycholog navázat? 

Podíváme-li se na vztahy, které školní psycholog navazuje z hlediska pozice, ze které 

vystupuje, zjistíme, že paní učitelky z rozhovorů zmiňuj několik různých pozic. Pro učitele by 

měl být „<členem týmu", Jedním z nich". Tato pozice by měla mít dopad na jeho komunikaci 
s veřejností. Školní psycholog by měl být tlumočníkem (popřípadě tím, kdo přesvědčí) názoru 

učitele. Pro přijetí učitelova názoru tlumočeného psychologem jisté, má se školní psycholog 

stavět a být rodiči vnímán jako „osoba mimo školu", na učiteli nezávislou autoritou, která 
umí rodiči „říct", „rozebrat" situaci,,poradit". Autoritou zaštítěnou , jiným" oborem znalostí 

a dovedností než má učitel nebo přijímanou (ze strany klienta školního psychologa) s jinou 

akceptací, jak jsem o ní již psala. Školní psycholog nebude tou „cáklou ženskou". Učitel tedy 

Předjímá problémy školního psychologa, problémy s rodiči, které zná z vlastní praxe. 

Podobně jako pro rodiče by měl školní psycholog být i pro žáka tím, kdo není ani 
učitelem ani rodičem, kdo je „osobou třetí", které se žák může a má svěřit s jakýmkoliv 

Problémem. Učitel musí hodnotit, nemůže stavět na důvěrném vztahu. 

Právě požadovaná důvěryhodnost psychologa vysvětluje, proč učitelé navrhují různé 

P°zice, ze kterých by měl školní psycholog vůči svým klientům vystupovat: pro rodiče 

Ustupovat z pozice „osoby mimo školu", pro žáka být "osobou třetí" a pro učitele být tím, 
k d o je podpoří, bude jedním z nich. Učitelé z rozhovorů si uvědomili, že vztah školního 

Psychologa a žáka bude a měl by být kvalitativně jiný. Školní psycholog nemusí žáka 
h°dnotit. Může vytvářet vztah založený na důvěře a třeba i „kamarádství". Dodávám, že je 
t 0*u tak jako v přísloví: „Kdo chce s vlky žít, musí s nimi výt". Proto předpoklad, že školní 

Psycholog bude kolegou, jedním z učitelského sboru, je velmi logický. Na druhé straně radit 
3 Obírat situace má z pozice odborníka na psychologii, tedy toho, kdo zná a umí jiné než 

Ruč i t e l . 

Ještě o vztahu učitel - školní psycholog. Vztah učitele a školního psychologa je na mnoha 
Úr°vních jako každý vztah Má -li být školní psycholog pro učitele ,pomocníkem", musí stát 

^ Ä straně. Být mu partnerem? Uzavřít s ním rovnocenný vztah? Vztah na této úrovni by 

^ být založen na „ v « / " , „toleranci" a „empatti". Vstřícný školní psycholog 
U ^ u j e učiteli vyjádřit se k případům, které řeší. Takže v případě argumentace ,;nám dítě 
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lépe než ty" nejde o boj o pozici? Jde o požadavek spolupráce a uznání učitele jako partnera 

do diskuse. Školní psycholog by měl (z logiky věci i musí) vyhledávat učitele jako partnera, 

který mu při řešení problémů může poskytnout důležité informace (učitel „zná dítě lépe") a to 

nejen jako podklad k vyšetření, ale také k formulování závěrů o žákovi. Ale jsou to stejné 

situace? Situace, kdy si učitel přeje, aby s ním psycholog konzultoval své závěry, vyznívá 

trochu jako přání kontroly. Učitel jako by měl kontrolovat školního psychologa a přitom sám 

se situacím hodnocení - kontroly brání. 

Rovnocenné postavení by měl mít také v postavení vůči výchovnému poradci a 

metodikovi prevence jako odborníků na poradenství. 

Vztahy, které vyplývají z nadřazenosti, kdy je školní psycholog autoritou učiteli a naopak, 

kdy je v podřadné pozici, je asistentem, proberu v rámci kapitoly „Očekávání učitele". 

V řeči učitelů vystupuje vzájemný „vztah" jako nejasně artikulovaný, respektive je 

zřejmé, že je problematický již na rovině přemýšlení o něm. Uvědomuji si, že otázka vztahu 

•Ie v pomáhajících profesích věčně artikulovatelná právě pro jedinečnost (ne-hotovost ve 
smyslu, že pro každý vztah se musí znovu diskutovat pravidla) jako základní charakteristiku 
Vztahu. Vztah sám o sobě je nositelem mnoha problémů, viz Kopřiva (2000). K otázce vztahů 

školního psychologa nenacházím jednoznačnou odpověď. Domnívám se, že toto téma by si 

^sloužilo samostatnou práci. 

Obecnou a srozumitelnou charakteristikou vztahů školního psychologa, podle učitelů, je, 
ž e své vztahy by měl založit na důvěře. Opakovaně učitelé vyslovili přání, aby jim školní 

Psycholog poradil v okamžicích jejich selhání a s jejich osobními problémy. Bezpečnou 

formou komunikace, o které učitelé z výzkumu mluvili, jsou informace ve formě zpětné 
vazby. 

' Jí»k by měl školní psycholog komunikovat? 

Školní psycholog by měl být tím, kdo umí komunikovat. Se žáky by měl vést rozhovoiy o 
jeJ<ch problémech Měl by umět komunikovat s rodiči, se kterými se učiteli komunikuje 

°bti*në a to přiměřeně jejich možnos tem porozumět řečenému (rodiče, „co jsou takové ty 

° H V tomto slova smyslu by měl facilitovat komunikaci. Komunikace s rodiči by se 
ttiěla . šknlní nsvcholog v ní bude zastávat stanovisko e l a ' Podle učitelů, řídit jasným pravidlem. Skolm psycno.ofc, 

„rr.t: ngiteli Nebude jej znevažovat v očích rodičů, 
' nepůjde svým odlišným názorem proti ucítěn, incu j j 

ne?a. .. v o v-. i k v iako cáklé ženské" či „služky". Obrátíme-li vda příčinu k potvrzení stereotypu učitelky jaKo „ca 
Dr\v 

žadavek, bude kontrolován učitelem. 
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Školní psycholog by měl umět naučit komunikaci učitele i žáky. Žáky by měl učit 

vytvářet pravidla, jak budou navzájem komunikovat. Konec konců komunikaci se žákem by 

měl učit i učitele. Jako facilitátor komunikace by měl školní psycholog působit nejen na 

rovině komunikace mezi učitelem a žákem nebo učitelem a rodičem, ale i mezi jednotlivými 

učiteli ve sboru (např. komunikace mezi učiteli prvního a druhého stupně). Školní psycholog 

by také mohl facilitovat komunikaci mezi vedením školy a ostatními učiteli. 

Komunikace se školním psychologem je, pro učitele, také zdrojem nebezpečí. Učitel si jí 

není jistý. Nedovede si představit, jak bude probíhat. 

Zpětnou vazbou by měl komunikovat i školní psycholog s učitelem, jestliže učitel požádá 

o rozhovor nad situací, kterou se mu „tak úplně nepodařilo" zvládnout. Potom by očekával, že 

mu školní psycholog nabídne zpětnou reflexi, „.zkusit si to probrat a říct si, kde jsem teda 

uklouz". Jedná se o jediný způsob komunikace, který učitelé z výzkumu zmiňovali jako 

bezpečný. 

Samozřejmě se způsob komunikace odvíjí i od roviny vztahu, ve které se učitel se školním 

psychologem pohybují. Jednou učitel mluví s psychologem jako s odborníkem na 

pedagogickou psychologii, jindy jako důvěrníkem nebo pomocníkem pro podružné úkoly. 

Když jsem pročítala odpovědi učitelů v dotazníku i některé výpovědi paní učitelek 

z rozhovorů, napadlo mne, že dalším problémem, se kterým se musí naučit školní psycholog 

v rozhovorech s učiteli zacházet, jsou nekonkrétní, nejasná vyjádření. Ta se objevují 

v situacích, kdy se učitelé snaží formulovat své očekávání od školního psychologa v řešení 

problému. Tedy když se pohybují v oblasti psychologie, jejích možností (např. očekávání 

„takových nějakých rozprav"). 

Mohu shrnout, že komunikace může být pro učitele zdrojem nebezpečí. Není zřejmé, jak 

má vypadat komunikace, která zajistí školnímu psychologovi učitelovu ochotu ke spolupráci. 

Odpovědí na položenou otázkou je, že školní psycholog by měl komunikovat přiměřeným 

způsobem, tedy specificky s každou skupinou klientů (rodič, žák, učitel). Specifikum, které 

učitelé zvažují, se opírá o názor, že školní psycholog má být především důvěrníkem svých 

klientů. Pro učitele je bezpečná komunikace se zpětnou vazbou. 

3. Měl by školní psycholog hodnotit učitele? 

Učitelé odmítali hodnocení v situaci, kdy by byl školní psycholog přítomen jejich práci se 

žáky. Situace je pro učitele náročná. Učitelé si říkali o přítomnost psychologa ve svých 

hodinách, na druhé straně je právě tato situace ohrožuje. Odmítnutí hodnocení lze vysvětlit 

jako jejich snahu usmlouvat podmínky, za kterých jsou ochotni pustit psychologa do svých 
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hodin. Odmítnutí hodnocení má vztah ke kontrole, učitelé nesouhlasí s tím, aby je školní 

psycholog kontroloval 

Učitelé odmítají hodnocení ve smyslu negativní kritiky - Jo děláte úplně špatně". Učitelé 

by ji neuznali z prostého důvodu „on v životě před těmi dětmi nestál". Argument „znám dítě 

lépe než školní psycholog" je „ze stejného pytle". Argumenty lze spojit se zkušeností učitele, 

že „školní psychologové dochází do škol a nás učitele tak trochu neberou". Jde tedy opět o 

požadavek uznání učitele jako profesionála na pedagogiku, jak jsem psala v kapitole „Obava 

z ohrožení vlastní profese". Je i zcela zřejmé, že učitel si není svou rolí profesionála jistý a že 

zažil různá zklamání v kontaktu se psychologem z pedagogicko - psychologické poradny 

(učitelská profese vykazuje v řebříčku profesí uveřejňovaných v českém tisku nízkou prestiž a 

učitelé jsou si toho dobře vědomi). Učitelé odmítají další znejištění. Učitel může mít strach, 

aby školní psycholog nestupňoval jeho pocit nedůvěry ve vlastní práci. 

Učitelé v požadavku, aby školní psycholog nekritizoval jejich práci, narážejí na hranice 

oborů pedagogiky a psychologie. Hranici, kterou nemají tak zřejmě vymezenou, jak by se na 

První pohled zdálo, jinak by nemohli chtít, aby školní psycholog konkretizoval svá 

doporučení učiteli tím, že je předvede před třídou. Učitel se tak vzdává svých kompetencí, byť 

Je tento argument používán v situaci, kdy se učitelé brání psychologovu doporučení 

individualizovat práci se žákem. Vysvětluje své až agresivní odmítnutí nepatřičností role 

školního psychologa jako kontrolora. Je to učitel, „kdo zná dítě lépe". 

Hodnocení tedy v řeči paní učitelky vykazuje negativní dopad. Dopad na vztah. A jsme opět u 

vztahu jako klíčového, byť málo jasného, přínosu školního psychologa škole. 

Školní psycholog může ujištěním, jak o něm píši v kapitole: „Shrnutí: Co očekává učitel 

°d školního psychologa?", pomoci učiteli upevnit své profesní sebevědomí. Učitel by si přál, 

% školní psycholog uměl sním „rozebrat" nepříjemné situace, které prožil v hodině, ale 

"ejen ty. Učitelé potřebují podpořit ve své práci, uklidnit, ujistit, že pracují správně, sednout 
Sebevědomí" nebo snížit nejistotu, která je součástí každé pomáhající profese založené na 
lidských vztazích tedy i učitelství. Je jedním z dilemat učitele, které musí neustále řešit. O 
d*lším dilematu se zmíním v rámci kapitoly „Školní psycholog v rozporech". 

Odpovědí na položenou otázku je, že školní psycholog nemá pnspět ke snižování 

Profesního sebevědomí učitelů třeba tím, že je bude kontrolovat a hodnotit nebo tím, že bude 

* * samostatný nekontrolovatelný názor, M bude prezentovat na veřejnosti (před rodiči). 
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4. Jakou formu porušení etiky práce si uvědomují učitelé? 

Učitelé v dotaznících potvrzovali obavu z rizika, že školní psycholog zneužije důvěrné 

informace a tím učitele ohrozí. Obava směřovala k možnostem, že se důvěrné informace 

dozví vedení školy nebo že se je dozví kolegové. Učitelé více odsuzovali možnost, aby se o 

důvěrných informacích dozvěděli kolegové (proti bylo 91,8 VP, zatímco proti sdělování 

informací vedení školy bylo 63,2 VP). Viz kapitola „Zpracování kvantitativních dat". Je 

možné obavu vysvětlit ztrátou prestiže, podobně jak tomu bylo u rodičů. Učitelé se také 

obávají informací, které se může školní psycholog dozvědět od žáků. Tedy těch informací, 

které nemá a ani nemůže mít učitel pod kontrolou. Jediná paní učitelka v rozhovorech zmínila 

riziko, že se důvěrná informace dostane za dveře jeho pracovny. Tím mi umožnila rozšířit 

rizikovou skupinu těch, které by se mohli o informaci dozvědět a dále ji zneužívat na všechny 

ve škole (hlavně učitele a žáky). Školní psycholog by ztratil důvěru učitelů, možnost navázat 
s nimi vztah spolupráce, který také očekávají. O důvěře jsem psala již mnoho (např. v kapitole 

» Jaké vztahy by měl navazovat školní psycholog"). 

V případě rozhovorů školního psychologa s rodiči, učitelé hranice etického (mediátor) a 

neetického (ten, kdo manipuluje) jednání neregistrují. Jinak je tomu, má-li jednat školní 

Psycholog s nimi. Více v kapitole „Očekávání učitelů". 

Je patrné, že školní psycholog bude muset seznámit učitele s etikou své práce (zejména se 

Scházením s informacemi), protože o ní nemají učitelé žádné informace. 

10>2 Očekávání učitelu 

Na základě analýz mohu konstatovat, že nejen v řeči očekávání u učitelů z výzkumu, ale 
1 Paní učitelek z rozhovorů, se učitelé pohybují na škále souhlasu - nesouhlasu, líbí se mi to -

nelíbí se mi to, zisky - ztráty. Učitelé z dotazníku byli nutně ovlivněny samotným 

^otazníkem, který je škálou. Paní učitelky se vyjadřovaly svobodně. Z charakteru jejich řeči 
l z e usoudit na ambivalenci v jejich očekáváních. 

1°-2.1 Školní psycholog a čas 

Někteří učitelé očekávají, že školní psycholog přinese učiteli časovou úlevu. Učitelé 
v dotaznících zdůrazňovali výhodu možnosti okamžité reakce podle jejich potřeby, situací, 
kt*ré vyžadují řešení ihned" nebo na změny v případech, které školní psycholog řeší. Školní 

Psycholog by měl přinést dlouhodobou a soustavnou práci pro školu. Tak by se mohl stát 

F a l c e m školy" který má přehled o jednotlivých třídách, ale i o jednotlivých žácích. Školní 
psycholog by se' mě. podle někte^ch učitelů, zúčastňovat i „mimoškolních aktivit" žáků 
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(školy v přírodě a jiné aktivity, kdy třídy pobývají mimo školu). Dokonce by mohl být tím, 

kdo bude školu formovat pomocí projektů. 

Učitelé z rozhovorů blíže specifikovali povahu času, který pro ně znamená školní 

psycholog. Školní psycholog znamená pro ně čas navíc v situacích, na které učitel nemá čas a 

školní psycholog by je i měl z pozice toho, kdo rozšiřuje tým. Učitelé v dotaznících psali ve 

stejném slova smyslu o pomocníkovi. Pomocník by mohl docházet i do hodin na pozorování, 

ale nebylo jasné, jakého charakteru je vztah mezi učitelem a školním psychologem 

pomocníkem. Charakter vztahu učitel - školní psycholog, „asistent" přesněji určili ve svých 

výpovědích učitelé z rozhovorů. „Asistent" znamená kolega, který řeší úkoly, které by byl 

schopen řešit i sám učitel, kdyby na ně měl čas. Školní psycholog zde vypomáhá jako kolega, 

rovnocenný partner učitele, který se svými znalostmi a dovednostmi ani nemusí odlišovat a 

kterému učitel zadává úkoly k plnění. 

Dalším časovým a spek tem je potenciální možnost psychologa pracujícího přímo na škole, 

aby zasáhl již jako odborník včas, aby se problém začal řešit tehdy, kdy vznikl a byl 

rozpoznán učitelem. Může se jednat o „tušení" nebo podezření" učitele. V této souvislosti 

!ze zmínit přání učitelů obou skupin, aby psycholog reagoval již na podezření učitele, že 
vzniká problém. 

Povaha času práce školního psychologa by měla být čas navíc, který přinese školní 

Psycholog jako asistent i „asistent". Dokonce by se jeho práce měla týkat i mimoškolního 

^asu žáků. Čas školního psychologa má mít také charakter pohotovosti k zásahu. Jako 

Oborník má má možnost reagovat včas, tj. ve vhodnou dobu k intervenci, reagovat na 

B e i e r n rozpoznaný problém, dále dlouhodobou prací pro školu by se mohl stát palcem 
šk°lyu a mohl školu formovat třeba prací na projektech. 

1o-2.2 Školní psycholog jako jiný odborník 

Učitelé také žádají, aby školní psycholog reagoval jako odborník na psychologii s jinými 

k o s t m i a dovednostmi, než mají oni. Na druhou stranu jeho zkušenost by měla být podobná 

^šenos t i učitele a měla by zahrnovat realitu školy. 
Ttv. . ( ,hnrníka" rádce" se statusem někoho, kdo je učiteli 
Učitel se na něj obrací jako na „odborníka , ,/" 

aut« • - • - vp vvkonu jeho práce. Autontu, která se opírá o Ut°ritou, která jej může zbavit části nejistoty ve výkonu je y 
své „ . . . ..v. 7 úhlu psychologie. Autoritu, která sva doporučeni e znalosti a dovednosti vidět veci z umu psy^ & ^ 
V i l , • „ , . , „ u . X,., k r 0 k za krokem, konkrétně, ačkoliv pravé konkretizace muluje tak, jak potřebuje učitel - kroK zd n , , * - u 

• n r nf>S P m i nroblém zmateni v kompetencích. 
^ Přinést problémy se setřením hranic mez. profesem., pro 
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To může být ve svém důsledku pro učitele ohrožující. Vyžadovaná konkretizace je 

problematická z hlediska etiky práce školního psychologa, on není pedagogem. 

V jakých oblastech by měl školní psycholog „vědět něco víc" než učitelé? Komunikace, 

motivace, práce s problémovým žákem", problematice třídního kolektivu a sociálně-

patologických jevů, krizové intervence i možnostem péče o učitelovo psychické zdraví. Více 

v kapitole „Co by se chtěli učitelé od školního psychologa dozvědět". Uvádím konkrétní 

úkoly, se kterými by se učitelé mohli na psychologa obrátit: pomoc při problematické 

komunikaci se žákem; poradit s problémem, jak zbavit dítě ostýchavosti. Společné zmíněným 

úkolům je, že učitel je přímým klientem školního psychologa a přichází s tématy, která on 

chce vyřešit ve prospěch svých žáků. Další okruh problémů jsou problémy žáků, přičemž 

podíl učitele na úspěšném řešení je nejasný. Učitel upozorňuje na problémy svých žáků. Je 

iniciátorem řešení. Do této kategorie spadají požadavky týkající se: přímého pozorování 

v hodině, které je však ambivalentně přijímané (argumenty proti mluví o psychologovi jako 

návštěvě, o změně chování dětí), ale pravá příčina ambivalence spočívá v riziku, že by školní 

psycholog mohl učitele kontrolovat. 

Školní psycholog by měl být, jak jsem již psala, důvěrníkem učitele, kterému se bude 

moci učitel svěřit, aniž by se musel obávat zrazení důvěry. I důvěryhodnost souvisí 

s profesionalitou a jinou odborností psychologa. 

Na základě statistického zpracování konstatuji, že učitelé si přejí pomoc se žákem, 

rodičem, ale i pro sebe. Ve výsledcích jsem nezaznamenala žádné výrazné rozdíly. Srovnám-

li své výsledky se zkrácenou verzí (úplná není přístupná) statistiky Projektu ŠPP, nemohu její 

závěr (nejvíce klientů se rekrutuje z řad žáků, počet klientů - učitelů a rodičů se pohybuje na 

obdobné rovině) na úrovni očekávání potvrdit. Interpretovat výsledky nemohu jednoznačně. 

Učitelé vlastně vyjadřovali svůj souhlas nebo nesouhlas s nabídnutými možnostmi pomoci. Se 

žáky by měl školní psycholog vést především rozhovory a řešit krizové situace, rodičům by 

měl umět poradit a s učitelem by měl konzultovat jeho problémy se žáky. 

Učitelé vznášejí i z hlediska etiky profese sporné nároky na školního psychologa. Školní 

psycholog by mohl pomoci usnadnit komunikaci zejména mezi učiteli z prvního a druhého 

stupně. Paní učitelky z rozhovorů vyvrátily názor, že by školní psycholog mohl zasáhnout do 

osobního vztahu učitel - učitel. Jako Jeden z nás" nemohl. Vztahy na pracovišti řeší externí 

supervizor, kterým by školní psycholog pracující na škole nebyl. Obdobně sporným nárokem 

je, aby pomáhal učiteli s jeho problémy z osobního života. 

Učitelé tedy vlastně očekávají, že vzděláním bude školní psycholog přesahovat do jiných 

oborů (z jejich výpovědí lze usuzovat na pedagogiku, psychoterapii nebo rodinnou terapii). 
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Absolutisticky také vyznívá požadavek, aby se školní psycholog věnoval nejen 

jednotlivcům s problémy, ale i skupinám klientů a dokonce i těm, kteří žádné problémy 

nemají ,^nát i úspěchy žáků". 

Jiná odbornost školního psychologa, podle učitelů, tedy vyplývá z jiného oboru znalostí 

(široké škály aplikovaných psychologií, psychoterapie) a dovedností (zejména komunikace). 

Ani ta ale nezaručí školnímu psychologovi kladné přijetí. 

10.2.3 Učitel a jeho uvědomění si potřeby školního psychologa 

Přijetí školního psychologa učiteli není samozřejmostí. Paní učitelky z rozhovorů se 

jednoznačně shodly v názoru, že by si přály mít školního psychologa na škole, na vstřícnost 

učitelů z dotazníků lze usuzovat pouze nepřímo. 50% učitelů vyjádřili nespokojenost 
s konzultacemi psychologa z poradny na škole, ale 40% naopak spokojených je. 64% učitelů 

se domnívá, že školní psycholog představuje určité riziko. Pouze 36% přijímá školního 

Psychologa bez obav z rizika. 

Obě skupiny učitelů se shodují v názoru, že požadavky na ně kladené překračují jejich 

Možnosti a že psychologická služba pro ně by mohla být rozsáhlejší. Podle učitelů 
2 dotazníku by měla zahrnovat i péči o jejich psychické zdraví, alespoň formou seminářů o 

syndromu vyhoření a jeho prevenci. Požadavek na rozšíření psychologických služeb opírají 
učitelé o negativní změny v projevu chování dětí (ty jsou „rok od roku horší" ve smyslu, že 

"eumí uznat autoritu, poslechnout učitele nebo že „ivzrůstá agresivita a vulgarita dětí"). 

1o-2.4 Učitel v ohrožení školním psychologem 

O ohrožení vyplývajícího ze samotného vztahu učitel - školní psycholog jsem již v rámci 

kapitoly „Nalezené odpovědi na položené otázky" psala. Myslím tím důvěru a její možné 

čazení, školní psycholog také ohrožuje učitele možným znejistěním, například v situaci 

Chovné komise, kdyby svými názory šel proti názoru učitele. Více v kapitole „Nalezené 

°dpovědi na položené otázky". 
t t - . ,• u „, -, np/ralosti školního psychologa. Do této kategorie Učitelé opakovaně vyjadřovali obavy z nezraiosn 

Ohrnují následující oblasti. 
. ^ v, , >hn nwcholoaa k práci na škole ve smyslu nedostatku 
* Odbornou nepřipravenost školního psycnoiogd v 

• U rofpcní nraxí Působení školního psychologa by bylo 
zkušeností s prací učitele, s jeho profesní praxi, i ^ 

v - „«trii nerespektovala učitelovy možnosti a omezeni 
negativní, kdyby jeho doporučeni učiteli nerespe 

. , , , i W : samotných osnov (např. otazka redukce látky), 
vyplývající z hromadné vyuky i samům? „ v, . ,, 

L . xitelé si uvědomují, že k výkonu profese školního 
vybavení pomůckami, apod. učitele si uv 
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psychologa nestačí pouhé teoretické znalosti. Očekávají zkušeného praktika se 

znalostmi přesahujícími do jiných oborů. 

• Osobní nepřipravenost školního psychologa k výkonu profese. Učitelé z výzkumu 

popisovali morální nezralost, tedy přestupování etických pravidel. Ta v řeči učitelů 

nabírá více podob. Učitelé očekávají, že s psychologem navážou vztah založený na 

důvěře. Obávají se zrazení důvěry ve smyslu málo tolerantního přístupu psychologa 

který může mít podobu kritiky, odsuzování nebo nepřiměřené kontroly jejich práce ve 

třídě, ale také může nabírat podobu vyzrazení získaných informací nebo dokonce 

jednání „za jejich zády", jak jsem o něm již psala. 

Učitelé vyjadřovali obavu, jak školní psycholog jako ne-pedagog může posuzovat jejich 

Práci. Ohrožující je právě možná rozporuplnost pohledů psychologický proti pedagogickému, 

která, podle učitelů, může zakládat nepochopení „nezralého" psychologa a přináší riziko 

odsouzení. Výsledkem je, že psycholog by mohl znejistit učitele. S rozporuplností pohledů 

souvisí obava učitele, aby školní psycholog nezastával jednostranný pohled na věc. Je to 

obava z nedostatku respektu k odbornosti, kterou učitel do vztahu se svými žáky přináší, 

Předpoklad, že psychologický názor převáží názor pedagogický. 

Školní psycholog přináší riziko negativního, stereotypnímu vnímání psychologa jako 

neznámého a „strach nahánějícího dušezpytce". U učitelů se tento strach promítá do obav 
2 blíže nespecifikovatelného odhalení jejich profesní nedokonalosti" nebo „tabu". Tento 

strach souvisí opět se znejistěním učitelovy profesionality. Učitelé se ale obávají i z reakcí 
veřejnosti. Na příklad fakt, že škola zaměstnává psychologa, může budit na veřejnosti špatný 
d°jem školy „sproblémovými dětmi". Rodiče i samotní žáci se mohou bránit využít služeb 

Psychologa z důvodů posměchu, tedy nepochopení okolí. 

Školní psycholog svou pouhou přítomností na škole může svádět spolupracovníky, aby 
S n í * řešili případy, které by jinak zvládli sami, svádět ke zříkání se odpovědnosti a to nejen 
UČitele ale i žáky školní psycholog tak hrozí možností, aby se učitel zřekl kompetencí. 

Paní učitelky z rozhovorů se zmínily o obavě z neúplnosti, eventuelně praktické 
, • , v , učiteli V této souvislosti kritizovaly doporučení 

Použitelnosti doporučení psychologa ucítěn. 
k o l e g a k individuální práci se žákem. Viz kapitola „školní psycholog jako ohrožení" 

V r u č e n í psychologa může vyznívá, uči.c.i také jako pokus o manipulaci. Uíitelé 

k o v a l i situaci kdy se podle jejich názo„, Školní psycholog přimlouvá za žáka. Jedná se o 

kdy učitel neuznává názor psychologa a vykládá si jej jako nepa t ř i« omlouvání 

*áka. 
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Učitelé trpí ale i existenciálními obavami. Strachují se o dostatek financí pro sebe 

v situaci, kdy hrozí zřízení nového místa. Je to jeden z velmi častých argumentů proti 

školnímu psychologovi. 

Povaha ohrožení, které může školní psycholog pro učitele znamenat, se odvíjí ze 

psychologovy nepřipravenosti na výkon povolání. Nepřipravenost může vyplývat 

z nedostatku profesních zkušeností zejména s konkrétní podobou práce učitele, nedostatku 

zkušeností spojených s prací se vztahem psycholog-klient (ve smyslu netolerance i přímého 

Přestupování etických pravidel). Ohrožující jsou i nerealistické představy učitelů o tom, co 

školní psycholog může „zjistit" a nereálné využívání jeho služeb (ve smyslu zřeknutí se 

vlastní odpovědnosti, kompetence). Ohrožující je také služba školního psychologa, která by 

nesplnila nároky učitele. Zejména učitelé kritizují obecné, v praxi obtížně využitelné rady a 

doporučování individuálního přístupu v současném systému vzdělávání. Ohrožující je dále 

nepřipravenost klientů školního psychologa přijmout jeho služby, zejména odmítavé reakce 

(nepochopení) ze strany okolí. 

Školní psycholog v rozporech 

V této kapitole chci porovnat významně rozporuplné výpovědi obou skupin učitelů. Po 
Srovnání obou skupin jsem zjistila, že u učitelů z dotazníku jsem rozeznala ještě dva další. 
První, z rozporů, který jsem pojmenovala „Školní psycholog nemá kontrolovat vs. pomoci 
učiteli" rozebírám v rámci kapitoly „Kvalitativní analýza dat z dotazníku pro učitele". O 

hodnocení jsem také psala v kapitole „Nalezené odpovědi na položené otázky". Zde shrnu 

stfučně základní postřehy. 

Druhým rozporem „Školní psycholog má pomáhat vedení školy vs. je jeho podřízeným", 
k t e ^ jsem zavrhla, je otázka vztahu školního psychologa k vedení školy. Tento rozpor se jen 

č a j o v ě týká mého výzkumného zájmu. Pomoc školního psychologa si učitelé z vedení školy 
P ř á | i Pouze výjimečně Významně souvisí s problémem důvěry učitele ve školního 
P ^hologa , kdy je pro učitele ohrožující představa, že by školní psycholog zveřejňoval 
důva- - . . • . • „ „; n«la v kaoitole „Nalezené odpovědi na položené Uverne sdělené informace, jak jsem o ni psala v Kapnu 
°tá2ky'< 

1°'3-1 Školní psycholog nemá hodnotit 

odmítají hodnocení školního psychoíoga, jeho negativní podobu kritiky, 
V l a c í c h , kdy je přítomen jejich práci, « u j í odmítnutí tím, » psychoíog „ v , o tem 

obavou z vyzrazení informací vedení školy. Hodnocení souvts, s kontroiou. Ucteíe 
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odmítají, aby je školní psycholog kontroloval. Domnívám se, že v pozadí tohoto přání 

vystupují následující témata: existenciální ohrožení v situaci, kdy školní psycholog odhalí 

učitelovu profesní nedokonalost; mnohem závažnější je podstoupení rizika ještě většího 

znejistění učitele při výkonu profese a konečně očekávání učitele. Učitel očekává vztah 

založený na důvěře, vztah partnerský, nikoliv vztah založený na kontrole, na nadřazenosti 

školního psychologa. 

10.3.2 Školní psycholog asistent vs. autorita 

Z výpovědí paní učitelek v rozhovorech jsem mohla upřesnit rozpor popsaný jako „Školní 

Psycholog podřízený učiteli vs. nadřízený". Velmi podrobně vysvětluji, co myslím asistentem 

v kapitole „Interpretace dat získaných v rozhovorech". Tedy pouze stručně. Je-li školní 

Psycholog podřízen učiteli, ocitá se v roli asistenta, který učiteli pomáhá v hodinách 

'individualizovat práci. Je-li „asistentem", potom řeší úkoly, které by učitel mohl řešit sám, 

kdyby na ně měl čas a kdyby zmíněné úkoly nestály na okraji jeho profesního zájmu. 

Jako autorita je školní psycholog oslovován učiteli, chtějí-li odbornou radu a pomoc od 

Psychologa jako experta na psychologii, eventuelně speciální pedagogiku. (K představě 
učitelů, co by Školní psycholog jako Jiný" odborník, tedy autorita měl dělat, jsem se již 

^jadřovala v kapitolách: „Školní psycholog jako jiný odborník" a „Interpretace dat získaných 
v rozhovorech"). Učitelé si žádají, aby rady školního psychologa byly konkrétní, vedly učitele 

krok po kroku. Nejlépe by měly být psychologické závěry převedeny na pedagogické postupy 

Práce. 

Autorita dnes a obzvlášť autorita školy jako instituce ale není bezproblémovým tématem. 
Autorita daná institucí je znevažována. Učitel pracuje a vyrovnává se s její krizi. Velkou 
O t ^ o u je, jestli učitel přijme školního psychologa jako autoritu a za jakých podmínek. Téma 
Souvisí s hodnocením, s nadřazeností školního psychologa, jak jsem o něm psala. 

Jak rozumím autoritě? Zdrojem institucionální autority učitele je instituce (vyplývající 

C i t a c e pedagogického vztahu a z instituce školy nabízející normy a hodnoty a zároveň 

d o l u j í c í jejich případné zneužívání. Dalším zdrojem učitelovy autority je problematická, 
na Prismatu založená autorita, problematická proto, že při jejím získávání, se učitel 

^ v u j e rizikům jejího uplatňování Q * o je možné zneužití moci). Toto téma se ještě odrazí 
V *ávěrečné kapitole: „Srovnání závěrů s literaturou". 

r* u mncpt wrovnat s tímto dilematem. I on bude Ďomnívám se, že i školní psycholog se bude muset vyrovnal . . . . . . 
Vybaví . - ^ v. .„ jako instituce. Na druhé straně lze z velmi castych e n autoritou, kterou mu zajistí škola jako i n s i n u a 
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poznámek o „osobnosti" školního psychologa usuzovat na to, že učitelé očekávají u školního 

psychologa právě onu charizmatickou rovinu. Možná jejich strach z negativního hodnocení 

psychologem předjímá fakt, že není vyřešena otázka kontroly práce jednotlivých školních 

psychologů. Jenom stěží je může kontrolovat ředitel školy jako psychologický laik. Bylo by 

zajímavé sledovat, jak se situace vyvine. V tématu autority školního psychologa vidím možné 

téma pro další práci. 

10.3.3 Školní psycholog - „ten náš" vs. důvěrník 

Školní psycholog má být součástí systému školy. To znamená, že má zastávat názor 

pedagogů školy, ale také to znamená, že má „být dobrým duchem ústavu" ve smyslu 

vytváření atmosféry školy. Školní psycholog by měl být reformátorem školy. 

Školní psycholog jako „ten náš" by měl zastávat názor učitele, potažmo pedagogického 

sboru. Učitelé si přejí, aby nešel školní psycholog proti názoru učitele a neznejišťoval jeho 

pozici před rodiči (jeho psychologický názor má podpořit názor pedagogický). Více 

v kapitole: „Nalezené odpovědi na položené otázky". 

Jiná je situace, kdy klientem školního psychologa je žák nebo i samotný učitel. Má-li 

školní psycholog být na jedné straně součástí školy (sboru a přijímat sborem přijaté názory a 

být zaměstnancem ředitele školy a respektovat jeho požadavky) vyznívá požadavek 

jedinečnosti vztahu založeného na důvěře, což je kvalita, kterou učitelé rovněž očekávají, jako 

protichůdný. Navíc situace je komplikovaná o to, že učitel má důvěřovat v situaci, kdy 

psycholog je součástí pracovního prostředí, ve kterém je samozřejmě sledován pracovní 

výkon učitele. Tato situace může učitele znejišťovat, pokud nebudou jasně daná pravidla, jaké 

informace a za jakých podmínek budou důvěrné. Žák má důvěřovat v situaci, kdy školní 

psycholog je součástí prostředí, kde je hodnocen jeho výkon, kde se projevily problémy, pro 

které je v péči psychologa. Ještě vyhrocenější je situace vytváření psychoterapeutického 

vztahu mezi školním psychologem a žákem. Tedy jednou být měl být školní psycholog tím, 

kdo zastává názor školy a podruhé být tím, kdo je tu výhradně pro druhého. Podrobněji 

v kapitole „Nalezené odpovědi na položené otázky" a „Interpretace dat získaných 

v rozhovorech". 

Do této kapitoly zařazuji i rozpor, který jsem nazvala „Učitel jako klient vs. 

spolupracovník školního psychologa". Jedná se o dílčí problematiku rozporu „ten náš" vs. 

důvěrník. Školní psycholog by měl být jednou členem týmu a podruhé zasahovat do 

problematického vztahu dvou členů ,jeho" týmu. To je role, která je přisouzena supervizorovi 

vztahů v týmu, tedy někoho, kdo přichází zvenku, kdo není ovlivněn interními vztahy. Více se 
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problematikou dvojího vztahu školního psychologa a učitele, která překračuje rámec této 

kapitoly, zabývám v kapitole „Rozpory ve výpovědích učitelů". 

10.3.4 Školní psycholog pracuje s celým systémem školy vs. individuálně s jedincem 

I o tomto rozporu se zmínili někteří zobou skupin učitelů. „Celým systémem školy" 

rozumím všechny, kteří mohou mít problémy související se školou (zejména žáky, učitele 

rodiče). Kdokoliv ze systému se může stát jeho klientem, se kterým má pracovat podle 

potřeby, tedy kdykoliv. Učitelé očekávají, že školní psycholog bude mít přehled o všech 

žácích školy a že s nimi bude pracovat, kdy bude potřeba, tedy i v mimoškolním čase i mimo 

školu (např. na škole v přírodě). 

Na druhé straně má pracovat s jednotlivci, tedy individualizovat svou péči v situaci, kdy 

se od něj očekává i hromadná péče o žáky. Tímto požadavkem se školní psycholog ocitá ve 

stejném dilematu jako učitel. Jak individualizovat péči, má-li zároveň pečovat o všechny! 

Toto téma by si zasloužilo hlubší probádání, které se vymklo možnostem mé práce. 

Závažnost kapitoly „Školní psycholog v rozporech" spočívá v upozornění, že psycholog 

Pracující přímo na škole se nevyhnutelně ocitne v dilematech, která nelze řešit tím, že by se 

J'm vyhnul. Budou nedílnou součástí jeho práce. Bude muset s nimi pracovat a je si v dialogu 

s učiteli vyjasňovat. Jistě by bylo užitečné vědět, jaké póly dilemat upřednostňují učitelé 

školy, kde pracuje psycholog, a to nejen z hlediska většiny, ale i znát preference jednotlivých 
učitelů. Školnímu psychologovi se nabízejí metodologické techniky ke zjištění zmíněných 

Preferencí; jednou z nich je, podle mého názoru, dotazník nebo polořízený rozhovor. 

Na základě zjištěných rozporů vyplývajících z výzkumu jsem sestavila dotazník, který je 
s°učástí „Přílohy". Ten může sloužit školnímu psychologovi jako inspirace k rozhovorům 
8 Učiteli. Navržené otázky mohou být pojaty j a k o jednotlivá témata rozhovorů a také může být 

Použit tak, jak je připravený. Bod 1. se vztahuje k rozporu v očekávání - individualizace práce 

Proti bodu 3, který má vztah k práci se všemi žáky. Bod 2 a 4 zjišťuje preference v rozporu 

^olní psycholog, asistent (bod 2) proti školní psycholog, autorita (bod 4). Body 5, 9 a 10 
testují preferenci v rozporu školní psycholog, „ten náš" (bod 5) proti školní psycholog, 

dveřník (bod 9 a 10). Body 6 a 11 mají vztah k preferenci v otázce kontroly (školní 

PsychoIog, kontrolor - bod 11 proti učitel, kontrolor - bod 6). 
XT v . , 'T „zívaiírí nosuzovací škály se zakotvenými konci, která Navrženou metodou je dotazník užívající posuzuv* j 

uU . Hnní Škála ie záměrně tvořena 10 cm, aby bvlo Kazuje k jakému pólu se výběrem učitel kloní, bkaia je z 
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možné zaznamenané hodnoty převést na číslo (v mm). Data získaná formou dotazníku jsou 

statisticky zpracovatelná s použitím počítačového programu Excel. 

11 Srovnání závěrů výzkumu s literaturou 

U.l Srovnání závěrů se zákonnými normami 

Po konfrontaci očekávání učitelů z dotazníkového šetření a paní učitelek z rozhovorů 

mohu konstatovat, že očekávání se do značné míry kryjí se zaměřením poradenských služeb 

jmenovaných ve Vyhlášce 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních, § 7, odstavec (2). Jedinou výjimkou je bod ,,c) péče o 

vzdělání nadaných a mimořádně nadaných žáků", který učitelé nezmínili. Mohu mluvit o 

chybě konstrukce dotazníku, protože jsem ho tam výslovně neuvedla. Na druhé straně 

dotazník nevyjmenovával veškeré činnosti školního psychologa zmíněné vyhláškou, a přesto 

učitelé pojmenovali svou potřebu, aby školní psycholog pracoval s dětmi z menšin (ve 

vyhlášce bod d) § 7 jako péče o žáky z jiného kulturního prostředí). 

Pokud srovnám očekávání učitelů s přílohou číslo 3/III, tak kromě depistáže a diagnostiky 

nadaných dětí učitelé neočekávali, že školní psycholog bude vytvářet screening, ankety a | 

dotazníky ve škole. To může, podle mého názoru, souviset s tím, že učitel s těmito nástroji 

Práce psychologa nemá zkušenost. Fakt, že je učitelé nejmenovali, nemusí mít buď žádný 

význam, nebo může podporovat předpoklad, že učitelé jsou v malé míře seznámeni s prací 

Psychologa a proto neočekávají konkrétní metody a postupy. 

Učitelé neočekávají, že by školní psycholog pracoval s „technikami a hygienou učení (pro « 

žáky)". Třídní učitelé neměli specifické požadavky na „metodickou pomoc" pro ně. , 

^sledním bodem, který se neprojevil v očekávání učitelů, je požadavek na „prezentační a 

•nformační činnost". 

Závěrem lze tedy konstatovat, že očekávání učitelů ani zdaleka nepřesáhlo nabídku 

"Standardní činnosti školního psychologa" zmíněnou ve vyhlášce. Protože nabídka 

standardních činností je velmi široká, domnívám se rpoto, že bude výhodné, provede-li 

Psycholog mezi učiteli školy šetření, aby věděl, které činnosti p ^ ^ ^ é ^ y . 

1]'2 Srovnání závěrů s odbornou literaturou 
Očekávání učitelů od školního psychologa jsou plná zajímavých okamžiků - rozpory, 

hrožení, o kterých mluvili a psali učitelé ve výzkumu. Odborná literatura se zaměřuje spíše 
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na otázku náplně práce školního psychologa, popřípadě na jeho názor a jeho zkušenost než na 

názor či očekávání učitele. Svědčí o tom řada textů, která se tématu školní psycholog a učitel 

zcela nebo částečně věnuje. 

Velmi hrubým srovnáním obou profesí mohu předeslat, že se jedná o profese, které si jsou 

velmi blízké tím, že mají společný zájem - výchovně - vzdělávací proces dítěte. V této 

kapitole bych chtěla najít u autorů článků odpověď na otázky: „Co mi učitelé vlastně řekli o 

školním psychologovi? Jakými aspekty soužití školního psychologa a učitele na škole se 

odborníci zabývají? A jak se na to dívají školní psychologové? Nalezení odpovědí na 

položené otázky, srovnání mých závěrů s literaturou, je cílem této kapitoly. Postupně budu 

literaturou vysvětlovat závěry v oblastech: očekávání učitelů; jejich obavy ze školního 

psychologa a rozpory ve výpovědích. Protože rozpory ve výpovědích považuji za obzvlášť 

zajímavé, začnu jimi. 

11.2.1 Individualizace, „poslední služka" a školní psycholog 

Chci-li porozumět očekávání učitelů od školního psychologa, musím nejprve vědět, co 

očekává společnost (zejména odborná veřejnost) od učitele. 

Většina autorů zmiňuje zvyšující se nároky na učitele. Je to jednak dáno snahou proměnit 

„tvář školy", na příklad pomocí individualizovaného přístupu jako základu zkvalitnění 

školství, jak o něm píše Mertin. Individualizací cílů (v Rámcově vzdělávacím programu) se 

rozumí snaha učitele usilovat o učební výsledky na úrovni osobního maxima každého žáka. O 

stejných snahách píše i Abidin (1996). I „americká" škola bojuje s nedostatečně 

uplatňovaným individuálním přístupem ze strany učitelů. 

Učitelé jsou vystaveni tlaku společnosti, aby si osvojili hlubší psychologické dovednosti. 

Od učitelů se očekává, že budou schopni „respektovat osobnost žáka, uznají jeho potřeby a 

individuální možnosti, že budou schopni vzbudit a udržet jeho zájem o vzdělání" (Mertin, 
„c^hnlnaie případně i dalších věd, které někteří z učitelů 2005, str. 20). Ale poznatky z psychologie, pup» 

.. Wirtin- staré desítky let. I Helus jmenuje „aktivní porozumění 
v praxi užívají, jsou, podle Mertina, siaïc u j 

« j ^n^ct volit cíle vzdělávaní, které umožni dítěti seberealizaci, Potencialit vývoje dítěte" a dovednost „vom cue 
- Ahr, vv/namu Dro druhé" jako dvě z kompetencí učitele společenské uplatnění, stvrzen, svého významu pro 

é h jmenované kompetence úzce SOUVISÍ s tlakem (Helus in Musil, str. 43). Podle meno, j 
Vi, „ „rr,hlémv v učení pracovali individuálně. Tomuto tlaku se vyvíjeným na učitele, aby se zakyš problémy v 

o -, X hránilv Na druhé straně by učitele pomoc psychologa Paní učitelky z rozhovoru silné branny. 
r ' jaSné jakým způsobem by jim mohl psycholog 

s individualizací uvítali. Není mi zcela jasné, j y ť _ 
, « nudění vlastních (psychologických) doporučeni primo ve Pomoci. Učiteli navrhované „předvedeni via. 
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třídě" považuji za neetické. Psycholog by tím překročil hranici své profese, svého vzdělání. 

Jedinou formou, jak by mohl školní psycholog vzdělávat učitele, podle literatury, je seminář. 

K tématu semináře se později ještě vrátím. 

Mluvím-li o individualizaci, myslím tím pro potřeby své práce: proces vývoje lidské 

individuality, jehož podmínkou je vývoj ve společnosti lidí. Vztáhnu-li to specificky ke škole, 

má kolektiv vrstevníků jasně daný sociální význam, jak o tématu píše ve svých článcích na 

příklad Štech. Kromě jiného je právě ztráta společenství vrstevníků podle Štecha argumentem 

k odmítnutí vrcholně individualizované výuky v domácím prostředí. 

Problém individualizace vysvětluje Kučera jako problém jedinečnosti vztahu učitel - žák, 

problém práce s individualitou v prostředí, kde se nachází množství jiných individualit. 

Problémem je potom nereálnost tohoto nároku. Z jeho plnění by nutně plynul stres a 

vyčerpání nebo obrana stereotypem, který ovšem zpětně ohrožuje jedinečnost vazby, a proto 

znamená „identitní riziko" (Kučera, str. 19). 

V současné době jsou na učitele kladeny nové nároky, které jsou formulovány v Rámcově 

vzdělávacích programech (např. vytvoření si vlastních osnov, obsahů učiva). Nově na sebe 

škola, učitelé berou zodpovědnost za vyšší kvalitu vzdělání. Od učitelů je očekávána 

kreativita a aktivní přístup tam, kde dříve byli řízeni a kontrolováni. Nově mají být učitelé 

schopni kolektivní komunikace, vzájemné spolupráce, vytvoření funkčního týmu (Skalková, 

2005). Právě tyto nároky jsou jedním z argumentů, proč zavádět novou poradenskou službu -

školního psychologa - do škol. Není bez zajímavosti, že nové nároky se do výzkumu 

nepromítly. Učitelé z rozhovorů specifikovali pouze problém s individuálním přístupem 

k žákovi. Domnívám se, že se situace bude dnes, rok po té, co jsem sbírala data, výrazně lišit. 

Zmapování nároků učitele na psychologickou službu právě v souvislosti s nároky Rámcově 

vzdělávacích programů by mohlo být tématem výzkumné práce. 

Když se podíváme přes hranice k sousedům, zjistíme, že slovenské školství 90. let rozvíjí 

Program humanizace škol. Od učitelů se očekává, že si osvojí nové kompetence. Předkládám 

k posouzení pouze ty, které jsou zajímavé pro mne a představují v podstatě dovednosti, které 

Potřebuje učitel, má-li individualizovat práci s dítětem: sociálně-psychologické dovednosti 

v oblasti komunikace, empatie a aktivního naslouchání, kooperace a asertivity; naučit se 

Zacházet s pedagogicko-psychologickými testy pro učitele sloužícími k lepšímu poznávání 

osobnosti žáka a i naučit se vytvářet testy k objektivnějšímu prověření znalostí; potřebují se 

naučit užívat nové didaktické formy a metody nejen k osvojení znalostí a dovedností a rozvoji 

nadání u žáka, ale i k samotnému hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu žaka. 

(Gajdošová, 1997, str. 11). 
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Ke splnění těchto požadavků, které jsou na učitele kladeny, může napomoci školní 

psycholog. Ten by mohl realizovat sociálně-psychologické výcviky pro učitele. Také by mohl 

fungovat jako strážce uplatňování humanitních přístupů ve škole. Obojí, jak vyplývá ze 

závěrů provedeného výzkumu, je pro učitele myslitelné. Teprve druhořadě by měl pomáhat 

individuálně žákům s jejich problémy v učení, chování či profesní orientaci, z „úzkého 

psychoterapeutického pohledu" (Gajdošová, 1997, str. 12). 

Tlak ze strany psychologů (na změnu v přístupu učitele k dětem) vnímaly i učitelky 

z rozhovorů. Jedna z nich si připadala jako „poslední služka" žáků a rodičů. Druhá 

vyjadřovala svou domněnku, že psychologové se na učitele dívají, jako na ty, kteří neumí 

individualizovat tak, „aby bylo vše, jak má být. Takže toto doporučení a priori odmítají. 

Řešení je nasnadě. Nestačí-li na individualizaci učitel, musí mít k ruce asistenta. Je jedno 

jestli školního psychologa nebo člověka vyškoleného ve speciálním kurzu bez učitelské nebo 

psychologické aprobace. 

Již ze článku Gajdošové (mám na mysli pobídku, aby školní psycholog pracoval jako 

školitel učitelů a teprve sekundárně se věnoval práci s jednotlivci) je zřejmé, že ve stejném 

dilematu, dilematu individualizace by se mohl pohybovat i školní psycholog. Předesílám, že 

jednotliví autoři odborných textů se liší tím, jestli upřednostňují v práci školního psychologa 

jednotlivého klienta nebo celek školy, popřípadě jej neřeší vůbec a práci školního psychologa 

přibližují čtenáři výčtem jeho aktivit. "Odborná diskuse je provázena řadou nejasností a 

apriorních představ" (Zapletalová, 2001, str.36). 

Pokud autor textu doporučí práci s celkem, jako třeba Gajdošová, potom doporučuje 

psychologovi to, co dělají paní učitelky ve třídě a co psychologům v práci učitele nestačí. 

Vlastně zjednodušuje školnímu psychologovi práci tím, že ten nemusí řešit problém práce 

s jedincem ve skupině. Je otázka, jestli takový přístup k práci školního psychologa (buď se 

věnuji jednotlivci nebo celku) by byl pro učitele přínosný. V každém případě jsem se | 

s pojmenováním problému individualizace, jako společného problému učitele a školního 

Psychologa, v odborných textech nesetkala. Zdá se, že toto téma je zcela nové a zasloužilo by 

si hlubší vědeckou pozornost. 

Další literaturou uváděný důvod, proč by měl školní psycholog na škole pracovat. Autoři 

textů i samotní učitelé se shodují v názoru, že přibývá žáků s různými zvláštnostmi, obtížemi 
i-*. nntřphami Je to možná jeden z důvodů, proč se a z nich vyplývajícími zvláštními potreoami. « 

Psychologové zajímají o prohloubení individualizace práce na našich školách. Autoři textů 

navrhují ještě více proškolit učitele v dovednostech, o kterých se domnívají, že jim schází. 
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11.2.2 Školní a „mimoškolní" psycholog 

Dalším rozporem, který učitelé uváděli, je rozpor, ve kterém má školní psycholog zastávat 

názor učitelů školy a na druhé straně vytvářet prostor k důvěře svého klienta. Co lze vyčíst 

k této problematice z textů Zapletalové? Školní psycholog je součástí školy, ale jako J iný" 

odborník není tímto systémem ovlivňován. Jak se to stalo? Tím, že školní psycholog 

vysvětluje učitelům, co jim nabízí a jakou pomoc od nich žádá. Teprve objasnění vzájemných 

pozic a očekávání vytváří situaci, ve které školní psycholog může pracovat na příklad se 

žákem, který za ním přichází s problémem úzce souvisejícím „s průběhem vyučování a 

s činností pedagogického sboru i jednotlivých učitelů" (Zapletalová, 2001, str.40). Jako J iný" 

odborník by se školní psycholog neměl dostat do uvedeného rozporu. „Jiný" odborník může 

(nebo snad musí) být samostatný ve svých názorech. Je zajímavé si uvědomit, že Zapletalová 

svým tvrzením potírá kritiku z řad jiných psychologických oborů, že školní psycholog bude 

ovlivňován systémem školy. Naopak z jiných odborných textů vyplývá, že školní psycholog 

se bude muset vypořádat s vlivem školy sama na sebe a svou práci. Bude se muset vyrovnat 

s tlakem učitelů, aby zastával jejich názor a vystupoval z různých pozic (např. „osoby mimo 

škoht) a přitom jim nabízel podporu a vytvářel ovzduší důvěry. Učitel hledá v psychologovi 

Podporu pro situace, kdy jedná s rodiči žáka a nemůže je přimět ke přijetí svého závěru a 

doporučení. Lze mluvit o pokusu manipulovat psychologem, přičemž motivací může být, 

podle Machové (2005), obava ze ztráty vlastní profesionality ve smyslu „vše musím 

zvládnout sám bez pomoci". Tento postřeh může vysvětlit i důvod, proč někteří učitelé 

z mého výzkumu odmítali školního psychologa vůbec. 

Rozporuplnost pohledů učitele a školního psychologa na dítě může být dalším 

Problémem. Na riziko přílišné emocionality učitele, neadekvátní samotného problému, rozdíl 

Pohledů na potřebu psychologické péče u konkrétního žáka (pocit učitele, že se žák chodí 

k psychologovi „skrýt před povinnostmi") upozorňuje Machová (2005). Přehnanou 

emocionalitu i neporozumění pro žáka považuje Machová za „přehnaná očekávání" 

(Machová, str. 70). Štech (2001) mluví o identitní figuře školního psychologa jako 

»kouzelníka" třeba právě pro plnění „přehnaných očekávání". Přehnaná očekávání vytváří 

novou skupinu očekávání učitelů. O obou situacích psali učitelé v dotaznících. Do této 
skupiny očekávání řadí Machová ještě očekávání, že školní psycholog učitelům vyřeší každý 

jejich problém. Z řeči učitelů mého výzkumu se jednalo o obavu z ubírání kompetence. 

Školní psychologové z výzkumné zprávy Machové i učitelé z dotazníků se shodují 

v negativním hodnocení výše popsaných situaci. 
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11.2.3 Školní psycholog jako asistent vs. autorita 

„Psycholog totiž zůstává v pozici „jiného" odborníka, který pracuje se systémem školy 

ale nikdy se nestane „stejným odborníkem" - jako učitel - , je v roli pozorovatele 

konzultanta" (Zapletalová, 2001, str. 40-41) . Učitelé, kteří očekávají, že psycholog bude pro 

ně řešit úkoly, které pro nedostatek času řešit nemohou, vlastně očekávají Jiného" odborníka 

pro „stejné" úkoly, jaké musí sami řešit bez přítomnosti školního psychologa. 

V odborné literatuře se řeč o příležitostné roli asistenta učitele, jak o ní hovořily některé 

paní učitelky, nevyskytuje. Naopak. Školní psycholog zastává roli odborného konzultanta či 

pozorovatele, tedy autority. Jak píše Machová: „Práce školního psychologa je o lobování, o 

osobních vztazích, o osobnosti psychologa samotného a jeho schopnosti vybudovat si 

dostatečně autonomní pozici" (Machová, str.61). Autority, od které učitelé, podle autorů i 

učitelů samých, očekávají odbornou podporu. Odbornou pomoc nelze ztotožnit pouze 

s radami, jak upozorňovaly školní psycholožky z výzkumné zprávy Machové. Odborná 

Pomoc by se, podle jejich názoru, měla opírat o pohled nezúčastněného, „prostě 

nezatíženého" (Machová, str. 57). Proto, se učitelé, podobně jako učitelé z dotazníku, 

neobávali, že bude školní psycholog zastávat jednostranný pohled na věc, měl by školní 

Psycholog vysvětlovat učitelům, že přichází s novým úhlem pohledu, který doplňuje jejich 

zkušenost a způsob vnímání žáka (Vykrutová, str. 10). 

Napadá mne, že požadavek asistence vznikl jako jakási protihodnota zklamání se 
v Psychologovi z poradny jako autority. Ve smyslu zklamání z psychologických zpráv a 

komunikace s psychologem vůbec a také, což je mnohem významnější, jako pochopitelná 

reakce na doporučení z psychologických zpráv, aby učitel individualizoval svou práci, tedy 

vykonával práci asistenta učitele. 

Přijetí autority, vyplývající z učitelské profese, je pro učitele problematické. Vnější 
ai»torita, jak jí rozumí Kučera, je dána institucí pedagogického vztahu a podpořená institucí 
školy. Opakem je autorita „přirozená", kterou učitel získá v přímé práci se žáky. Domnívám 
se> že o charismatické autoritě mluvili učitelé, když artikulovali požadavek „osobní zralosti". 

Pohled z jiného úhlu na otázku profesionality (jiný profesionál, tj. autorita pro učitele) 
nám popisuje Štech (2001), ktetf se zamýšlí nad identitním utvářením subprofese školního 

Psychologa Nabízí se totiž otázka, jestli by školní psycholog v roli asistenta učitele uhájil 
Syou psychologickou legitimitu, obzvlášť v době, kdy ještě stále nově vznikající profese 
b°juje o své uznání v rámci psychologických disciplín, školní psycholog si musí udržet 

Profesionální hranice které udávají jeho psychologické znalosti a dovednosti. Neměl by 

k l o v a t roli asistenta pouze proto, že je zaplacenou posilou pedagogického sboru. 
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Ani učitel není jasně a učiteli srozumitelně identitně vymezen. Kučera mluví o identitní 

krizi jako základu krize učitelské profese. Krizi identity formuluje pomocí rozporů které 

vyplývají z commitmentu učitelské profese. Stručně o commitmentu. Commitmentu lze 

rozumět jako zájmu učitele (ve zprávě studentů učitelství) o profesi, vyjádřený v očekávaných 

hodnotách profese formulovaných jako zisk - ztráta. Zájmu učitele jako osoby s posláním 

která je ochotná přinášet při plnění poslání i oběti a která se zároveň vyrovnává s požadavky 

instituce profese (Kučera, str. 3). 

Lze spekulovat o tom, že právě identitní nestabilita učitele jej ovlivňuje ve výběru 

očekávání od školního psychologa. Nacházím také souvislost s učitelovým odmítnutím kritiky 

a hodnocení jako jednoho z práv, kterým se autorita (ve smyslu kontroly hodnot, aby byl 

zachován řád; v případě psychologa těch psychologických) vyznačuje. Také se nabízí 

zajímavá úvaha o tom, že se na škole potká učitel v identitní krizi se školním psychologem, 

který svou identitu při výkonu povolání teprve hledá, jak o tématu píše Štech (2001). Myslím, 

že je to zajímavé téma pro další vědeckou práci. 

11.2.4 Vztahy školního psychologa 

O vztahu se školním psychologem a vztazích, které by měl školní psycholog na škole 

Uzavírat, mluví učitelé nejasně. Není srozumitelné, v jakém případě má školní psycholog 

navazovat s učitelem vztah rovnocenný, partnerský a kdy vztah nerovnocenný, hierarchický. 

Tato nesrozumitelnost se týká pravidel, která je a bude nutno vytyčovat nejen na obecné 

rovině (obecné dohody školního psychologa s učiteli jako celkem, tj. pedagogickým sborem) 

ale i na rovině každého vytvořeného vztahu vždy znovu a znovu. 

Rovina vztahu (partnerský vs. hierarchický) se bude odvíjet podle situace, ve které učitel 

oslovuje školního psychologa. Je nutné si také uvědomit, že učitel může být přímým klientem 

Školního psychologa (situace, kdy se přichází psychologovi svěřit s prožitou situací) nebo za 

n>m přicházet kvůli řešení problému žáka. 

K první situaci: Z práce Viktorové vyplývá, že vztah učitel - žák je pro učitele 

nebezpečný kvůli riziku nezvládnutí vztahu (např. možným zneužitím moci nebo lásky 
k dítěti), ve smyslu, že učitel odmítá autoritu, která vyplývá z instituce pedagogického vztahu 

(Předat poznatky, umožnit dítěti začlenit se do společnosti) i autoritu vyplývající z instituce 

Školy. 

Domnívám se že ve stejném smyslu lze riziko nezvládnutí vztahu aplikovat i na vztah 

t itele a školního psychologa. Učitel se může obávat nezvládnutí vztahu ze strany školního 

Psychologa Jaký charakter má předpokládané nezvládnutí je otázkou dalšího výzkumu. 
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V definici Kučery lze partnerskému vztahu rozumět jako vztahu „otevřenému", který se 

realizuje na základě empatie, tolerance, vstřícnosti (všechny pojmy se ve volných výpovědích 

učitelů skutečně objevily), kterým lze rozumět jako učitelem dopředu formulovaným 

povinnostem školního psychologa ve vztahu školní psycholog - učitel. Jedná se o vztah 

výlučný. Učitelé očekávají, že se s nimi školní psycholog bude potkávat jako s partnery 

(takový požadavek se doslovně vyskytl). Očekávají, že s nimi naváže otevřený vztah, který 

bude založený na jejich „důvěře" jednak v toleranci školního psychologa a také v jeho 

mlčenlivost, tedy důvěryhodnost. Právě důvěra je artikulována v pojmech „empatie", 

„tolerance" a „vstřícnost". Důvěryhodnost souvisí s morálním aspektem práce školního 

psychologa a budu o ní mluvit později. 

Školní psycholog může ale znamenat pro učitele ohrožení pro jeho vztah se žákem. Stačí 

vzpomenout zmíněnou obavu, že učitel může být emocionálně vtažený do řešení problému a 

proto mít jiný pohled nebo argument, ^nám dítě lépe". Domnívám se, že výroku lze rozumět 

jako ohrožení, o kterém píše Kučera, ohrožení z „vměšování se do učitelova výlučného vztahu 

s dětmi". Ohrožení vyplývající z touhy „mít je sám pro sebe" (Kučera, str. 11). 

Vztah školního psychologa se žákem má jinou kvalitu a charakteristiku. Paní učitelka U3 

si je vědomá toho, že vztah učitel - žák má fungovat na jiném principu než vztah školní 

psycholog - žák. Učitel je tím, kdo zajišťuje předání poznatků, jak o tématu píše např. štech, 

Viktorová nebo Kučera. Školní psycholog touto „institucí vztahu" (Viktorová, str.6) zatížen 

není (není pedagogem) a podle paní učitelky by ani neměl být. Může tedy v rovině této logiky 

vytvářet partnerský vztah se žákem. 

Je nutné si také uvédomit. že přáni učitele, aby školni psycholog byl přítomen jeho práei 

se žáky je ohrožující právě proto, že učitel zveřejňuje svůj prostor vztahu. To může také 

vysvětlit, proč je autorita školního psychologa pro učitele ohrožujte. 

11.2.5 Komunikace školního psychologa 

Sami učitelé z výzkumu zmiňují komunikaci jako problém (komunikace učitele se žákem 

v , o rnHiřem- i komunikace v rámci pedagogického sboru), nebo třídou; komunikace učitele s rodičem, 
, . . . . .h návrh aby komunikace byla predmetem semináře Z těchto nejistot a obav vyplývá jejich navr , 

. i 0m také obávají. Jedním z duvodu jejich obavy je 
Psychologa. Komunikace s psychologem se take OD J 

, z poraden. Dalším důvodem je obava, jestli bude 
spatná zkušenost s komunikaci s psychology f . . . . . . 
Učitel psychologovi rozumě, (mám na mysli důvěru, o kreréjsem „ z psala). 
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Když je komunikace problémem učitele 

Když je příčinou neprospěchu žáků způsob komunikace učitele s jednotlivými žáky, je to 

právě problém k řešení pro psychologa. Někteří učitelé, pokračuje Zapletalová (2001), 

nechtějí přijmout zodpovědnost za neúspěch svých žáků. Psycholog jim může nabídnout 

rozbor vyučovacích postupů nebo průběhu hodiny, pokud učitel psychologa do své hodiny 

pozve. Z názorů učitelů v mém výzkumu vyplývá, že tehdy se školní psycholog ocitá na 

„velmi tenkém ledě". Je mu sice nabízena možnost volné práce, ale v práci s učitelem by se 

raději měl striktně držet jeho objednávky. Učitelům je nepříjemná představa, že by mohli být 

psychologem kontrolováni nebo hodnoceni. Svobodný výkon profese školního psychologa se 

spíše, v řeči učitelů, vztahuje kjeho možnosti sledovat žáka v přirozeném prostředí školy. 

Psycholog, který by chtěl zasahovat a radit učiteli, se vystavuje jeho nepochopení. Jednak 

jeho obavě z „nepřiměřené kontroly", jak o ní psali někteří učitelé, ale také riziku, že se na něj 

budou dívat jako na toho, „kdo přišel dělat chytrýho". Může nabízet nevyžádaný pohled. 

Situace je zřejmě řešitelná pouze v diskusi s učitelem nad objednávkou učitele. 

Komunikace jako téma semináře 

Skřipcová (1997) považuje za nejvhodnější pro optimalizaci komunikace sociálně-

psychologické kurzy pro učitele. Zapletalová (2001) považuje za vhodné téma semináře 

autodiagnostickou techniku, která může směřovat ke sledování způsobu komunikace i 

sledování zvolených pracovních postupů samotnými učiteli. Některý učitel z dotazníku navrhl 

stejné téma, jiný se zmínil o non-verbální komunikaci jako vhodném tématu pro seminář. 

Jak by měl školní psycholog a učitel komunikovat 

Klíčovým problémem komunikace se zabývá Lazarová (2002/2003). Je jím objednávka 

učitele. Zároveň je zásadním bodem zlomu, který může změnit její průběh. Problém 

objednávky učitelů spočívá v tom, že bývá nejasná, vyžaduje hodnocení situace, nebo se 

skládá z několika ob jednávek najednou. Může se jednat o objednávky, které směřují do 

minulosti, nanejvýš do přítomnosti a chtějí pouze vypátrat příčinu problému. Školní 

Psycholog na základě takové objednávky tápe, co vlastně učitel vyžaduje. Lazarová je 
jmenuje „paradoxními objednávkami" (Lazarová, str. 15). 

O nejasných formulac ích očekávání (samozřejmě nikoliv objednávek) jsem se měla 

možnost přesvědčit s a m a v r o z h o v o r e c h s učiteli. J e š t ě nižší srozumitelností (co do jasnosti, 

Přesnosti výroků) se vykázaly mnohé poznámky učitelů v dotazníku. 
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Přitom platí, že pokud se podaří školnímu psychologovi naplnit očekávání učitele, 

podařilo se mu položit dobré základy vzájemného vztahu. 

Paradoxní objednávky si musí školní psycholog s učitelem ujasnit vyjednáváním a 

reformulací. Jejich nebezpečí spočívá v tendenci učitele distancovat se od problému 

například tím, že vyžaduje potvrzení svého apriorního očekávání nebo v nich učitelé žádají 

okamžitá doporučení a zpravidla rychlou změnu. I mě umožnili učitelé sledovat jejich 

„únikové manévry" od zodpovědnosti a to v situaci, kdy žádali, aby školní psycholog jim svá 

doporučení předvedl v hodině. Zcela jistě žádají učitelé od školního psychologa doporučení. 

Jistě je pravda, že vyslovovat doporučení může být „cestou do pekel", neboť zodpovědnost 

zůstává zcela na tom, kdo doporučení vyslovil a navíc: „Převádět vědecké poznatky do praxe 

nebylo a není snadnou záležitostí. Řadoví učitelé si stěžují, že výklad je příliš složitý a málo 

konkrétní, nepomůže jim při řešení problémů, s nimiž se denně setkávají" (Mareš, 1990, str. 

146). 

Jak by měl školní psycholog pracovat s učitelem na jeho objednávce? U smysluplných 

objednávek by mělo být jasně stanoveno, na čem se bude pracovat a kde je třeba začít, 

objednávka má vždy směřovat do budoucnosti a učitel by měl vědět, že je spoluodpovědný za 

změnu. Z tohoto názoru vyplývá i změna modelu, kterou Lazarová navrhuje. Školní 

Psycholog v menší míře využije klasický poradensko-klinický model práce, kdy je učitel 

vlastně klientem. Lazarová nabízí model, kdy se z učitele stává spoluautor změny. Také Hadj 

Moussová (1995) mluví o potřebě vzájemné domluvy dvou odborníků s rozdílnými 

kompetencemi, kteří by měli společně dojít k navržení intervencí. Vedlejším bonusem tohoto 

Způsobu práce je, že učitel lépe rozumí práci školního psychologa. 

Převažující komunikační model v současném poradenství 
Také zavedené komunikační způsoby mezi učitelem a psychologem (prostřednictvím 

2Právy z vyšetření) komplikují vzájemné porozumění. Různá nedorozumění jsou založena na 

"«možnosti vysvětlit si, jak rozumí autor zprávy objednávkám a adresát zprávy pojmům, 

dívaným ve zprávě či návrhům na intervence (Lazarová, str. 14). O pojmech, které 

Psychologové z poraden používají ve svých zprávách a které jsou problématické z hlediska 

Porozumění, píše ve svém článku i Hadj Moussová (1995). Důvodem, proč jsou některé 
Dnîfv» , ,v .-piirh různé možnosti výkladu. Více v textu Hadj p°jmy Obtížně srozumitelné, jsou jejicn ruznc 

^oussové. 
, a j b-ó 9001 ' Vendel, 2002) konstatují často se vyskytující 

1 Jiní autoři (např. Adamska, 2001, venue, , 
n ed_ y , , TTxitPié často neví, jak na základě zprávy maji se žákem 
dostatečné porozumění zprávám. Učitele casio nev , j 
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provést nápravu. Podle Hadj Moussové může být na vině přílišná stručnost. Také Vendel 

(2002) ve svém článku specifikuje typ a délku zprávy, kterou preferují slovenští učitelé. 

Základním rysem preferovaných zpráv je, že přímo odpovídají na otázky učitele. K takovému 

závěru došly i tři ze čtyř učitelů z rozhovorů. Výtky paní učitelek se týkaly dvou okruhů: 

nepoužitelnosti výsledků vzhledem k odlišnému stylu práce i prostředí a nekonkrétnosti 

doporučení; doporučování opatření, která směřují k individualizaci práce se žákem. I podle 

Hadj Moussové mají být doporučení formulována tak, aby je učitel mohl využít v konkrétní 

přímé práci s dítětem, proto musí psycholog znát školu i konkrétní možnosti pedagoga. Také 

si musí být vědom specifičnosti podmínek pro práci s dítětem v poradně. Právě proto lze 

závěry o charakteristických způsobech práce a vzorce chování pouze v omezené míře 

vztáhnout ke školní práci. Hadj Moussová (1995) ani jiní autoři tedy nedoporučují „suplovat" 

učitele ve snaze předvést doporučení. Mohu zůstat při svém původním názoru, že v tomto 

přání paní učitelka z rozhovorů přestupuje hranice kompetencí dvou profesí. Psycholog by 

porušil etiku práce. O negativním postoji učitelů k doporučení větší individualizace pro 

vysoký počet žáků ve třídě (argumenty jako" „Bzučák ruší ostatní.") píše ve svém článku i 

Valentová (2005). 

Autoři odborných textů se zaměřují na popisování chyb, kterých se může psycholog 

dopustit. Další chybou psychologů je nedostatečný respekt k učitelovu vlastnímu 

diagnostickému pozorování a znevažování informací od učitele. Typ informací specifikuje 

Hrabal (1989): informace z oblasti prospěchu a jeho kolísání, o vynaložení úsilí, se kterým 

žák výsledků dosahuje, svých didaktických závěrů a analýzy chyb). Školní psychologové si 

stěžují na špatné zkušenosti s využíváním učiteli jejich zpráv. Více v textu Valentové z roku 

2005. 

Naopak učitelé mohou vnímat zprávy jako definitivní. Na žáka se potom dívají jako na 

toho, komu není pomoci. Machová tato očekávání učitelů označila jako „přehnaná očekávání 

nálepkujících učitelů" (Machová, 2006, str.70). Samozřejmě že se jedná o chování, které žáka 

poškozuje. Opačným problémem může být očekávání okamžité změny žáka po jeho návštěvě 

u psychologa. Školními psychology popisováno jako „Je tady psycholog a on nám všechno 

vyřeší" (Machová, 2006, str.62). Hadj Moussová píše ve stejném smyslu o „nerealistickém 

očekávání (učitele) toho, co psychologické vyšetření může přinést" (Hadj Moussová, 1995, 

str. 133). Závěrem mohu spolu s Valentovou (2005) konstatovat, že obě strany jsou 

nespokojeni s komunikací pouze prostřednictvím zpráv. 
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11.2.6 Vztahy 

Profesní vztah učitele a školního psychologa je utvářen minulou zkušeností učitelů 

s psychology nejen školními ale hlavně poradenskými, projekcí vzájemných představ o 

profesních rolích „co by měl dělat školní psycholog" a „co učitel", očekáváním, osobními 

sympatiemi a antipatiemi. Všechny zmíněné skutečnosti mohou být základem, ze kterého 

vyplyne vzájemné nepochopení. Právě vzájemné nepochopení považuje za základ negativní 

zkušenosti Hrabal (1989). Psychologové dráždí učitele zvýrazňováním výlučnosti svých 

metod a postupů. Učitelé naopak spojují i psychologické aspekty s pedagogikou (Hrabal 

1989). To prospěšné, co školní psycholog může na školu, podle učitelů z výzkumu, přinést, se 

odvíjí buď od vyhnutí se tomu zlému, co učitelé zažili od psychologa z poradny nebo 

kopírováním toho dobrého, co jim psycholog z poradny dal. I minulá zkušenost determinuje 

očekávání učitele. 

Vztah učitele a školního psychologa se pohybuje ve třech rovinách. Mám na mysli spolu 

s učiteli z výzkumu rovinu podřízenosti (školní psycholog jako asistent) a nadřazenosti 

(školní psycholog jako autorita) a rovinu partnerství. V rovině partnerství by se školní 

Psycholog měl pohybovat tehdy, když řeší konkrétní problém žáka. Měl by se ptát na názor 

učitele po příčině problému. Již Hrabal (1989) vysvětluje pedagogickopsychologickou 

diagnostiku žáka jako spojení psychologické diagnostiky s diagnostikou pedagogickou. Na 

úspěšné diagnostice se tedy nutně musí podílet i sám učitel (Hrabal, 1989, Lazarová). Učitel 

J'e pro psychologa cenným zdrojem informací a i zpětných korekcí jeho závěrů, jak o tom 

hovořila paní učitelka z rozhovorů. I učitelé v dotaznících souhlasili s tvrzením, že by měl 

školní psycholog aktivně vyhledávat jejich názor a diskutovat s nimi o problémech žáka. 

Co se týče kvality vztahu, vypovídali učitelé z výzkumu o tom, že ve vztazích 
s Psychologem očekávají důvěru. V literatuře je výhradně řešen vztah školního psychologa se 
žákem. Okruh problémů, se kterými se může žák školnímu psychologovi svěřit, díky 
VXÍimečnosti role školního psychologa (ze slov paní učitelky: „On je la osoba třetí. Není to 
r°díč. Není to učitel"), je široký. Na příklad se může svěřit s problémem prospěchu na škole, 

"konflikty v rodině, s pocity méněcennosti, obav z agrese spolužáků, z úzkostí, depresí 

(Zapletalová in Tondlová, 1997). 
\tvi w , • «i; ahv se iim školní psycholog stal důvěrníkem i 
Někteří učitelé z výzkumu by si prali, aDy se jim v 

, v oll tr iři tpvtii fMachová, 2006; Adamská 2001), není 
osobních záležitostech. Jak upozorňuji auton textu (Macno , 

t e*o požadavek bez rizika. I když ziskem může být prohloubení důvěry, není tento 

Požadavek bez rizika (Machová, 2006, s t , 73), dokonce se může jednat až o neetické jednání. 

V š l e n o do důsledků školní psycholog není rodinným psychoterapeutem. Blízký vztah 
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učitele a školního psychologa s sebou nese riziko, které je blíže popisováno jako riziko 

přílišné blízkosti ve vztahu učitel - školní psycholog. Školní psycholog si musí udržet jistý 

odstup právě proto, že pracuje s důvěrnými informacemi, které podléhají mlčenlivosti. Na toto 

riziko upozorňuje Zapletalová (2001). Téma zklamání důvěry úzce souvisí s etikou práce 

školního psychologa. 

Obava, „aby se to (selhání učitele) nedozvěděli jiní", tedy z vyzrazení informací, bývá, jak 

píše Vykrutová (1996), častou příčinou zdráhání se využít služeb psychologa. Zrazení důvěry 

(jako vyzrazení důvěrné informace vedení školy či kolegům) potom znamená výrazné 

ohrožení vztahu učitele a školního psychologa, jak o něm píše Zapletalová (2001). Školní 

Psycholog může podlehnout a sdělit informaci. Takové jednání přináší ve svém důsledku 

ztrátu důvěry a klientů. Školní psycholog ztrácí pozici spolu s možností vykonávat své 

Poslání. Variantou je uzavření koalice psychologa s vedením školy nebo jeho definitivní 

odchod. O koalici školního psychologa svedením školy mluví Štech (2001) jako o 

Psychology negativně vnímané roli „administrátora". 

Školní psycholog navazuje vztah nejen s jednotlivým učitelem, ale vytváří si vztah 

k učitelům jako celku, tedy učitelskému sboru. V odborných textech se můžeme dočíst, že 

školní psycholog by mohl měnit vztahy mezi učiteli samými. Tak na příklad slovenské 

autorky Gajdošová (1997) a Rezková (1994) se shodují, že klíčové pro proces humanizace 

slovenských Škol je proměnit vztahy v samotném pedagogickém sboru. Ale i podle 

Zapletalové (2001) má školní psycholog možnost poznat a ovlivnit vztahy mezi učiteli. 

Na základě vlastních teoretických i praktických znalostí supervize se znovu vracím 
k myšlence, že školní psycholog nemůže být zároveň člen týmu a tím, kdo bude napravovat 
V*ahy. Podmínkou supervize týmu (tedy péče o vztahy v týmu, spoluřešení problémů 
V tymu) je, že odborník je nezávislý na těchto vztazích. Domnívám se, že to školní psycholog 
ani jako J iný" odborník, nemůže být, pokud bude pracovat na škole. Více lze o problematice 

SuPervize najít v publikacích Kinkora nebo Vodáčkové. 

11-2.7 Čas práce školního psychologa 
\r v , , Ir,« škole věnovat, jsou učitelé i autoři textů velmi 
Na čas, který by měl školní psycholog skoie venuv , j 

úroční. 
>, ,i „«. plánovaným časem konzultací, ve kterém V odborné literatuře se můžeme setkat s plánovaným 

dýchni • u- , klientv Tento čas může být zrušen časem krizových 
b i o l o g pracuje s objednanými klienty, ici ^ ^ 

'iterv. - v.,. , . , u - u» s časem který má povahu včasnosti pn nejruznejsich 
ryenci oi11 okamžitých zasahu. !> časem, ^ ^ 

PreVft . . , » „ uprv rozšiřuje práci školního psychologa nad rámec 
Ventivních zákrocích. Existuje ale cas, který rozšiřuj v 
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běžného pracovního dne. Učitelé z výzkumu si přáli účast školního psychologa při 

výchovných komisích. S tímto požadavkem jsem se v odborné literatuře nesetkala ale 

můžeme se setkat s různými dalšími návrhy. Na příklad Zapletalová (2001) píše o povinnosti 

účastnit se pedagogických a klasifikačních rad, porad vedení školy a třídních schůzek Je 

možné, že se účast psychologa při výchovné komisi v literatuře neobjevuje, protože se 

nejedná o profesionální zájem školního psychologa, ale o zájem učitele. 

Dalším časem, o kterém hovořily paní učitelky a píšou o něm i autoři, je čas, který 

charakterizuje povahu práce psychologa na škole. Odlišuje ji od práce psychologa 

v pedagogicko-psychologické poradně. Řeč je o dlouhodobosti a soustavnosti času práce 

školního psychologa. Pro Zapletalovou (2001) je nutnou podmínkou úspěšné práce 

Psychologa poznání systému školy a vybudování si vztahů, a také je nutnou podmínku 

Případné „proměny sociálního klimatu školy" (Zapletalová, 2001, str. 40). Ta je klíčovou 

kompetencí školního psychologa na poli práce se školním systémem. Učitelé hovořili o 

dlouhodobosti jako vyjádření situace, kdy školní psycholog plní úkoly jako je pozorování 

žáků ve třídách, na chodbách; v možnosti utvářet a ovlivňovat klima tříd i školy i ve smyslu 

Podílu na utváření školních programů. Soustavnou práci školního psychologa potom 

spatřovali zejména v možnosti sledovat vývoj žáků v průběhu školní docházky. 

Významným faktorem, který determinuje práci školního psychologa, podle Zapletalové, je 

»nepřetržitost" (Zapletalová, 2001, str. 45). Jedná se o časový aspekt, kdy školní psycholog 

niůže být kdykoliv osloven učitelem nebo žákem, kdekoliv v prostorách školy (pracovna, 
chodba, jídelna). Někteří z učitelů chtěli, aby školní psycholog se účastnil i výjezdových akcí 
lříd. Účast na různých akcích školy (škola v přírodě, zájezdy a výlety) považuje Adamská 
(2°01) za velký přínos. Školní psycholog na nich může hlouběji poznat nejen učitele ale i 

Žáky. 

11-2.8 Další očekávání učitelů od školního psychologa? 

V Zapletalové (2001) se můžeme dočíst, že školní psycholog pracuje s celým systémem 

H (žáci, učitelé ředitelé, rodiče a všichni odborníci, kteří pracují s dítětem). Následuje 
P°Pis práce školního psychologa, která svým rozsahem se kryje s výčtem pracovních 

č innost í jmenovaných Vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských 

S l ü ^ b ve školách a školských poradenských zařízeních. 

Ornátu, kterému je v odborné literatuře věnována p o r o s t , je terna vzděláváni učitelu. 

^ Zapletalové i učitelů z výzkumu by mohl školní psycholog pnpravovat vzdělavact 

^ n á ř e , , e učitelé se liší od Zapletalové mírou konkretizace tématu. Obecne jde o pomoc 
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při aplikaci pedagogicko-psychologických poznatků do vzdělávacího procesu. Učitelé jsou 

velmi nekonkrétní a navrhují spíše oblasti pro jednotlivá témata práce s dětmi se specifickými 

poruchami učení a chování a jejich integrace; problémy s neprospěchem, komunikace 

motivace, psychologie osobnosti, krizových situací, které učitel musí řešit. Zapletalová 

navrhuje semináře s konkrétním tématem: metaučení, studijních stylů žáků, postupy získávání 

žáků pro spolupracující chování; relaxace a asertivní techniky pro učitele. (Zapletalová in 

Tondlová, 1997). Za velmi cenné považuje Zapletalová pořádat kazuistické semináře. 
v 

Školní psycholog, který připravuje pro učitele vzdělávací program, by měl vědět o 

učitelově možné rezistenci vůči změně a profesnímu rozvoji. Lazarová ji přibližuje jako 

přirozenou reakci na změnu, ale je i problémem, se kterým se má vyrovnávat nejen školní 

psycholog pořádající seminář, ale i management školy. Rezistenci způsobuje mimo jiné i 

„nedostatek stimulace a podpory ze strany pracovního prostředí, podléhání zátěži, syndrom 

vyhoření, aktuální osobní problémy, nedostatky v plánování a realizaci změny" (Lazarová, str. 

!02). Školní psycholog, když ne školní „poradce" či „konzultant" (přičemž rozdíl se 

neomezuje na pouhé označení profese - konzultant přichází na školu jako odborník placený 
2a vzdělávání učitelů), jak tomu bývá v zahraničí (Lazarová, str. 116), by mohl být užitečným 

Partnerem vedení školy ve vytváření dostatečně „produktivního a tvůrčího klimatu" 

(Lazarová, str. 103). 

V literatuře se setkáme i s názory autorů, která rozšiřují očekávání učitele. Poukazuji na 
fakt, že učitelé neočekávají, že školní psycholog bude pracovat s nimi osobně, že budou jeho 

Přímými klienty i v jiné oblasti „než svěřit se mu s problémem". Podle Rezkové (1997) by 

školní psycholog měl také proměňovat i samotný postoj učitele k učitelské profesi (také 

Očková, Kamenský, 1996). Školní psycholog může učiteli pomoci adaptovat se na měnící se 
a stupňující se požadavky školy tím, že přispěje k psychohygieně učitele. Doporučovanými 

Sodami jsou relaxační techniky, tělesná cvičení a jóga a může i pravidelně zjišťovat 
pr'Padné přetížení učitele. 

Mohl by podporovat tvořivost, (se kterou rámcové vzdělávací programy počítají), 

Nepoznání a sebezdokonalování učitele - například tím, že bude podporovat učitele, aby byl 
Si"> sebou a byl autentickým. Sebevědomí učitele podporuje akceptací jeho práce. S posledně 

^«ováným pracovním přístupem by byl školní psycholog ve shodě s požadavky učitelů. 

Pro učitele z výzkumu byl podstatný i způsob, jakým jim bude školní psycholog pomáhat. 

' v odborné literatuře lze nají. doporučení či základní pravidla práce školního psychologa. 
ze základních pravidel je, aby jeho práce byla transparentní. Co v praxi znamená, aby 

školního psychologa byla transparent vysvětluje Stech (2001): skoln, psycholog 
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musí objasňovat možnosti a limity své práce. Jiné vysvětlení podává Hrabal (1989)- učitel by 

měl rozumět práci psychologa, aby si udržel vlastní kompetenci (kompetence zaujmout 

nezávislý postoj k výsledkům diagnostiky psychologa), aby ji nemusel odmítnout pouze 

proto, že je v rozporu s jeho zkušeností se žákem a ani aby se jí nenechal příliš ovlivňovat I 

podle Lazarové by měl školní psycholog podporovat, posilovat učitelovy kompetence Toto 

doporučení se kryje s přáním učitelů z výzkumu, aby školní psycholog nekritizoval a 

neodsuzoval, pozorovatelem v hodině. Učitelé přímo formulovali, že potřebují snížit či zbavit 

se nejistoty. 

Učitel má v kompetenci provádět pedagogickou diagnostiku, kam Hrabal řadí i 

autodiagnostiku. V porovnání s ostatními autory (např. Zapletalovou) je autodiagnostika vedle 

„přirozené diagnostiky" (Hrabal, 1989, str. 13), jejímž obsahem je „objektivní obraz partnera" 

(Hrabal, 1989, str. 189), a porovnání činností žáka s přijatými kritérii, jednou z oblastí 

diagnostiky, kterou učitelé umí využívat. Více v Hrabalově Pedagogickopsychologické 

diagnostice žáka na stranách 61-117. Následující doporučení formulovala Lazarová: 

• posiluje a garantuje centrální postavení učitele jako toho, kdo bude realizovat kroky 

k nápravě problému 

• psycholog postupuje od pohledu na učitele jako na klienta k učiteli jako 

spolupracovníkovi. Učitelé z výzkumu si přáli být partnery, se kterými bude školní 
psycholog diskutovat svá doporučení. 

• úkolem psychologa není uzdravovat dítě jako „nosiče poruchy", ale redefínovat 

problém a vést učitele k zavedení změn (Lazarová, str. 15). 

Jediným problémem je, že učitelé si nutnost spoluzodpovědnosti na řešení problémů 

^uvědomují nebo ji alespoň nezveřejňují. Zmínili se jedině v souvislosti s převedením své 

°dpovědnosti při řešení situací, které by mohl řešit sám. To je však situace, kdy se zříká 

Odpovědnosti vůbec. Bude proto nutné, aby tomuto tématu věnoval školní psycholog 

Pozornost a v práci s učitelem učitele postupně vedl ke spoluzodpovědnosti za výsledek péče. 
Téma spoluzodpovědnosti a spolupráce školního psychologa s učitelem by bylo dobré 

Věnovat hlubší pozornost v dalším výzkumu. 
Učitelé z výzkumu také očekávali, že by si školní psycholog mohl vytvořit veřejností 

P°2'tivně přijímanou pozici. Konec konců je známé, že profese učitele není ve společnosti 

VySn v , , - m n h u takový postoj (učitelky jako „cáklé ženské") ys°ce ceněna. Domnívám se, ze monu wkuvj v 
sPo, v . . šablonovité způsoby vnímání a posuzování toho 
věcnosti považovat za stereotyp ,jaKo m« 

1c * , u5jtelé z dotazníku zkušenost pani učitelek 
tetTiu se vztahují" (Nakonečny, str. 2H)- ' ^ . , , v 

lepf; a v f učitelů z dotazníků se projevila negativní zkusenost se 
pr ,mo potvrdili. Až na to, ze u uciteiu ^ 
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stereotypy jako obava z práce školního psychologa. Ale to se ocitáme v dalším tématu, které 

si zaslouží i vlastní kapitolu. 

11.2.9 Obavy učitelů 

Ve výpovědích učitelů z dotazníku jsem rozeznala obavy, které jsem spojila se 

stereotypním vnímáním. Učitelé se obávali, že rodiče odmítnou školního psychologa z obavy 

nepochopení ze strany okolí. I samotní učitelé se obávají, že kdyby na škole byl zaměstnán 

Školní psycholog, vytvořil by negativní obraz školy (školy problémových dětí apod.). Výskyt 

stereotypů ve vnímání potvrzuje i literatura. Jednou z příčin je nízká informovanost laické 

veřejnosti (z hlediska psychologie), která často setrvává v mýtech (Adamská, str. 48). Laická 

veřejnost stále málo rozumí práci psychologa. Často je pro ni nečitelná. O tom svědčí i 

některá vyjádření učitelů. Učitelé, pokud měli potřebu přiblížit předpokládanou práci školního 

Psychologa, se vyjadřovali velmi nejednoznačné (např. Jakové nějaké rozpravy"). Z toho 

důvodu by měla být práce školního psychologa, podle Lazarové (2002/2003) otevřená a 

transparentní. Více viz předešlá kapitola „Další očekávání učitelů od školního psychologa". 

Existují ale oblasti, které učitel nemůže posuzovat bez znalosti psychologické diagnostiky, 

jeho diagnostika, ale poslouží k orientaci v problému. Jak řekla paní učitelka z rozhovorů 

»ttáv názor je málo". 

Adamská dále vysvětluje, jak vznikají stereotypy ve vnímání psychologa. Mnozí 

Potenciální uživatelé jeho služeb neví, kým psycholog je, eventuelně čím se liší od psychiatra. 

Kie lům není zejména zřejmé, jakým způsobem pracuje a co může zjistit nebo ovlivnit, čím 
Se může zabývat a čím již ne. Pokud autorka těchto slov má na mysli rozpory, které lze 

v Přáních učitelů vypozorovat, souhlasím s ní. 

Vzhledem k obecně nedostatečné informovanosti bude nutné, aby školní psycholog 
k°munikoval, seznamoval a objasňoval svou funkci pro učitele, žáky i rodiče. Každý z nich 

být ovlivněn stereotypy vnímání (např. o bystrozrakosti psychologa založené na 

^Plných praktikách) Výsledkem může být očekávání okamžitého efektu práce školního 
P ^ h o , o g a s klientem, ale také „pocit, že je tato funkce (školního psychologa) na škole 
Výtečná - poradili si dříve sami, poradí si i dnes" (Adamská, 2006, str.48; Machová, 2006). 

Na druhé straně učitelé mohou ovlivnit přístup rodičů i žáků k psychologické pomoci (již 

^ t n ý m způsobem jak s výsledky nakládají). Mohou vysvětlit rodičům i samotnému 

^ v i n e 2 b y t n o s t psy c h o ,ogického vyšetření jako nástroje pomoci, nikoliv hrozby. Také 
. v „ , > ynptnv vliv na postoj žáka i jeho rodičů 

s°b, kterým využívají závěr vyšetřeni, ma zpetny vliv v 

Psychoiogické 
pomoci. 
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Někteří z učitelů z výzkumu vyjadřovali obavu z poučování a kontroly jejich práce v 

hodinách školním psychologem. S pochybností o dobře nastolené hranici práce školního 

psychologa přichází i Lazarová, která se ptá: „Nepřestupují školní psychologové své hranice 

přirozeného působiště, když namísto vlastního „kabinetu" působí přímo ve třídě?" 

„Nepřestupují funkci a cíle svého působení, jestliže zkouší vyřešit situace, které učitel sám 

jako pedagog nevyřešil?" (Lazarová, str. 14). Odpověď nechává na čtenáři. Domnívám se, že 

právě pochybnosti jsou hybnými kameny každé profese, natož profese, která se teprve 

etabluje. Pochybnost je zároveň „bezpečnou půdou pod nohama" školního psychologa, aby 

nevystupoval v komunikaci s učitelem jako rádce a neriskoval, že bude působit dojmeme 

toho, „kdo neví, o čem mluví1. 

Další skupinou obav jsou obavy učitele, že psycholog objeví jeho nedostatky a chyby na 

základě rozhovorů se žáky nebo jejich rodiči (Zapletalová in Tondlová, 1997; Lazarová, 

2002/2003). 

11.3 Srovnání závěru s Etickým kodexem školního psychologa 

Oporou pro následující závěry mi je s jistými výhradami Etický kodex školního 

psychologa, jak se s ním čtenář mohl seznámit v kapitole „Etické normy práce školního 

psychologa". Těmi jistými výhradami mám na mysli fakt, že jediným klientem školního 

psychologa, který je v Etickém kodexu brán v potaz, je žák. Mým hlavním analytickým 

zájmem je ale učitel. Učitel jako klient psychologa, který přichází se žádostí o řešení 

problému. 

Učitelé si uvědomují možná rizika, která s sebou školní psycholog na školu přináší. 

Rizika, která vyplývají z porušení etické normy. Na druhé straně mohou to být právě učitelé, 

kteří svými požadavky uvádějí školního psychologa do situace, kdy by měl odmítnout jejich 

přání právě kvůli zachování etiky práce. 

Učitelé, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření i učitelé z rozhovorů se shodují v obavě, 

aby se školní psycholog choval morálně ke svým klientům. V řeči učitelů zaznívá přání o 

zachování důvěrných informací jako „co se v jeho kamrlíku řekne, to tam i zůstane." Je jedno, 

kým je informace sdělena (jestli žákem jako obava ze „zneužití informace jím sdělené" nebo 

učitelem). Tuto obavu vyvrací bod Etického kodexu z podkapitoly „2.3 Důvěrnost informací" 

- „školní psychologové jsou povinni držet v tajnosti informace, které získali při výkonu své 

práce...." . Další bod situaci komplikuje „... Informace jsou diskutovány s dalšími odborníky 

pouze tehdy, mají-li k žákovi jasný profesionální vztah" Aplikujeme-li toto pravidlo na 

situaci, kdy není klientem psychologa žák ale učitel, dostáváme se do situace, kdy ředitel 
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školy může být právě oním odborníkem, který má k učiteli jasný profesionální vztah. Návod 

k řešení této situace Etický kodex nestanoví. Postavení a úkoly školního psychologa v tomto 

směru jsou věcí diskuse s ředitelem školy a učiteli. Je na řediteli, zda bude chtít, aby školní 

psycholog hodnotil v rámci řešení problému psychologickou stránku kvality služeb, které 

učitelé školy nabízí. Tehdy by součástí jeho práce byla jistá míra kontroly. Jedná se o zvládání 

úkolů, kterému se učitelé brání. Podle nich by školní psycholog neměl kontrolovat jejich 

práci. 

Může se tedy setkat se situací, kdy učitel nedosahuje požadované kvality služeb, jako 

situace, které se učitelé obávají a která potencionálně ohrožuje možnost využít služeb 

školního psychologa sama pro sebe. 

Školní psycholog musí stanovit jasná pravidla, jak bude zacházet s informacemi. Jedno 

z nich lze, podle mého názoru, přijmout ze supervizního systému. Myslím tím pravidlo 

informovat klienta o tom, že na řešení situace se musí podílet vedení školy. 

Učitelé z dotazníků vyslovili obavu, aby školní psycholog nezneužil znalosti psychologie 

k manipulaci s učitelem. Domnívám se, že takovým chováním by se provinil vůči „respektu 

k lidské důstojnosti a právu" (bod kodexu z podkapitoly „Obecná ustanovení"). 

Vztahy na pracovišti ošetřuje několik bodů v kodexu. Učitelé z dotazníků si přáli, aby 

školní psycholog pomáhal řešit i jejich osobní vztahy. Takové požadavky znamenají na jedné 

straně důvěru i ochotu ke spolupráci s psychologem (přátelství), na straně druhé hrozí 

Porušením etiky práce psychologa. A to hned dvojím směrem. Jednak je to obava z vyzrazení 

důvěrné informace o žákovi kamarádovi, učiteli, jak o něm mluví Zapletalová (2000). Ale 

také je to obava učitele, aby školní psycholog nevyzradil informaci o něm třeba kolegovi ze 

sboru, který je jeho kamarádem. Takovým chováním by školní psycholog jistě porušil bod 

»Školní psychologové nezneužívají vztahů, které navázali v rámci výkonu své profese" a bod 

ošetřující komunikaci s odborníky, kteří mají odborný vztah ke klientovi. V kodexu je 

obsažen i návod, jaké vztahy má psycholog na pracovišti vytvářet. Jedná se o „vztahy 

Wmonické a kooperativní, aniž by snaha uzavírat takové vztahy vedla ke snížení standardů 

Nabízených služeb" 

Rozsah nabízených služeb si musí psycholog stanoví, individuálně na základě rozsahu 

Odborné kompetence Do tohoto okmhu spadá posouzení i případné žádosti učitele o radu 

* oblasti osobního života. 1 požadavek učitelů, aby školní psycholog konkretizoval svá 

W e n , natolik že je předvede před třídou, přestupuje oblast kompetencí psychologa se 

k l á n í m v oboru psychologie. Takový psycholog nemůže učí,, ,edy ani předvádět svá 

W e n í , ani nemůže kon,rolová, zvolené vyučovací me,ody a v ,om,o směn, kon,rolová, 
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učitele. Ze stejného důvodu je velmi diskutabilní, jestli má školní psycholog radit učiteli 

s problémy z jeho osobního života. 

12 Závěr 

V úvodu své práce jsem si předsevzala, že zjistím očekávání učitele od školního 

psychologa. 

Co se týče rozsahu a formulace konkrétních objednávek na školního psychologa učitelé 

ve formulacích konkrétních požadavků nepřesahují rozsah práce školního psychologa jak je 

specifikován ve Vyhlášce MSMT CR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních. 

Školní psycholog se z pohledu mého výzkumu ocitl v situaci, kdy jsou na něj učiteli 

kladené nároky se širokou tématikou problémů, ale ještě ke všemu jsou často nejasně 

formulovány. Školní psycholog proto bude muset projednávat s učiteli jejich očekávání, 

Pomůckou mu může být i v této práci navržený dotazník. 

Hlavní přínos školního psychologa vyjadřují učitelé pomocí času. Školní psycholog jim 

Přináší čas navíc, možnost zasáhnout včas a kdykoliv a také dlouhodobou a soustavnou práci 

formulovanou jako rozdíl mezi prací školního psychologa a psychologa z poradny. 

Školní psycholog přináší učiteli naději ke zvýšení jeho autority, autority školy v očích 

rodičů v situaci výchovné komise. Na druhé straně si učitelé uvědomují, že pomoc psychologa 

jako odborníka na psychologii laická veřejnost často přijímá s obavou nebo nepřijímá vůbec. 

Z výzkumu vyplynulo několik problematických oblastí, které bude muset školní -, 

Psycholog diskutovat s učiteli jako pedagogickým sborem i učitelem jako jednotlivcem. 

Okusila jsem se problémy a rozpory, které se vynořují v pojetí profese školního psychologa, 

°tevřít v diskusi s odbornou literaturou v kapitole 11. a jejích subkapitolách. 

Vztahy, které má školní psycholog uzavírat, jsou první problematickou oblastí. Učiteli 

Předjímaný vztah učitele a školního psychologa se pohybuje v několika rovinách. Rovinu, kdy 

školní psycholog pracuje jako asistent učitele, je mu podřízený, učitelé srozumitelně popisují. 

°alší rovinou je partnerský vztah opírající se o důvěru učitele. Tento vztah může učitele 

ohrozit, jestliže školní psycholog zklame jeho důvěru. Vztah, kdy školní psycholog má 

k u p o v a t jako autorita je pro učitele velmi problematicky přijatelný a artikulovaný nejasně, 

Přesto očekávaný jako žádoucí. Školní psycholog může přinést učiteli nový pohled, tj. 

Pohled z úhlu psychologie. V literatuře je zmíněn problém blízkosti ve vztahu učitel - školní 
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psycholog. Přílišná blízkost může vést k neetickému jednání školního psychologa ve smyslu 

vyzrazení informací blízkému kolegovi. 

^mun ikace je dalším problematickým tématem, o kterém se učitelé zmiňují. Učitelé 

očekávají, že jim školní psycholog pomůže s komunikací, ale současně komunikace se 

školním psychologem ohrožuje učitele. Problém s přijetím školního psychologa jako autority 

se projevil i v komunikaci. Učitel by si přál, aby školní psycholog směrem k rodičům 

vystupoval jako „tlumočník" učitelova názoru. Učitelé potvrdili i figuru „mediátora" či 

facilitátora jejich komunikace. 

Pro spolupráci učitele a školního psychologa je klíčová diskuse o objednávce učitele, jak 

je popsána odbornou literaturou. Podmínkou úspěšné spolupráce je transparentnost práce 

školního psychologa a učitel v roli spolupracovníka (již ne pouhého klienta) školního 

psychologa spoluzodpovědného za výsledek péče. 

Z výzkumu vyplynulo několik rozporuplných přání učitelů. Prvním z nich je téma v 

kontroly. Učitelé odmítají kontrolu školního psychologa a naopak by chtěli kontrolovat jeho. 

D r u h ý m přáním je, aby školní psycholog pracoval pro učitele jako jeho asistent a na druhé 

straně byl vůči němu u z n á v a n ý m odborníkem, autoritou. Třetí přání se zakládá na rozporu 

učiteli očekávané důvěry a zároveň očekávání, že školní psycholog bude respektovat názor, 

stanovisko školy, potažmo učitele. Učitelé z výzkumu potvrdili i v literatuře popsané téma 

.»Přílišných očekávání". Učitelé očekávají přesah znalostí a dovedností i do jiných oborů než 

je znalost pedagogické a školní psychologie (pedagogika, psychoterapie, supervize). 

Pro učitele je důležité téma, jak bude školní psycholog pracovat s důvěrnými 

^formacemi, zejména obava z možného vyzrazení důvěrné informace kolegům nebo řediteli 
školy. S etikou práce souvisí i učitelova nejistota ve vymezení kompetencí učitele a 

Psychologa, vymezení hranic spřízněných oborů. S tématem etiky zase souvisí téma kontroly 

kvality práce školního psychologa, které je v dnešní praxi nedořešeno. 

Učitelé předjímají, že je školní psycholog může ohrozit. Například znejistěním v jejich 

Profesionalitě. Psycholog sám může znamenat ohrožení, pokud nebude dostatečně odborně 

n e bo osobnostně připraven k výkonu profese. 
Profese učitele je spojena s dilematy, která se promítají i do očekávání jednotlivých 1 

UČit„.° , , ČI „In, nsvcholog se s nimi bude muset vyrovnavat. Prvním t e 'u od školního psychologa. Školní psycnoioj, 
2 dilemat je individuální práee se žákem v systému hromadného vyučování, kdy učíte, žádá, 

školní psycholog"pracoval individuálně se žákem a zároveň znal všechny žáky Dtuhé 

se zakládá na učitelem problematicky p H j i m a n é amontě pedagogického vztahu a koiy 

< instituce Do vztahu se školním psychologem se p r o m í t á n o problem uctele formulovat 
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svá očekávání od školního psychologa co autority, případného odmítání autority školního 

psychologa. 

Učitelé se budou vyrovnávat s novými nároky, které na ně klade Rámcově vzdělávací 

program. Školní psycholog by jim mohl pomoci s mnohými z nich. Konkrétní možnosti 

pomoci školního psychologa učitelům v souvislosti s nároky Rámcově vzdělávacího 

programu i dnešní očekávání učitelů jsou nám neznámá. Je zcela nezbytný další výzkum 

stejně jako je nezbytné další teoretické uchopení profese školního psychologa. 
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14 Přílohy 

14.1 Dotazník pro učitele základních škol 

Dobrý den, jmenuji se Petra Finková a studuji na Pedagogické fakultě UK obor 
speciální pedagogiku a psychologii. Vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete zjistit jaké 
jsou požadavky učitele vůči školnímu psychologovi. Dotazník je součástí diplomové práce 
Výstupem diplomové práce by měl být návrh jeho vzdělávání a odborný článek. 

Vámi zvolenou odpověď, prosím, zakroužkujte (na pravé straně je odpověď většinou 
očíslovaná; stačí zakroužkovat číslo). Místy žádám, abyste odpověď doplnili 

Velmi si vážím vašeho času, který dotazníku věnujete. 

1. Pohlaví 
muž 
žena 

2. Léta praxe 

3. Pracuji jako: 
učitel prvního stupně 
učitel druhého stupně 

4. Dále pracuji jako: 
- třídní učitel 
- metodik prevence 
- výchovný poradce 
- ve vedení školy 

5. Naše škola má do 500 žáků 
nad 500 žáků 

6. Naše škola zaměstnává školního psychologa 
ano 
ne 

Pokud na vaší škole je zaměstnán školní psycholog, odhadněte jeho úvazek 

7. Zdrojem mých informací o školním psychologovi je 
- osobní zkušenost 
- zákonné předpisy (např. Vyhláška 72) 
- internet 
-jiný zdroj 

Specifikujte zdroj 

1 
2 

. rok/roků/let 

ano 
ano 
ano 
ano 

1 
2 

ne 
ne 
ne 
ne 

1 
2 

1 
0 

1 
2 
3 
4 

8. Z hlediska školy by mohla být přítomnost psychologa na škole rizikovým faktorem 
z důvodu: 

další části textu volte, prosím, podle škály: 
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1 - rozhodně ne 
2 - spíše ne 
3 - nevím, nemohu se rozhodnout 
4 - spíše ano 
5 - rozhodně ano 

9. Možnost konzultací s psychologem z poradny přímo na naší škole považuji za dostačující 

1 2 3 4 
Uveďte, jak často konzultujete s poradenským psychologem za čtvrtletí 5 

10. Uvítal/abych, kdyby na naší škole pracoval školní psycholog 1 2 3 4 5 

11. školní psycholog by měl pracovat se žákem nebo jeho rodičem pouze na základně výzvy 
1 2 3 4 

12. a) Školní psycholog by měl pracovat se žákem. j 2 3 4 
b) Měl by diagnostikovat žáka. I 2 3 4 
c) Měl by vést nápravu žáka se specifickými poruchami učení. l 2 3 4 
d) Měl by vést rozhovory se žákem, který má výchovné problémy. 

1 2 3 4 
e) Měl by se podílet na zápisu do prvních tříd. 1 2 3 4 
0 Měl by řešit náhle vzniklé krizové situace mezi žáky. 1 2 3 4 
g) Měl by systematicky pracovat se třídami. 1 2 3 4 

'3. Zák by měl mít možnost obrátit se na školního psychologa kdykoliv, má-li problém 

1 ' 2 3 4 ' 5 
14. a) Školní psycholog by měl pracovat s učitelem. 1 2 3 4 5 
b) Měl by diskutovat s učitelem jednotlivé problémy žáků. ] 2 3 4 5 
c) Měl by se aktivně zajímat o názor učitele. 1 2 3 4 5 
d ) Měl by připravovat vzdělávací semináře pro učitele. 1 2 3 4 5 
Konkretizujte téma 

e) Měl by navrhovat pro učitelský sbor programy, aby mezi sebou učitelé vzájemně lépe 
komunikovali. 1 2 3 4 5 

5 

5 
5 
5 

5 
5 

2 3 4 5 
5 

l 5 ' a ) Ško ln í p s y c h o l o g by mě l p r a c o v a t s rodiči . 1 2 3 4 5 
b) Měl by mi pomoci hovořit s rodiči, mám-li s nimi v komunikaci potíže 

1 2 3 4 5 
c) Měl by umět rodiči poradit ve výchově. 1 2 3 4 5 

16- Souhlasil/a bvch abv se školní psycholog přišel podívat do mé hodiny. 
1 2 3 4 5 

17- Rád/a bych 
a) aby mě školní psycholog bral při řešení jednotlivých problémů žáků za partnera. 

F J 0 1 2 3 4 5 
b) aby znal didaktiku předmětů. , , , , } . I 3, 4 , . , 5 

c) aby mi pomohl s problémem, který řeším, konkrétní radou (napr. ukazal, jak mám s 
dítětem v hodině pracovat). 1 2 3 4 5 
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d) aby nesděloval jemu svěřené informace vedení školy. 1 2 3 4 5 
e) aby nesděloval jemu svěřené informace kolegům se sboru. 1 2 3 4 5 

18. Očekávám, že školní psycholog bude v každé situaci hájit zájem žáka. 

1 2 3 4 5 

19. Dokáži si představit situaci, 
a) že se mu svěřím s právě prožitou situací ve vyučování. 1 2 3 4 5 
b) že využiji jeho přítomnosti na škole ke konzultaci problémů žáků, u kterých si 

myslím, že se teprve vyvíjí nějaký problém. I 2 3 
4 5 

c) že jej požádám o spolupráci v situaci, kdy cítím, že při hodině určité situace nebo 
určitého žáka těžko zvládám. 1 2 3 4 5 

d) že jej přizvu k rozhovoru s rodiči, se kterými se mi obtížně komunikuje. 

1 2 3 4 5 
e) jiné situace. Konkretizujte. 

20. Souhlasil/a bych, aby si, po vzájemné dohodě, psycholog bral děti z hodin. 
1 2 3 4 5 

21. Účast školního psychologa na výchovných komisích bych přivítal/a. 
1 2 3 4 5 

22. Zde, prosím, napište cokoliv, co Vás k možnostem spolupráce učitel - školní psycholog 
napadá 

Velice Vám děkuji za Vaši ochotu ke spolupráci. 
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14.2 Statistické zpracování získaných výsledků 

1 Porovnání otázek 9. z dotazníku s otázkou 10. 

0 9 * OK) Crosstabulation 
0 1 0 
2,00 3,00 4,00 5,00 i oiai 

1,00 
Count 1 5 16 22 

1,00 
% within 0 9 4,5% 22,7% 72,7% 100,0% 

2,00 
Count 1 8 14 23 

2,00 
% within 0 9 4,3% 34,8% 60,9% 100,0% 

0 9 3,00 
Count 4 6 4 14 

0 9 3,00 
% within 0 9 28,6% 42,9% 28,6% 100,0% 

4,00 Count 2 3 7 12 24 
4,00 

% within 0 9 8,3% 12,5% 29,2% 50,0% 100,0% 

5,00 
Count 2 2 3 7 

5,00 
% within 0 9 28,6% 28,6% 42,9% 100,0% 

Total Count 7 28 19 >0 
Total 

>/o within 0 9 5,7% 7,8% 31,1% 54,4% 00,0% 

2. Soubor tabulek 1 - se týká hypotézy o nižší otevřenosti profesně starších učitelů 

Case Processing Summary 
Cases 

Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 

0 2 Léta praxe * OlO Uvital bych. kdyby na 
škole pracoval ŠP 9< ) 98.00°/ 2 2.00°/ 'o 9 S 100.00% 

0 2 Léta praxe * O l 1 Pouze na základě 
výzvy učitele 9( 98.00°/ ) 2.00°/ » 9! 100.00% 

0 2 Léta praxe * 0 1 6 Souhlasil bych. aby se 
SP přišel podívat do mé hodiny 98 100.00% C 0.00% 98 100.00% 

02 Léta praxe * 0 1 3 žák by mčl mit 
"ložnost obrátit se na ŠP kdykoliv 98 100.00% 0 0.00% 98 100.00% 

° 2 Léta praxe * 0 1 2 A ŠP by mčl 
diagnostikovat žáka 90 91.80% 8 8.20% 98 100.00% 

0 2 Léta praxe * 0 1 4 A ŠP by mčl pracovat 
Ručitelem 93 94.90% 5 5.10% 98 100.00% 

Léta praxe * 0 1 5 A ŠP bv mčl pracovat 
s rodiči 96 98.00% 2 2.00% 98 100.00% 

° 2 Léta praxe * 0 1 9 A ŠP se svěřím s právě 
Požitou situaci ve vyučování 98 100.00% 0 0.00% 98 100.00% 

Léta praxe * O I 9 B Vy užiji přítomnosti 
J ^ k e konzultacím 

Léta praxe * 0 1 9 C 

98 100.00% 0 0.00% 98 100.00% Léta praxe * O I 9 B Vy užiji přítomnosti 
J ^ k e konzultacím 

Léta praxe * 0 1 9 C 98 100,00% 0 0.00% 98 100.00% 

l^iLéta praxe * 0 1 9 D 
97 99.00% 1 1.00% 98 100.00% 
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0 2 Léta praxe * 0 1 0 Uvítal bych, kdyby na škole pracoval ŠP 
0 2 Léta praxe 

Mean 18.3 
N 6 

spíše ne 
Std. 
Deviation 8.0 
Mean 15.7 
N 7 

nevím 
Std. 
Deviation 10.9 
Mean 19.8 
N 30 

spíše ano 
Std. 
Deviation 9.1 

Mean 18.5 

M 53 

rozhodně ano 
Std. 
Deviation 8.4 

vlean 18.7 

ř vl 96 

S 
Total L 

td. 
)eviation 8.7 

0 2 Léta praxe * Ol 1 Pouze na základě výzvy učitele 

0 2 Léta praxe 

rozhodnč ne 

spíše ne 

'leví nu 

sPiše ino 

Niod ne ano 

Mean 17.7 

N 29 

Std. 
Deviation 8.8 

Mean 19.3 

N 38 

Std. 
Deviation 9.1 

Mean 20.3 

N 7 

Std. 
Deviation 6.4 

Mean 16.3 

N 16 

Std. 
Deviation 8.6 

Mean 25.0 

N 6 

Std. 
Deviation 8.2 
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Mean 18.7 
N 96 
Std. 

Total Deviation 8.8 

0 2 Lč(a praxe * O l 6 Souhlasil bych, aby se ŠP přišel podíval do mé hodiny 

0 2 Léta praxe 

rozhodně ne 

spíše ne 

neviní 

spíše ano 

rozhodně ano 

Total 

Mean 19.5 
N 2 

Std. 
Deviation 4.9 

Mean 21.2 

N 6 

Std. 
Deviation 5.7 

Mean 21.3 

N 11 

Std. 
Deviation 10.6 

Mean 18.5 

N 29 

Std. 
Deviation 8.6 

Mean 18.1 

N 50 

Std. 
Deviation 8.9 

Mean 18.8 

N 98 

Std. 
Deviation 8.7 

0 2 Léta praxe * 0 1 3 žák by měl mít možnost obrátit se na ŠP kdykoliv 

0 2 Léta praxe 

r°zhodně ne 

spíše ne 

Ki-nu 

Mean 13.0 

N 1 

Std. 
Deviation 

Mean 13.0 

N 3 

Std. 
Deviation 12.5 

Mean 11.0 

N 1 

Std. 
Deviation 
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Mean 17.5 
N 21 

spíše ano 
Std. 
Deviation 10,6 
Mean 19.6 
N 72 

rozhodné ano 
Std. 
Deviation 8.0 

Mean 18.8 

N 98 

Total 
Std. 
Deviation 8.7 

0 2 Léta praxe * 0 1 2 A ŠP by měl diagnostikovat žáka 

Mean 11.5 

N 2 

rozhodně ne 
Std. 
Deviation 2.1 

Mean 8.0 

N 1 

nevím 
Std. 
Deviation 

Mean 17.5 

N 24 

spíše ano 
Std. 
Deviation 8.4 

Viean 19.4 

N 63 

rozhodně ano 
Std. 
Deviation 8.9 

viean 18.6 

ř sf 90 

S 
Total £ 

td. 
>eviation 8.7 

0 2 Léta praxe * 014A ŠP by měl pracovat s učitelem 

0 2 Léta praxe 

r°zliodně ne 

Ü̂ vim 

Mean 16.0 

N 2 

Std. 
Deviation 4.2 

Mean 15.8 

N 4 

Std. 
Deviation 11.5 

136 



spíše ano 

rozhodně ano 

Total 

Mean 16.9 

spíše ano 

rozhodně ano 

Total 

N 30 

spíše ano 

rozhodně ano 

Total 

Std. 
Deviation 8.6 spíše ano 

rozhodně ano 

Total 

Mean 19.9 

spíše ano 

rozhodně ano 

Total 

N 57 

spíše ano 

rozhodně ano 

Total 

Std. 
Deviation 8.8 

spíše ano 

rozhodně ano 

Total 

Mean 18.7 

spíše ano 

rozhodně ano 

Total 

N 93 

spíše ano 

rozhodně ano 

Total 
Std. 
Deviation 8.8 

0 2 Léta praxe * 015A ŠP by měl pracovat s rodiči 

0 2 Léta praxe 

Menu 1.10 
N i 

ro/ l ioduč ne 

spíše ne 

SKI. 
Deviation ro/ l ioduč ne 

spíše ne 

Mean 14.0 
ro/ l ioduč ne 

spíše ne 

N 

ro/ l ioduč ne 

spíše ne 
Std. 
Deviation 

ro/ l ioduč ne 

spíše ne 
Mean IS.O 

N 4 

nevím 
Std. 
Deviation 1.3.6 

vlcan 17.0 

M 30 
i 

spiše ano 
>td. 
Deviation 7.8 

dean 19.7 

J 60 

S 
rozhodně ano ' 

Id 
)eviation 9.0 

N lean 18.7 

N 96 

S 
Total 

td. 
eviation 8.8 

0 2 Lčla praxe * 0 1 9 A ŠP se svěřím s právě prožilou situací ve vyučování 

0 2 Léta praxe 

rozhodně ne 

Mean 23.0 

N 1 

Std. 
Deviation 
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Mean 14.8 

N 5 

spíše ne 
Std. 
Deviation 9.1 

Mean 22.1 

N 10 

nevím 
Std. 
Deviation 7.9 

Mean 17.1 

N 42 

spíše ano 
Std. 
Deviation 9.2 

Mean 20.1 

N 40 

rozhodně ano 
Std. 
Deviation 8.2 

Vlean 18.8 

NT 98 

Total [ 
Std. 
Deviation 8.7 

0 2 Léta praxe * 0 1 9 B Využiji přítomnosti ŠP ke konzultacím 

0 2 Léta praxe 

rozhodné ne 

spíše ne 

nevím 

spíše ano 

rozhodné ano 

Total 

Mean 18.0 

N 2 

Std. 
Deviation 7.1 

Mean 16.0 

N 1 

Std. 
Deviation 

Mean 15.7 

N 3 

Std. 
Deviation 12.1 

Mean 20.1 

N 35 

Std. 
Deviation 8.7 

Mean 18.2 

N 57 

Std. 
Deviation 8.8 

Mean 18.8 

N 98 
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Std. 
Deviation 8,7 

0 2 Léta praxe * 019C 

0 2 Léta praxe 

Mean 13.0 
N 1 

rozhodně ne 
Std 
Deviation 

Mean 21.5 
N 2 

spíše ne 
Std. 
Deviation 2.1 

Mean 21.0 
N 5 

nevím 
Std. 
Deviation 12.8 

Mean 18.3 

N 38 

spíše ano 
Std. 
Deviation 9.0 

Mean 19.0 

hi 52 

rozhodně ano 
Std. 
Deviation 8.5 

vlean 18.8 

ř f 98 

S 
Total E 

td. 
)eviation 8.7 

rozhodně ne 

spíše ne 

Neviní 
sPiše ano 

0 2 Léta praxe* Ol 9D 

0 2 Léta praxe 
Mean 18.0 

N 2 

Std. 
Deviation 7.1 

Mean 16.0 

N 2 

Std. 
Deviation 5.7 

Mean 23.5 

N 4 

Std. 
Deviation 11.7 

Mean 18.8 

N 38 
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Std. 
Deviation 8.2 
Mean 18.5 
N 51 
Std. 

rozhodně ano Deviation 9.3 
Mean 18.8 
N 97 
Std. 

Total Deviation 8.8 

3.Hypotéza o rozdílu očekávání učitelů z 1. a 2. stupně 

4. Procentuální vyjádření otázek č. 1 - č. 21 

Ol 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 16 16,3 16,3 16,3 
Valid 2,00 82 83,7 83,7 100.0 

Total 98 100,0 100,0 
Total 98 100,0 

03 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 25 25,5 26,3 26.3 
Valid 2,00 70 71,4 73,7 100,0 

Total 95 96,9 100,0 

Missing System Missing 3 3,1 Missing 
Total 3 3,1 

Total 98 100,0 

04A 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

,00 2É 26,í 26,Í 26.5 
Valid 1,00 72 73,f 73,£ 100,0 

Total 98 100,0 100,C 
Total 98 100,0 

04B 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

,00 79 80,6 80,6 80,6 
Valid 1,00 19 19,4 19,4 100,0 

Total 98 100,0 100,0 

(|otai 98 100,0 

04C 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 00 70 71,4 71,4 71,4 
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1,00 28 28,6 28,6 100,0 
Total 98 100,0 100,0 

Total 98 100,0 

04D 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

,00 81 82,7 82,7 82,7 
Valid 1,00 17 17,3 17,3 100,0 

Total 98 100,0 100,0 
Total 98 100,0 

05 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 66 67,3 68,0 68,0 
Valid 2,00 31 31,6 32,0 100,0 

Total 97 99,0 100,0 

Missing 
System Missing 1 1,0 

Missing 
Total 1 1,0 

Total 98 100,0 

06 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

,00 83 84,7 85,6 85,6 

Valid 1,00 14 14,3 14,4 100,0 

Total 97 99,0 100,0 

Missing 
System Missing 1 1,0 

Missing 
Total 1 1,0 

Total 98 100,0 

07A 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

00 62 63,3 63,3 63,3 

Valid 1 00 36 36,7 36,7 100,0 
Valid 

Total 98 10070 100,0 

Total 98 100,0 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
,00 
1,00 
Total 

52 
46 
98 

53,1 
46,9 

100,0 
100,0 

53,1 
46,9 

100,0 

53,1 
100,0 

Percent Cumulative Percent Valid Percent Frequency 

Total 
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07D 

Valid 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
,00 64 65,3 65,3 65 3 Valid 1,00 34 34,7 L Ü H U M 100,0 

Valid 
Total 98 100,0 100,0 

Total 98 100,0 • 

09 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 22 22,4 23,9 23 9 
2,00 23 23,5 25,0 48,9 

Valid 
3,00 14 14,3 15,2 64 1 Valid 
4,00 25 25,5 27,2 91 3 
5,00 8 8,2 8,7 100 0 
Total 92 93,9 100,0 

Missing System Missing 6 6,1 Missing 
Total 6 6,1 

Total 98 100,0 

010 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

2,00 6 6,1 6,3 6.3 
3,00 7 7,1 7,3 13.5 

Valid 4,00 30 30,6 31,3 44,8 
5,00 53 54,1 55,2 100,0 
Total 96 98,0 100,0 

Missing 
System Missing 2 2,0 

Missing 
Total 2 2,0 

Total 98 100,0 

011 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 29 29,6 30,2 30.2 
2,00 38 38,8 39,6 69,8 

Valid 3,00 7 7,1 7,3 77,1 
Valid 

4,00 16 16,3 16,7 93,8 

5,00 6 6,1 6,3 100,0 

Total 96 98,0 100,0 

Missing System Missing 2 2,0 
Missing 

Total 2 2,0 

Total 98 100,0 

012A 

Valid 

[Missing 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 2 2,0 2,2 2,2 

3,00 _1l 1,0 1.1 3,3 

4,00 24 24,5 26,7 30,0 

5,00 63 64,3 70,0 100,0 

Total 90 91,8 100,0 

System Missing 8 8,2 
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|Total 8,2 
Total 98 100,C 

012B 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 1 1.0 1,0 1 0 
2,00 6 6,1 6,3 7.3 

Valid 
3,00 8 8,2 8,3 15,6 Valid 
4,00 22 22,4 22,9 38 5 
5,00 59 60,2 61,5 100.0 
Total 96 98,0 100,0 

Missing System Missing 2 2,0 Missing 
Total 2 2,0 

Total 98 100,0 

012C 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 2 3,1 3,1 3,1 
2,00 ie 16,2 16,2 19,4 

Valid 
3,00 8,2 8,2 27,6 Valid 
4,00 31 31,6 31,6 59.2 
5,00 40 40,8 40,8 100,0 
Total 98 100,0 100,0 

Total 98 100,0 

012D 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

2,00 3 3,1 3,1 3,1 
3,00 6 6,1 6,3 9,4 

Valid 4,00 22 22,4 22,9 32,3 
5,00 65 66,3 67,7 100,0 
Total 96 98,0 100,0 

System Missing 2 2,0 
Missing 

Fota I 2 2,0 

Total 98 100,0 

012E 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

2,00 11 11,2 12,0 12,0 

3,00 6 6,1 6,5 18,5 

Valid 4,00 36 36,7 39,1 57,6 

5,00 39 39,8 42,4 100,0 

Total 92 93,9 100,0 

Missing System Missing 6 6,1 
Missing 

Total 6 6,1 

Total 98 100,0 

012F 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2,00 6 6,1 6,3 6,3 
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3,00 6 6,1 6,3 12 5 
4,00 30 30,6 31,3 43,8 
5,00 54 55,1 56,3 100,0 
Total 96 98,0 100,0 

Missing System Missing 2 2,0 Missing 
Total 2 2,0 

Total 98 100,0 

012G 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 1 1,0 1,0 10 
2,00 4 4,1 4,1 5.1 

Valid 
3,00 11 11,2 11,2 16,3 Valid 
4,00 35 35,7 35,7 52,0 
5,00 47 48,0 48,0 100.0 
Total 98 100,0 100,0 

Total 98 100,0 

013 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 1 1,0 1,0 1.0 
2,00 3 3,1 3,1 4.1 

Valid 3,00 1 1,0 1,0 5.1 Valid 
4,00 21 21,4 21,4 26,5 
5,00 72 73,5 73,5 100,0 
Total 98 100,0 100,0 

Total 98 100,0 

014A 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 2 2,0 2,2 2.2 
3,00 4 4,1 4,3 6,5 

Valid 4,00 30 30,6 32,3 38,7 
5,00 57 58,2 61,3 100,0 
Total 93 94,9 100,0 

Missing System Missing 5 5,1 
Missing 

Total 5 5,1 
Total 98 100,0 

014B 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 1 1,0 1,0 1,0 

2,00 1 1,0 1,0 2,1 

Valid 3,00 7 7,1 7,2 9,3 
Valid 

4,00 3 2 32,7 33,0 42,3 

5,00 56 57,1 57,7 100,0 

Total 97 99,0 100,0 

Missing 
System Missing 1 1,0 

Missing 
Total 1 1,0 

l jota l_ 98 100,0 
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014C 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 1 1,0 1,0 1,0 
2,00 2 2,0 2,1 3,1 

Valid 3,00 4 4,1 4,2 7,3 Valid 
4,00 29 29,6 30,2 37,5 
5,00 60 61,2 62,5 100,0 
Total 96 98,0 100,0 

Missing System Missing 2 2,0 Missing 
Total 2 2,0 

Total 98 100,0 

014D 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

,00 1 1,C 1.1 _ V I 
1,00 1 1,C 1.1 2.2 
2,00 1G 10,2 10,£ 13.0 

Valid 3,00 14 14,3 15,2 28 3 
4,00 34 34,7 37,0 65.2 
5,00 32 32,7 34,8 100.0 
Total 92 93,9 100,0 

Missing System Missing 6 6,1 
Missing 

Total 6 6,1 
Total 98 100,0 

014E 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 4 4,1 4,1 4,1 
2,00 22 22,4 22,4 26,5 
3,00 19 19,4 19,4 45,9 

valid 4,00 36 36,7 36,7 82,7 
5,00 17 17,3 17,3 100,0 
Total 98 100,0 100,0 

Total 98 100,0 

015A 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 1 1,0 1.0 1,0 

2,00 1 1,0 1,0 2,1 

Valid 3,00 4 4,1 4,2 6,3 
Valid 

4,00 30 30,6 31,3 37,5 

5,00 60 61,2 62,5 100,0 

Total 96 98,0 100,0 

Missing System Missing 2 2,0 
Missing 

Total 2 2,0 

Total 98 100,0 

015B 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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1,00 1 1,0 1.1 1 1 
2,00 3 3,1 3,2 4,2 

Valid 3,00 4 4,1 4,2 8,4 
4,00 39 39,8 41,1 49 5 
5,00 48 49,0 50,5 100,0 
Total 95 96,9 100,0 

Missing System Missing 3 3,1 Missing 
Total 3 3,1 

Total 98 100,0 

015C 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

2,00 3 3,1 3,1 3,1 
3,00 1 1,0 1,0 4,1 

Valid 4,00 34 34,7 35,1 39,2 
5,00 59 60,2 60,8 100,0 
Total 97 99,0 100,0 

Missing System Missing 1 1,0 Missing 
Total 1 1,0 

Total 98 100,0 

016 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 2,C 2,C 2.0 
2,00 6,1 6,1 8,2 

Valid 3,00 11 11,2 11,2 19.4 Valid 
4,00 29 29,6 29,6 49,0 
5,00 50 51,0 51,0 100,0 
Total 98 100,0 100,0 

Total 98 100,0 I 

017A 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 1 1,0 1,0 1,0 
2,00 1 1,0 1,0 2,0 
3,00 6 6,1 6,1 8,2 

vana 
4,00 41 41,8 41,8 50,0 
5,00 49 50,0 50,0 100,0 

rotal 98 100,0 100,0 

Total 98 100,0 

017B 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 3 3,1 3,1 3,1 

2,00 26 26,5 26,5 29,6 

3,00 17 17,3 17,3 46,9 
valid 

4,00 38 38,8 38,8 85,7 

5,00 14 14,3 14,3 100,0 

Total 98 100,0 100,0 

Total 98 100,0 
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017C 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 1 1,0 1,0 1,0 
2,00 1 1,0 1,0 2,1 

Valid 3,00 5 5,1 5,2 7,2 Valid 
4,00 38 38,8 39,2 46,4 
5,00 52 53,1 53,6 100,0 
Total 97 99,0 100,0 

Missing System Missing 1 1,0 Missing 
Total 1 1,0 

Total 98 100,0 

017D 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 5 5,1 5,1 5,1 
2,00 14 14,3 14,3 19,4 

Valid 3,00 17 17,3 17,3 36,7 Valid 
4,00 16 16,3 16,3 53,1 
5,00 46 46,9 46,9 100,0 
Total 98 100,0 100,0 

Total 98 100,0 

017E 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 6 6,1 6,1 6,1 
2,00 13 13,3 13,3 19,4 

Valid 
3,00 7 7,1 7,1 26,5 Valid 
4,00 15 15,3 15,3 41,8 
5,00 57 58,2 58,2 100,0 
Total 98 100,0 100,0 

Total 98 100,0 

018 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 4,1 4,2 4,2 
2,00 14 14,3 14,7 18,9 

Valid 3,00 25 25,5 26,3 45,3 
Valid 

4,00 31 31,6 32,6 77,9 
5,00 21 21,4 22,1 100,0 
Total __95| 96,9 100,0 

Missing System Missing 3 3,1 
Missing 

Total 3 3,1 

Total 98 100,0 

019A 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 1 1,0 1,0 1,0 

2,00 5 5,1 5,1 6,1 

3,00 10 10,2 10,2 16,3 
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4,00 42 42,9 42,9 59,2 
5,00 40 40,8 40,8 100,0 
Total 98 100,0 100,0 

Total 98 100,0 

019B 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 2 2,0 2,0 2,0 
2,00 1 1,0 1,0 3,1 

Valid 
3,00 3 3,1 3,1 6.1 Valid 
4,00 35 35,7 35,7 41,8 
5,00 57 58,2 58,2 100,0 
Total 98 100,0 100,0 

Total 98 100,0 

019C 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 1 1,0 1,0 1,0 
2,00 2 2,0 2,0 3,1 

Valid 
3,00 5 5,1 5,1 8.2 Valid 
4,00 38 38,8 38,8 46,9 
5,00 52 53,1 53,1 100,0 
Total 98 100,0 100,0 

Total 98 100,0 

019D 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 2 2,0 2,1 2,1 
2,00 2 2,0 2,1 4.1 

Valid 3,00 4 4,1 4,1 8,2 
Valid 

4,00 38 38,8 39,2 47,4 
5,00 51 52,0 52,6 100,0 
Total 97 99,0 100,0 

Missing 
System Missing 1 1,0 

Missing 
Total 1 1,0 

Total 98 100,0 

020 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1,00 7 7,1 7,2 7,2 

2,00 18 18,4 18,6 25,8 

3,00 8 8,2 8,2 34,0 

4,00 44 44,9 45,4 79,4 

5,00 20 20,4 20,6 100,0 

Total 97 99,0 100,0 

System Missing 1 1,0 

Total 1 1,0 

98 100,0 

021 
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1,00 1 1,0 1,0 1,0 
2,00 2 2,0 2,1 3 1 

Valid 3,00 6 6,1 6.3 9 4 Valid 
4,00 36 36,7 37,5 46,9 
5,00 51 52,0 53,1 100,0 
Total 96 98,0 100,0 

Missing System Missing 2 2,0 Missing 
Total 2 2,0 

Total 98 100,0 

14.3 Přepis kvalitativních dat z dotazníku 

7. zdrojem mých informací o školním psychologovi je jiný zdroj 
Specifikujte jiný zdroj: 
-výchovný poradce školy 

- tisk 11 (z toho odborné časopisy uvedli 6, učitelské noviny 2) 
- media (televize) 
- odborná přednáška šk. psychologa 2 
- přátelé, známí, kolegové, kteří mají osobní zkušenost 7 
- osobní zkušenost dcery (učitel jako rodič) 2 
- návštěva školního psychologa na jiné škole 2 
- specializační studium pro metodiky prevence 
- školení, semináře, studium na VŠ (asi v rámci PedF UK) 3 
- legislativa 
- PPP, SPC 3 
- práce v ČŠI 

zkušenost z jiné školy 

8. Z hlediska školy by mohla být přítomnost psychologa na škole rizikovým faktorem 
tdůvodu 
U 1. stupně 

- nebyl by rizikem: 11 (z toho naopak byl by přínosem 2), přítomnost psychologa je 
nutná (učitelka ze školy pod 500) 
byl by rizikem. 6 

- představa školy s dětmi s problémovým chováním 
- profesní ohrožení učitelů (nedůvěra ve kvalitu vlastní práce učitele), pocit 

nepřiměřené kontroly jejich postupů a řešení situací (D 89) 
finanční ohrožení učitelů 

- „z výchovných důvodů - afektivní, vulgární" D 72 
- osobnost psychologa, jak umí pracovat s dětmi 

U 2. stupně 
-nebyl by rizikem. 12 (dobry ŠP by nebyl rizikem) přála bych si ho, je nezbytností, i když 
někteří učitelé jej nechtějí, ale vše komplikuje finanční stránka 
- usiluji o něj několik let 
-byla by rizikem: 17 
bez uvedení důvodů 6 
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- záleží na osobnosti psychologa 3 ve smyslu vcítění se, tolerance vůči druhému 
osobni zralosti (studium kvalitu nezaručí), mravní vyspělost; kompetencí 
z hlediska vzdělaní, koherentní s programem školy 

- negativní zkušenost známých s prací školního psychologa 
- se zájmem o problematiku, nikoliv pouze formální fee 
- s chutí ke spolupráci s učiteli, nezastávat jednostranný pohled na věc 
- vítaná pomoc přetíženým učitelům v době „normativního řešení obsazení škol" 
- „Házeni běžně zvládnutelných problémů na jeho hlavu, které dnes kdvž není ŠP 

zvládají sami „ (D 82) ' y e n i 

příliš časté vyšetření žáků v době výuky 
- když se dostane hodnocení situace učitele a psychologa do rozporu vždvť učitel 

dite zná lépe 2 ' 
- reakce rodičů, rodiče si nepřejí 2, obava rodičů na malém městě z nesprávné 

interpretace návštěv u psychologa (1 byl učitel, kde je ŠP) 
- obava žáků z nesprávné interpretace návštěv (1 byl učitel kde je ŠP) 
- lenost dětí, aby se snažily z „obyčejných" situacích se dostat samy 
- nekompetentní, jedná za zády učitelů, neumí spolupracovat, nemá zkušenosti = 

nevhodně zvolený psycholog 
posmívání spolužáků 

- zneužití získaných informací 
- pouhá výbava teoretickými zkušenostmi by mohla znamenat, že učitelé ho bodu 

vnímat jako „někoho, kdo mluví o něčem, o čem toho sám moc neví " 
mohl by problém vidět jednostranně 

- pocit ohrožení učitelů (co se psycholog dozví od žáků) 
- přebírání zodpovědnosti na psychologa za rodiče 2 D 45, také jako přenášení 

problémů na něj a potom se neřídí jeho radou D 44 mají 
zkušenost s psychologem 

- zneužití vlivu psychologa na učitele 2 (= přímluva i tam, kde dítě může dělat víc 
ale nedělá) D 45, také děti toho zneužívají D 44 mají zkušenost s psychologem 

- odkrytí tabuizovaných problémů 
- přehnaná očekávání okamžitých kladných výsledků 
- obava učitelů z odhalení profesních nedokonalostí 
- přenášní zodpovědnosti z učitele na psychologa 
- riziko závislosti na vedení školy při práci na plný úvazek 
- střet profesních a osobních vztahů při řešení problémů, na kterých byl interesován 

učitel 
- nevím 

14. téma vzdělávacího semináře připraveného školním psychologem pro učitele 
- komunikace učitel - rodič a učitel - žák 2 
- řešení krizových situacích s žáky, které učitel obtížně výchovně zvládá 3 (alias 

problémový žák) 
- poruchy učení 

poruchy chování 2 
- vztahy ve třídě 3 „vytváření správných vztahů) 
- klima školy, 
- jednání s rodiči 
- vyhoření, zvládání afektů, stres- relaxace 3 
- šikana, záškoláctví 
- jak pracovat se žáky - hry, metody D 61 
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dítě z rozvrácené rodiny 
U 2. stupně 

diagnostika třídy 2, sociogramy 
- strATEGlE ŘÍZENÍ TŘÍDNÍHO KOLETIVU V KRIZI 
- kariérové poradenství 
- integrace žáků s výchovnými problémy a jejich depistáž 
- komunikace s rodiči 2 
- jednání v krizi 2 

šikana 7 
- jak motivovat 

SPU 8 (přístup k těmto žákům, jak s nimi pracovat) SPCH 
- neverbální komunikace 
- práce s problémovým žákem 3 

práce s kolektivem 2 vztahy mezi dětmi 
nové předpisy 
modelové situace, které běžně vznikají ve třídě 

- práce se žáky se špatným rodinným zázemím a s poruchami osobnosti 
- jednání s policií 
- jednání při zneužívání drog 

komunikace 
typologie osobnosti 
kazuistické semináře 
děti z rozpadajících se rodin 

- zjištění drogové závislosti 
- kooperace 

záškoláctví 
dítě v pubertě 

19. Dokáži si představit, že se školní psycholog 
U 1. stupně 
- půjde podívat na žáky do hodiny a zhodnotí komunikaci mezi dětmi a vzájemnou 
komunikaci děti - učitel 

- na základě pozorování dětí v hodině učiteli poradí, jak „některé děti zbavit 
ostýchavosti, nedůvěry v sama sebe" D 98= u 1. stupně 

- zaujatě negativní postoj rodičů ke třídě či škole 
- práce s kolektivem, kde se vyskytuje náznak šikanování, aby děti přijaly 

rozhodnutí (alias „vyvíjí se problém") 
- podezření na záškoláctví, šikanu (alias „vyvíjí se problém") 
- vysvětlení kolektivu žáků, proč hodnotím rozdílně setkání s drogami 
- při výskytu psychopatol. jevů (gamblerství, drogy, šikana, záškoláctví) 

příprava adaptačního kurzu 2 
- příprava vícedenních programů pro žákovské kolektivy 2 (na podporu formování 

kolektivu) 
- aby mi odborně pomohl, poradil s mým problémem 
- účast na třídnické hodině 

spolupráce při vytváření vzděl. plánů a školního vzdělávacího plánu 
- bych se s ním poradila, jak zacházet s dítětem, které prožívá těžkou životní situaci 

- rozvod rodičů 
U 2. stupně 

- hospitace - názor „laika" na učební metody 
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- spolupráce s učiteli RV, OV 
- práce s třídními kolektivy 4 (vztahové problémy ve třídě 
- „postačuje spolupracovat v intencích přílohy V 72/2005 Sb." 
- komunikace s rodiči 
- komunikace se sborem v krizové situaci (D85, ve vedení školy) 
- jak motivovat 

SP má býti vrbou dětem 
- měl by znát i úspěchy žáků 2 (zpětná informace o úspěchu žáka) 
- že za ním budu moci poslat žáka s problémem (žáci k němu budou mít důvěru) 
- budu jej informovat o změnách v situacích 
- záleží na osobnosti ŠP, jak si sedneme, budu mu důvěřovat?, jak s ním budu 

komunikovat? 2 
- přizvu jej k rozhovoru s problémovým žákem 

problémy žáka s jiným učitelem 
problémy žáka s rodiči 

- tuším problém žáka, který se zhatím neprojevil ani v prospěchu a ani v jiném 
směru - požádám ŠP o rozhovor s tímto žákem 

- za jeho nepřítomnosti musím rychle vyřešit krizovou situaci (žák-žák+ žák-učitel; 
rodič-učitel) a potom konzultuji zásah 

- uvítala bych pomoc, protože jsem začínající učitel 
- prožitkové semináře 

konzultace a evaluace klimatu školy 
konzultace při vzniku ŠVP 

- konzultace s třídními učiteli 
- pomoc při tvorbě IVP pro postižené žáky 2 

organizování skupinových aktivit a zážitkové pedagogiky 
kariérové poradenství 

- depistáž, diagnostika problémových žáků 
- autodiagnostické techniky, které pomohou učiteli vhlédnout do vlastních 

vyučovacích postupů - ve vedení školy 
- požádám o pomoc při řešení problému s drogami, šikanou, aby diagnostikoval a 

navrhl postup pro praxi intervenci 
- záleží na osobnosti psychologa, na osobním přístupu odbornosti a svědomitosti 

1 Zde, prosím, napište cokoliv, co Vás k možnostem spolupráce učitel-školní psycholog 
apadá U 1. stupně 

- práce s rodiči, jejichž dítěti je doporučen odchod do speciální školy. 
Profesionálním z p ů s o b e m přesvědčit, že lepší je být „hvězdou ve speciální škole 
než stále „být na ocase" ZS. 

- umět si získat důvěru klientů (dětí, rodičů i učitelů) 
- neměl by vystupovat jako mravokárce, ale jako odborník 
- pomoc učitelům s osobními problémy 2 
- spolupráce na projektech prevence soc. pat. jevů 
- práce s klimatem třídy 
- pořádat besedy k šikaně, rasové snášenlivosti ve třídách s cizinci, k vytváření 

pravidel fungování kolektivu třídy 
- pořádat zážitkové programy 
- rady rodičům, kteří mají problémy s výchovou dětí 
- že jej požádám, aby diagnostikoval skupinu žáků a nevrhl nápravu 
- příprava specificky zaměřených programů na vškole v přírodě a doprovod 
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- pomůže stmelit kolektiv učitelů 
- odborná rada 2 
- přivítala bych ho za pomocníka 

U 2. stupně 
- záleží na osobnosti psychologa ve smyslu „škola nestačí" 
- mít kontakty na službami návazné organizace (sociální odbor, organizace 

pomahajici dětem m,t přehled, aby mohl navrhovat validní řešení = aby si 
vytvořil sociální síť kontaktů y 

- věnovat se pozorování dětí při mimoškolních aktivitách 
- mít přehled o jednotlivých třídách především s ohledem na chování žáků jejich 

vzajemne vztahy ' JCJ,W1 

- pomoc třídnímu učiteli s problémovými žáky 
- terapie problémových žáků 

podíl na tvorbě školních preventivních programů - prevence šikany a soc pat jevů 
- nemel by dělat napravy a diagnostiku - dělá PPP 
- neměl by být pedagogem na škole 
- měl by pracovat pravidelně a dlouhodobě 
- je rovnocenný partner 
- člen týmu 
- podobné zařazení jako VP, MP nebo koordinátor 

co nejširší spolupráce s učitelem 
- psycholog by měl být i na školách s počtem žáků nižším 500 
- nereálnost psychologa na naší škole z hlediska ekonomických podmínek 
- SP by měl konzultovat informace, které se dozví a jsou pracovního rázu s VP 

vedením školy (osobní info zůstávají tabu) 
- ŠP = „Ferda mravenec, práce všeho druhu" (D83) 

příprava kurzů pro rodiče 
usnadnit komunikaci s rodiči 

- abych měla možnost se mu svěřit (práce učitele je totiž velmi vysilující 
- „doktor duší" dětí, rodičů i učitelů 
- spokojenost s prací poradenského psychologa (na požádání přijede akutně) 
- ideální by byl spolupráce týmu metodik prevence - VP - psycholog - třídní učitel 

- vedení školy, ale ta vázne (ŠP na škole je) 
- na každé škole by měl pracovat ŠP a spec. pedagog 
- není nutný ŠP na plný úvazek, měl by konzultační hodiny pro žáky a učitele a dál 

by si domlouval ind. konzultace s tím, s kým potřebuje pracovat 
- pomoc s osobními problémy ve vztahu učitel-učitel 
- aby spolupráce s učitelem nespočívala ve vyplňování dalších a dalších papírů 

(narážka na dotazník?) 
- jednotné jednání školy a psychologa 
- umět předvést svá doporučení v praxi, kdy je plný počet žáků ve třídě 
- není třeba - stačí spec.pedag. - MP -VP -vedení školy, dobrá zkušenost 

s psychologem z poradny 
- spoluúčast ne přípravě třídnických hodiny, psychohry, sebepoznávání 
- finanční problém 2 - psycholog by mohl pracovat na 4 školách po 1 dnu v týdnu, 

zvyšují se nároky na učitele (děti jsou agresivnější, vulgárnější) 
- účast na škole v přírodě třídy, se kterou jsou problémy - vytvoření programu 

k řešení situace 
- na škole, kde ŠP působí by uvítala učitelka zvýšení úvazku 2 tak, aby měl své 

hodiny, kdy bude docházet do třídy - psychohygiena třídy; tak, aby mohla učitelka 
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více konzultovat problémy s dětmi s nezaměstnanými rodiči (matky alkoholicky), 
práce s dětmi z různých sociálních vrstev a problémy rodiny vůbec 
pomoc při aplikaci moderních metod pro práci učitele 

- osvěta pro rodiče 
vzdělávací semináře pro učitele s cílem aplikovat vybrané pedagogicko-
psychologické poznatky do vzdělávacího procesu, práce s dětmi s SPU, SPCH 
monitoring a řešení problémů s neprospěchem, drogami, záškoláctvím, šikanou 
nutné vytvořit vzájemnou důvěru a spolupráci mezi ŠP a třídním uč 

- dobrá zkušenost s týmem VP - ŠP - spec. pedagog - spolupráce náročná co do 
vzájemné koordinace nabízených služeb. VP má pocit, že se fee někdy překrývají 
spolupráce učitel -ŠP by se měla vyvíjet podle okamžité situace, je nutné, aby ŠP 
byl v kontaktu s učiteli i rodiči 
se šikanou 
pomohl řešit mé osobní problémy 

Poznámky: 
Uč. uvedla u ot. 16 že, „děti v přítomnosti návštěvy často mění své chování" D 64 

14.4 Přepis záznamu rozhovorů 

Doslovný, pokud to šlo, přepis rozhovorů z diktafonu. 

Rozhovor 1 

Krista, učitelka s 301etou praxí na druhém stupni ZŠ 

Já: Co bys chtěla od školního psychologa? Když si představíš, že byste měli na škole školního 

psychologa? 

Ona: Profesionální pomoc? Stanou se takové případy, co se nám staly, že třeba se začaly děti 

mlátit a kantor nemá čas se věnovat tolik té roztržce, protože další děti čekají, co bude. Tak 

bych je, kdyby tady byl ten školní psycholog, tak bych je vzala a mohli by si to vyřešit. Kluci 

si nahráli na někoho, nějakou řepovou písničku, ale echt sprostou, takovou, že jsem zírala, že 

osmák může dát něco takového dohromady. O mamince jeho a tak a pustili to o velké 

přestávce do okna, kdy děti chodí ven, na plné pecky. No, ten se pochopitelně rozběsnil a po 

vyučování se ztrhla bitka před školou. No, takže třeba v takovém momentě by mohl 

psycholog vyřešit, proč se to vlastně děje. Protože ten kantor nemá na to v hodině při té práci 

moc času. 

Měla jsem ve třídě od pětky do devítky kluka. No a to je úžasně chytrej kluk, ale v 

první, druhé třídě měl strašné problémy. Ten prostě nebyl schopnej se začlenit do toho 

kolektivu. 

Já: Já Ti do toho skočím, to víš jako zvěst? 

Ona: Já jsem ho měla od pětky, takže s ním přišli jeho papíry. Paní učitelka z něj byla úplně, 

no, strašně jí narušoval práci, takže to by zase byl takový moment, kdyby si mohl jít na 
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chviličku sednout k psychologovi. I jsme ho poslali na nějaké vyšetření v té páté, šesté třídě a 

úplně to nabralo jiný směr. 

Já: Rozumím tomu správně, že tam bys očekávala nějaký rozřešení té události? 

Ona: No. Že by se to nemuselo táhnout, až do té páté - šesté třídy. Že by třeba mohl chodit do 

psychologické poradny nebo s tím psychologem tady vždycky na takové nějaké rozpravy, 

protože tam byla chyba v takovém tom sociálním cítění. S těma dětma nemohl vůbec, chtěl se 

prostě předvádět a nakonec je to kluk, který vyhrával olympiády v matice. Šikovnej, chytrej 

kluk, který měl tyhle své problémy a vypadalo to, že v normální škole nebude moct zůstat. 

Nebo i já někdy bych tak šla.Učit ty kluky, třeba těch pětadvacet osmáků, deváťáků na 

tělocvik, kdy se chtějí jako uvolnit po těch normálních hodinách. Člověk chce, aby se 

uvolnili, a něco dělali takhle podle své vůle, aby to nebyla drezúra. Ale někdy mi nastraží 

takové situace, že prostě si říkám, jestli já je vůbec zvládnu. A po takové hodině, když se 

opravdu dostanou do ráže, tak cítím takovou vibraci, že bych si šla někým opravdu promluvit. 

Takže i pro toho kantora by to bylo. Že by mě někdo rozebral a řekl: "V klidu, je to dobrý. 

Nic se neděje. Je to normální a zase to bude dobrý." 

Třeba teď máme novýho kantora a čiší z něho taková dobrota a laskavost. A ty děti to 

neumějí ocenit, prostě ho berou jako přílišného dobráka a má s tím strašné práce. Takže 

takový psycholog by mu mohl poradit. 

Já: S vedením dětí? 

Ona: No, i když si říkám, že tohle všechno se bere na škole, ale jestliže učí prvním rokem, tak 

si tu praxi musí získat, to se nedá nic dělat, tak že se musí vobouchat, ale některé ty věci, že 

by mu šli třeba rychleji. Jo? Protože my se nevidíme v těch hodinách. Já mám holky, on má 

kluky. Další tělocvikářka přijde třeba úplně psychicky zničená. 

Já: Můžeš mi říct na dokreslení nějakou situaci z tělocviku, kdy se tak jako rosíš a potřebovala 

by sis s někým promluvit, abys mohla jít do další hodiny? 

Ona: Jo. Jsou situace - třeba kluka, který je první, druhý ve skoku do výšky v atletice v Praze, 

takže je dobrý, ale dělá pouze to, co se mu chce. Takže já řeknu: „Bude rozcvička. 

Rozcvičíme se, ať si něco neuděláme". No a on si lehne, a další mu začne pouštět nějaké 

autíčko. Tak já to musím zastavit a říct: „Tak kluci jdeme na to, ať si opravdu něco 

neuděláte:" A za chvíli se otočím a další dva se tam kopou. Takže někdy,... na štěstí se to 

nestává často, ale jedna taková skupina, kterou nikdo nechce učit, tak mě jí dali. jako starému 

harcovníkovi (smích), že si řekli: „Ta má už jenom chvíli do penze, tak když se tady sesype, 

tak je to jedno," ale jsou situace, kdy dám nějaký povel a oni nereagují, tak znovu a když se 

to stane podruhé nebo potřetí, tak já si řeknu, co s těmi kluky budu dělat, když mě 
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neposlechnou!? Tak je třeba musím odvelet. Řeknu: „Končíme. Jdeme do šatny. Řekneme si, 

jak se máte chovat v tělocvičně," protože vidím, že v tu chvíli s nimi nic neudělám. Potom jim 

vyhubuju. Ty, co jako nestojí za to jim hubovat, protože vidím, že to špatně nesou, tak jim 

řeknu: „Vy to neposlouchejte a vemte si míč a jděte si třeba střílet na koš, protože vám bych 

tady hubovala zbytečně." To jsem zase jednou nohou v kriminále, kdyby se jim něco v té 

tělocvičně stalo. Ale zase nechci - taková ta kolektivní vina, to nemám moc ráda. Takže po 

takové hodině toho mám docela dost. Máme takovou dohodu, že písknu a kdo dribluje nebo 

žvaní, musí udělat 10 kliků a kluci to znají. Stačí ukázat 10 prstů. Že řeknu. „Tedy kluci, tohle 

ne. Přece tady nebudeme psát poznámky, tak makej přes ruce, třeba ti to dojde do hlavy." 

Já: Více méně komunikace se třídou, domlouvání se, jak fungovat ve třídě. Jak pracovat se 

žákem? V čem bys očekávala tu pomoc od psychologa? 

Ona: Co bych očekávala? Že mě přivede zpátky do klidu. Že prostě někdy taková maličkost, 

že člověk má pocit, jestli to vůbec má smysl, co já tu dělám, jestli ty kotrmelce jsou tak 

důležité pro život. Jestli ta práce není zbytečná, ale zase si říkám, že ten dnešní trend, práce 

sedavá, přejídání a život v autě, že určitě to smysl má. Ale někdy si říkám, má to smysl? A 

potřebovala bych vědět, že jo (smích). 

Já: Potvrzení děláš správnou věc, vydrž, jsou to pacholci... 

Ona: Potřebuju takové možná uklidnění, důvěru nebo zvednout sebevědomí 

Já: . . . abys mohla jít do dalšího boje? 

Ona: Jo, jo, jo. A říkám nenastává to často, ale stane se, že mladí kolegové přijdou do 

kabinetu a řeknou: „No tohle nevím, jestli mi stojí z to, takováhle práce. Nota bene za tenhle 

peníz." Já vidím, že to dělá dobře a že je to úžasný, kolik se jim věnuje. Takže takhle. Ale i 

pro takové chvilky ve třídě. Já vidím na některých dětech, že toho mají za celý den dost. třeba 

v pátek pátou hodinu a nevím, co se jim stalo, ale vidím, že je to nebere. Tak řeknu: „Dej si tři 

chodby a přijď. To nemá smysl, aby ses tu otravoval a seděl, koukal do zdi zbytečně." Takže 

možná i ten moment, zajdi si k paní psycholožce. Máš možná nějaké trápení, o kterém já 

nevím. Třeba máš nějaké trápení a já Tě budu trestat za něco, co nevím. 

Já: Mít tu možnost pro žáky, které nemůžeš ošetřit v hodině? 

Ona: Jo. Nebo mi to třeba ani nechce říct. Je ten psycholog taková ta osoba třetí, není to rodič, 

není to učitel měl by to být někdo, ke komu má důvěru a komu mohu říct něco, co bych 

nikomu neřek To si mysl ím, že to mělo ten význam velký a že spousta takových těch 

problémů, dětských problémů. 

Já: Co je dětský problém? Z jakých šuplíků, bys tahala? 
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Ona: Vztah s rodiči, hlavně rodič-rodič. My okamžitě poznáme, když se doma něco děje nebo 

R-dítě, kamarádi, lásky jejich, pocit nic neumím, tady nepatřím, jsem ve výběrové třídě, jsem 

tady dobře? 

Já: Co žáci s SPU? Pociťuješ tento problém, když učíš zeměpis nebo občanku? 

Ona: Dysgrafiky, dyslektiky, že pomaleji čtou a hůře a úpravy sešitů musím tolerovat. 

Přírodní vědy nemají problém, mohou pracovat s internetem. Spíš u češtinám a jazykářů 

Vystoupení před třídou jim nejde. Poslechnout si druhého, jim přijde zajímavé, ale sami 

vystoupit se bojí. 

Já: Přechod první - druhý stupeň? 

U nás je to tak, že na tom prvním stupni třeba ve čtvrté a páté třídě učí učitelé druhostupňový. 

Já učím třeba tělocvik a vlastivědu, u některých tříd je to takhle. Hlavní předměty učí třídní. 

Tady problém nevidím. 

Já. Co kantorský sbor? Vztahy mezi učiteli? 

To by bylo dobré. Na Jílovské není špatná komunikace mezi učiteli, ale na Jílovské problémy 

nejsou (smích). Dneska jedeme na výlet (pěší výlet kantorů). Tady se to řeší v pohodě, děláme 

společné akce a výlety. Třeba výlety na kole pro kantory a kantorské děti. Je tu dobrá 

atmosféra a myslím si, že to ty děti cítí. Mám třeba fajn pocit, když nám děti přinesou ukázat 

maturitní vysvědčení. A zklepou ti největší rajttajblíci a řeknou: "My jsme vám přinesli 

ukázat, že jsme odmaturovali." To je ta lepší stránka kantořiny. 

Já: Napadá tě ještě něco do „Krabičky"? 

Ona: Teď asi ne. 

Já: Co komunikace s rodiči? 

Ona: No, to jó (smích). Zrovna včera mě uháněla nějaká matka, že jsem třeťáčkovi dala 

dvojku z tělocviku a nemohla to pochopit, protože hraje golf a je hrozně šikovný. Nevím teda, 

jak tam zapojit psychologa, to si neumím představit. Spíš problémové děti, kdy se rodiče zvou 

na výchovnou komisi, což bych řekla, že je účinné. Přeci jenom, když tam rodič sedí a má 

pedagogů více a každý něco řekne. My se ale snažíme o to, aby když rodič odchází, si řekl 

takové hodné paní učitelky a ty je tak zlobíš, jo. V žádném případě nikdy neříkáme je 

nemožnej, hroznej, nic nedělá naopak on je strašně šikovnej, ale kdyby se trochu vylepšilo 

tamto, tak by to bylo úžasné. U některých takových těch rodičů, co jsou takový oříšky, co si 

nechtějí nechat poradit. Tak by zase psycholog mohl, že on je ta osoba mimo školu, tak že by 

řekl. „Ano, vaše dítě má takové a takové problémy, přijďte si se mnou promluvit." Zase ví 

něco víc než vědí učitelé. Nebo by učitel mohl říct, že po hodině musel navštívit psychologa, 
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„protože ten váš syn dělá takové hrozné věci", že to není možné nebo třeba že to ten 

psycholog umí říct tomu rodiči. 

Ale jsou tady i situace, kdy si ten rodič neví s dítětem rady a je to třeba páťák. Tak 

kdyby spolu našli cestu. Někteří rodiče berou učitelky jako cáklé ženské, které nejsou schopné 

se jinde uplatnit a třeba tady by byl dobrý. 

Pro ty děti, ty kantory i pro ty rodiče, měl by tu být. Zvlášť v dnešní době, protože těch 

problémů... třeba to vyjadřování vzalo takový obrat. Holčička z šesté třídy používá výrazy 

jako poslední dlaždič. Teď co s tím? Nebo třeba bavit se třeba s rodičema o výši kapesném na 

třídních schůzkách. „Dáváte jim vysoké kapesné, na co, vždyť je to zbytečné." Pak se mi 

stane, že vybírám peníze na soustředění a deváťák vytáhne z kapsy dvoutisícovku, aniž by 

věděl, že se něco bude platit. Pak mají peníze na takové věci jako jsou cigára a pití a takové 

věci. 

Rozhovor 2 

Líba, učitelka druhého stupně, učí 39 let dějepis, anglický jazyk a rodinnou výchovu. Od roku 

1974, 1976 je výchovný poradce - dvouletá nástavba. 

Já: Když si představíš, že bys tu měla k dispozici školního psychologa. 

Ona: Pro nás by to bylo úplně báječný. My jsme takový ty typy, který soustředili na tu školu 

díky takovému vstřícnému přístupu. Máme tu poměrně dost takových těch dyslektiků, 

dysgrafíků. Máme tu i vyškolené asistenty a i jsme dělali skupinky dětí jednou týdně. Máme 

tu až 51 dětí se stanovenou diagnózou a samozřejmě x těch mírněji postiženejch, ale teď na to 

nejdou peníze a hlavně čím jsou ty děti starší, třeba na druhém stupni zjišťujeme, že pro ně 

moc pomoc žádná není. A oni by to rádi brali jako doučování - zácvik proti potížím a 

problémům. Funguje to na prvním stupni a většinou to učí vyškolení asistenti, kteří jednou 

týdně těch 5 -6 dětí na to procvičování vezmou. A měli jsme i pro páťáky a šestáky, ale teď 

to budeme pouštět a budou skupiny pouze pro první stupeň. Takže pro nás by ten psycholog 

byl. Pan ředitel už uvažuje, že se dají dohromady zdejší tři školy a ty by dohromady 

psychologa zaplatily, že by byl na škole k dispozici vlastně pro kohokoliv. Pro děti 

samozřejmě, pro učitele i by si ten dotyčný mapoval školu. Chodil by si po třídách a viděl by 

ty děti v akci a ne třeba 10 minut nebo i půl hodiny v pedagogicko - psychologické poradně, 

protože to je naprosto jiná práce. To dítě se předvede naprosto jinak než ve třídě. Je to i 

zbytečné vyšetření. Zejména ty hyperkinetické děti, děti s poruchami chování a tyhlety typy 

nemůže vidět izolovaně. Zvlášť kdyby to byl školní psycholog, kterého by ty děti znali, tak by 

jim nepřišlo tak nenormální, kdyby do té třídy přišel. Sedne si tam, pozoruje, pomůže i 
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jednotlivým dětem s těma obtížema. Ideální by bylo, kdyby to byl zároveň i speciální 

pedagog, což by bylo úplně důležitý. Velice nám kdysi pomohl otec, který byl psycholog a 

chodil na výchovné komise. Ty bylo naprosto senzační. 

Já: Můžeš mi říct v čem? 

Ona: No, třeba když ty rodiče vypráví, my s nima mluvíme o tom, jak vedou režim dětí, jak 

vypadají ty výchovné prostředky, tak on jim třeba mohl dát radu, zkuste s ním dělat tohle, 

sestavit si denní režim, promluvit a řekněte mu ty a ty pokyny, dodržujte, buďte důslední. 

Starší pán, který to tak báječně uměl rozebrat. A pak jsem měli jedno velké štěstí na 

poradenskou psycholožku, která postupně během dvou - tří let, musím říct, že ti 

psychologové přicházejí do školy a nás učitele vlastně trošičku neberou. Berou to tak, že mi 

nedokážeme individualitu dítěte postihnout tak, aby všecko bylo tak, jak má být. Aleje to asi 

to rozdílné pojetí, oni mají jedno a my jich máme pětadvacet. A tahle pani doktorka chodila 

do hodin, i za učiteli, natáčelo se dítě ve třídě na video a udělal se z toho dokument, aby se 

vidělo, jak v hodině pracuje i pro ty rodiče to bylo úžasně instruktivní. Ona změnila názor na 

nás, stala se úžasně vstřícnou a ohromně nám pomáhala a také chodila na výchovné komise. 

Dokázala s rodičem jednat a byla pro nás obrovský pomocník. Na rozdíl od současné 

psycholožky, která je naprosto k ničemu. 

Já: A ta pomoc byla v čem? 

Ona. Stála víc na naší straně, než jako současná psycholožka, která naprosto alibisticky stojí 

na straně rodičů. Ona jim neřekne nic nepříjemného. Možná to dělají i nové zákony a úžasně 

se brání, aby řekla cokoliv o dítěti nám. Třeba s tou druhou doktorkou, když šly děti na 

vyšetření kvůli volbě povolání, tak ona potom přišla k nám na konzultaci, jak škola vidí dítě, 

k čemu by tak směřovalo, protože beze sporu ten češtinář, matikář, fyzik mají dítě 4 roky 

několikrát týdně, abychom to stou psycholožkou skloubili trošku. Takže její rada rodičům 

byla konzultována se školou. 

Já vstupuji: Takže ty jsi nestála stranou, ale byla v procesu zapojená. 

Ona: Byla zapojená a zároveň bylo pro nás fajnový, že řekla třeba detail, jak mu vyšla čeština 

nebo matika a zeptala se, jak to že on mčl na vysvědčení a tohle a mě to vyšlo takhle. A my 

jsem třeba řekli, dlouhá absence, zlobí v tý třídě a vůbec nevnímá, je takový roztěkaný. My 

jsme mohli říct, proč to takový je. A mohla říct třeba rodičům, helejte se ono mu chybí 

soustředění a ano by to mohlo na tý škole vypadat i třeba jinak. Dokázala říct rodičům a i 

napsat do vyšetření, že na střední škole hrozí selhání. Současný psycholog to neřekne, ani 

jeden. Mnohem víc si stála za svým. Byla vnímavá nejen ke škole, ale i samozřejmě i ke svým 

vlastním výsledkům. Takovou osobu postrádáme. 
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Já: Mohu to tedy shrnout tak, že pro tebe by byla pomoc, když Tě bude brát jako partnera do 

diskuse a napomůže komunikaci s rodiči? 

Ona: I zároveň bude, ne úplně prostředníkem, ale může podpořit náhled jak už tý školy, ale 

my samozřejmě berem náhled i jeho. Na příklad dneska nám nedokážou dát jasný diagnózy. 

Uvědomuju si, že ne vždy jdou dát. Vyšetření jsou málo obsažný. Museli jsme přimět přes 

vedoucí poradny, že žádáme, aby ty vyšetření vypadalo hlouběji i co do povahových rysů 

Chtělo by to i rozbor osobnosti dítěte a to ty psychologové nedělají, buď nemají testy, nebo to 

nedokážou ztvárnit. 

Já: A ta důležitost pro tebe jako kantora je v čitelnosti tý zprávy? 

Ona: Určitě i ve srozumitelnosti a v takovým jako poselstvím pro nás učitele. Oni teď dodají, 

když je to ten tzv. normativ, to znamená, že by se dítě řadilo do speciální třídy, tak nám dodaj 

takový doklad, doporučení, co dělat nebo nedělat, aleje to úžasný klišé, takový formální. Tak 

mi si to rozvedeme do našich individuálních plánů. Potřebujeme pomoc s tím, co máma 

nemáme dělat, a protože je těch dětí narůstá, tak by bylo úplně ideální kdyby ti psychologové 

byly opravdu součástí tý školy. 

Já: Takže ty bys od nich očekávala práci takovou, že by pomohli specifikovat, co s dítětem 

dělat, aby prospívalo? 

Ona: Nebo nám to třeba víc konkrétně vysvětlit i předvést třeba. Oni nám třeba napíšou: 

zkoušení ústní a soustředit se na fakta - regionální informace o zemi, no to ale tvoří 1/9 

znalostí. Navíc naučit se reálie není nic jednoduchýho. Takže ti psychologové si musí říct, že 

aby nám mohli radit v pedagogické práci tak by měli vědět, co se na těch školách učí a to oni 

neví. Vědět jak jazyk na škole učí, podle jakých učebnic, vidět ty učebnice, aby ten speciální 

pedagog mohl říct, tohle je pro něj těžký, tohle s ním dělat moc nemůžete. No do takových 

detailů to samozřejmě vůbec nejde. A možná ten školní psycholog měl mít těch dětí třeba 150 

a ne ze tří škol. Tak by se možná mohl od těch malinkejch dětí si je tak sledovat si je, zastavit 

se u nich. Vidět, co mu vlastně v tom jazykovým vyučování nejde i teda dělat někdy trošku 

asistenta 

Problém je taky vtom, že my si toho psychologa nevybereme. Ta poradna psychologa 

v podstatě přidělí. A my jsme se namlsali na té doktorce, jaká ona byla úžasná. Jak ona třeba 

dokázala ty kantory pochválit, poradit i na ty výchovný komise přišla večer po pracovní době. 

My jsme si jí ohromně vážili. Ta současná je obrovský alibista a naprosto nekonkrétní osoba a 

dokáže i říkat nám jednu věc a rodičům něco jiného. Nebo neříká rodičům, tak jak by měla. 

Takovej ten pomocník pro tu školu u nějakýho úplně speciálního případu. My třeba 

jsme posílali kluka na školu s poruchami chování a k tomu samozřejmě musíme mít tak 
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trošičku její souhlas a ona se úplně odtáhla. Ani neřekla: „Ne, to nedělejte. To dítě na to 

není." Ani aby se na to dítě přišla podívat do školy, aby ho jeden den sledovala. Třeba i po 

těch chodbách, aby mohla udělat takové to posouzení. V podstatě se odmítá podepsat pod 

závažná rozhodnutí, který by se případně konfrontovaly. 

Já: Takže teď tvé volání po školním psychologovi, bylo v tom, že by měl příležitost zúčastnit 

se běžného života školy. 

Ona: A seznámit se školou konkrétně a poznat tu problematiku, té konkrétní školy a seznámit 

se, je dobré se i spřátelit... Rozumíš, u nás je i takové prostředí... zajímavý, takový mezi 

prvním a druhým stupněm velmi příjemný vztahy, velká spolupráce i takový žádný 

vodstrčený. Vy to děláte tak a my zase jinak. Oni nám i ty děti posílají. Jaký byly co bylo a 

jak. S poradcem výchovným pro první stupeň úzce spolupracujeme, všechno tak řešíme. Ona 

je speciální pedagog a je lepší než naše psycholožka. Takže my to teď všechno řešíme sami. 

Já: Teď jsme probrali jednu velkou kapitolu a to jsou SPU. Ty sama říkáš, že je to spíše pro 

speciálního pedagoga. Když říkáš „řešíme problémy sami", co to je za problémy? 

Ona: Když vidíme, že to dítě třeba diagnostikovaný dyslektik, pokud vidíme, že nestačí v tý 

třídě, tak nabízíme možnosti jinam a máme i zmapované okolí. I sami si tam zatelefonujeme, 

řekneme o jakou situaci jde. Nabízím rodičům, aby tam zašli a zvážili přemístění. Teď jsme 

posílali tři kluky, který jak přešli na druhý stupeň tak dostávají ty pětky a hromady čtyřek a 

vidím, jak se v tom plácá. Posílali jsme kluka ze sedmičky, který je zkažený rodinou bez 

návyků, maminka ho kryje před otecem. Neřeknou otci problémy, který jsou, takže otec zjistí, 

že má čtyřky a ztropí šílený cholerický scény. Kluk se ho bojí. Matka strká hlavu do písku. A 

kluk pekelně zvlčil. Nechce chodit do školy. Hledali jsme řešení a našli jsme učitelku z jiný 

školy, která ho jako důchodce doučuje. A tohle by mohl dělat školní psycholog. Hledat kam 

ho třeba i umístit. Mít zmapované to bližší i vzdálenější okolí. 

Teď jsme posílali kluka, víš trošku takovej sociálně nezapojitelnej, malinko bláznívej, 

ještě v šestce. Trošku takovej - negativní reakce. Tak jsme hledali menší kolektiv. Vysoce 

inteligentní, ale sociálně nevyspělej. I velerozmazlený dítě. My se každou hodinu stěhujeme a 

on furt bloudil, nedokázal se vůbec zorientovat. My má se přes 700 žáků, tak jsme hledali, 

kde by na něj bylo více prostoru a času. Kolegyně výchovná poradkyně z prvního stupně má 

už avíz. Nebo jsme měli kluka, co měl jít do zvláštní školy, protože to nešlo. A ono, jak nás 

učí na tom druhým stupni víc, tak se třeba povede to i říct těm rodičům, že to vezmou. Na tom 

prvním stupni je hned učitel zaujatej. A on to byl chudák na dvě pětky a tak jsme našli 

minitřídu, kdy by ho vzali. To by byla ohromná pomoc, kdybychom měli někoho takovýho, 

komu i ta škola přirostla k srdci a kdo by i měl představu, jak by si ji formoval, jak by mohl 
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těm učitelům a dětem pomoc, co by jako dokázal, co by mohl vyřešit. Mohl by si rodiče 

pozvat. Co on nám navyváděl za věci! Jeli jsme z hor a on, že nepůjde z autobusu, že si bude 

číst a zůstali tam taky dvě holky a ty si najednou vzpomněli, že něco potřebujou a že 

z autobusu ven a on tam něco zmačknul a otevřel dveře, ale tím poškodil elektronický 

ovládání dveří. Teď přišel ten autobusák a řekl, já ty dveře teď nezavřu a nebudeme moct jet. 

Autobusák na kluka houknul a kluk začal dupat a házet sebou a začal obrovskou scénu. A 

tohle dělal, když dostal trojku z práce. Minimálně pětkrát, šestkrát. A takový odborník, že by 

se kluk měl u koho zklidnit. Ono je to už teď v pořádku. On se už naučil ovládnout. Je to 

chytrej kluk. 

V tom ranným věku se ty děti neumí ovládnout a pro takovýhle situace a musím říct, 

že na tom druhým stupni my vidíme takových 10 zvláštních, tak abnormálně jiných dětí. 

Šikana která se objevuje právě na těhle zvláštních dětech. Rozkrejt to, pomoc nám to z tý 

druhý strany, psychologický vidět ...no, to by bylo. Udělat testík, popovídat si se skupinou 

dětí. Různé techniky do hodin občanské nebo rodinné nauky. Dalo by se zmapovat třídy. 

Kromě mě, ředitele a třídního, kdyby to řešil i odborník, navíc znalec školy. To by bylo 

výborný. 

Já: Sama pro sebe pomoc, dovedeš si představit? 

Ona: Určitě. Zejména ti mladí, začínající učitelé by si mohli s tím psychologem popovídat nad 

technikama práce ve třídě. Mohl by jim poradit literaturu, kterou si mohou dočíst. Opatřit nám 

poslední novinky, které zajímavé knihy. ..Zase záleželo by na důvěře učitelů a na tom 

společným vztahu, jak by se m u dokázali svěřit třeba a požádat ho radu i třeba ho pozvat do 

třídy, aby sledoval spolu s nimi, jak ta třída vypadá. Kdo třeba s nima nekomunikuje nebo 

naopak je třeba podvratnej živel, ale záleží na osobnosti. Ne, každej kantor by mu přišel 

povyprávět. I pro ten sbor. Udělat třeba testy, kdo je vůdčí typ. Pro toho ředitele by to třeba 

bylo dobrý, že by věděl jaký ty týmy má tvořit. My teď budeme vytvářet rámcovej program 

školy a tam budou po skupinách předmětů - týmy učitelů, kteří budou pracovat na určitém 

tématu. Měl by širokej rozsah působnosti. 

Rozhovor 3 

Učitelka z prvního stupně a praxí 12 let na prvním stupni. 

Já. Byl by školní psycholog na škole zapotřebí? 

Ona: Já si myslím, že určitě ano. Psycholog na škole by byl lepší než někam docházet, do 

cizího prostředí. 
Tady by se psycholog uživil určitě, protože my jsem dvě školy spojené chodbou. 
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Já: V čem bys viděla tu jeho úlohu? Co by měl dělat na škole? 

Ona: Já bych řekla udělá vyšetření a zprávu, a třeba nápravu, že by si to lip pohlídal než 

konkrétně ten člověk, od kterýho dostaneš jen zprávu a ty pak musíš vlastně zkoušet ten 

fonematický sluch je špatně a podobně, že by víc věděl po čem má jít. 

Já: Když mluvíš o vyšetření tak čeho? 

Ona: Čehokoliv. My tam třeba posíláme děti, který cítíme že je tam dyslexická potíž nebo 

jsou hyperaktivní nebo cítíme, že je tam snížený intelekt. Tohle mi potřebujeme na tu poradu, 

protože mnáš názor je málo. Potřebujeme vyšetření a zprávu. 

Já: V čem by měl konkrétně vést děti? 

Ona: Viděla bych v tom velké pozitivum. Mám kloučka, který chodí na určitou nápravu a 

prostě on říká. „Já chodím k paní psycholožce a moc se mi to tam líbí", že by prostě měl 

pocit, já nevim, že pro to něco dělá, pro to co mu nejde. Todle by bylo víc jako doučování. 

Řekla bych, že to víc cítí jako doučování, i když to nmení. Ale jako pozici učitele a něco na 

víc bych cítila jako pozici doučování než prostě s někým jiným o něčem. 

Já: Je tam jako ta jiná funkce a jiná role. Vnímáš to jako speciální péči pro dítě? 

Ona: Určitě. Když na něj reaguju celej den a pak ještě dělám speciální nápravy, tak ta rovina 

je tam stejná. Pořád mě vnímá jako učitelku. 

Já A ani by nebyl rozdíl, kdyby ty nápravy dělal jiný učitel? 

Ona: No, tak je to pořád učitel. To je to samé. Kdyby to byl psycholog, jako muž, tak to by 

byla taky jiná rovina, protože učitelek je mnoho. To by byla nádhera. 

Já: Teď jsme byli na úrovni žáka s SPU. Dovedeš si představit ještě nějaké další situace, kdy 

by byl školní psycholog zapotřebí? 

Ona: Pro nás, učitele. Člověk mnohdy neví, dítě je hyperaktivní, jestli tyhle metody, které na 

ně používáš jsou dobrý. I v tomhle by byl dobrej, že by prostě poradil. My se tady mnohokrát 

pohybujeme od problému k problému. Tak to řešíme s kolegyní.a takhle. Tady by byla určitě 

ta rada taky dobrá. Když voláme na poradnu, tak tam nám občas něco řeknou, ale to je 

telefonický kontakt. Schůzky - oni maj taky nabitej program. Tady kdyby byl k zastižení bylo 

by to taky dobrý. 

Já: Ty teď mluvíš o časovým harmonogramu, jak se sladit s poradnou. Tky jsi mluvila o jiném 

pohledu, že mezi učiteli je to něco jiného než u toho psychologa. Ten vidí taky něco jiného 

Ona: Určitě. On to vidí z jinýho hlediska. Ne z té roviny učitele. 

Já Mohl by vám bát ještě k něčemu dobrej? 

Ona: Dejme tomu, že některé věci cítíš. Nějakou obtíže nebo něco podobnýho, nějaký 

náznaky že by to nemusela ani být na zprávu,n že by řekl tohle zkus a nebude nutný vůbec 
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žádný vyšetření a ono se to polepší. Třeba dejme tomu, nevíš si rady, tak ho tam pošleš a 

třeba je to úplně zbytečný. 

Já: Takže je to ta konzultace práce. 

Ona: Jo, konkrétně tohle zkus a tohle. Když konzultuju s poradnou, tak jenom pár dětí. Jsou 

děti, které tam ani nota bene nechci poslat, ale ráda bych si o nich promluvila. Tak nám ho 

pošlete, ale třeba by to šlo úplně bez toho. 

Já. Mluvíme teď o míře poruchy, Když je někdo s jasným problémem, tak ho odesíláš a když 
ne, tak nikam nejde? 

Ona: Ano. Třeba teď mám prvňáky. Tak si někdo trošičku zaměňuje ty čárky a podobně Jo 

nebo ne. Mám ho poslat zpátky, znovu to zopakovat, mám to s ním vytleskat nebo vyťukat. 

Potřebovala bych to potvrdit, když bych to tak slušně řekla. Poradit třeba fintu. Zkus to Nebo 

i další případy: rodinné zázemí, hyperaktivní. Taky by bylo dobře. 

Já: Když jsem u toho rodinnýho zázemí, co tam? 

Ona: Mohl by zasáhnout. S rodičema. Někteří rodiče mají pocit jako já. Něco dělají podle 

sebe dobře, ale taky to nemají potvrzeno. Takže by tgo mohli s ním konzultovat. Někteří 

rodiče, mám maminku kloučka, která je na něj sama, tak se chodí ptát, jak s ním. Já taky 

navím a ten psycholog to vidí jinak a potvrdil by: Ano tohle děláte dobře, tohle mu zakažte a 

tohle není dobře. Rozhovor s někým neučitelským by bylo taky dobře. Byl by to další druh 

autority. Některý rodiče si jsou nejistý a ty se potom přijdou zeptat. Jiní si nenechají do 

výchovy učitelem zasáhnout. Možná, kdyby to byl psycholog, jiný pohled, že by si nechali víc 

říct. Já bych to viděla jako určitou autoritu, ktará má prostě nálepku, ne tady, aleje to určitá 

autorita, která může k tomu problému se vyjádřit, jinak než že je tam třicet dětí apod. Řekla 

bych, že by byl konkrétnější. 

Já. Můžeš uvést nějaká konkrétní případ? 

Ona: Třeba teďka mám případ, kloučka, který uměl číst a psát, když přišel do školy, ale 

neumí si pomalu zavázat tkaničku, nedonese si aktovku, neumí si uklidit po vyučování, 

nedonese vzkaz. Maminka je sama a nejistá. Potřebuje poradit v systému, který má s ním 

zavedený. Potřebuje ujištění a já jí to říct nemůžu. Já to nemám z týhletý pozice. 

Já: Někteří učitelé z dotazníku si říkali o podporu při zápisech. Jak to vidíš ty? 

Ona: já si myslím, že by spíš tady měla fungovat spolupráce mateřské školy a základky. Že by 

prostě si předávali ty děti. Tenhle klouček potřebuje pracovat pomaleji a podobně. Když to 

nefunguje, tak k zápisu může přijít dítě, které by mělo mít již před zápisem nějaké vyšetření, 

že by se i rodičům řeklo: „Helejte ruka je špatná, tenze a další věci, odklad by byl velmi 

žádaný". Že by to bylo snazší, než když mi jim nabízíme potom odklad. 
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Já: takže to není věc psycholog ale spíš školky? 

Ona: Určitě. Ve školce paní učitelky vidí dítě celý den. Ví, jestli si umí zavázat tkaničku. Při 

zápisu jsou děti tak roztřepaný. Maminka za zády, babička. Kamera natáčí. Nepozná se, jestli 

je dítě normálně nervózní nebo je nervózní z toho, že je někde jinde a má něco jiného dělat. 

Nás nezná, ani okolí. Konkrétně u zápisu by mi asi nepomohl. To dítě je hrozně ve stresu. 

Já: Co ty výchovné potíže. 

Jak s ním pracovat, jestli mu dát skákací míč nebo jak. Některý věci člověk zná a ví, ale to 

potvrzení. Hele jo, dobrý dělej. Ale je tam ta nejistota. Tu by psycholog mohl taky odstranit, 

kdyby se s ním konzultoval tenhle konkrétní případ. Mohl by se na to dítě podívat, jak pracuje 

ve třídě, jak reaguje. Děti na vyšetření je jiná. Je tam stoleček, dítě hezky maluje, ale potom 

práce v hodině je jiná. Já něco dělám, on nějak reaguje. Ta pozornost je jiní, samostatná 

pozornost nebo pozornost na nějaký pokyn je prostě jinde. Víc do těch hodin. 

Já: Co práce se třídou jako takovou? Vztahy mezi dětmi, myslím. Problém žákovského 

kolektivu. 

Ona: Myslíš vztahy mezi žáky nebo já a žáci, 

Já. Nevím. Já neznám správnou odpověď, proto se na to ptám. Zkus si to představit. 

Ona: Že bych potřebovala pracovat s kolektivem? V dnešní době je lepší, i když to moc nejde 

s 29 dětma ve třídě, rozdělovat tu práci dávat je do bloků nebo po dvojicích. S kolektivem je 

taky někdy těžká práce, když jsou průměrný, podprůměrný, nadprůměrný a já jim dávám 

příklad. Tak ten podprůměrnej je pomalejší, tak na něj čekáme. To je individuální práce. 

Nevím, co bych já a kolektiv a psycholog. Já jsem pro ně v první třídě autorita.Tady ta role 

jeho pro mě není. 

Já: Mám t a d y ještě jeden bod a sice kolektiv učitelů. Když nefungují vztahy mezi kolegy... 

Ona: To si nejsem jistá, že by psycholog měl tyhle vztahy řešit. Myslíš jako vrba nebo něco 

takovýho? 

Já bych to tak necítila. Myslím si, že každej si to, když má chuť, tak si to s druhým nějak 

vytříbí nebo nekomunikuje. Třeba by se mohl vyskytnout někdo, ale mě to vůbec nenapadlo. 

Ale člověk má různý mezipředmětový vztahy nebo první stupeň předáváme na druhý. Jako 

usnadnění komunikace mezi náma a druhým stupněm. Učitelé druhého stupně to dělají jiným 

způsobem, učí jednotlivý předměty a oni na něj hledí skrz jeden předmět. 

Já: Dolaďovat poh led jednotlivejch kantorů na toho žáka? 

Ona: Jo. 
Já: Co poznatky z psychologie přinášet na školu? 
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Ona: Mít celkový pohled na věc, nové metody jak s dyslexií. Autorita, která by to všechno 

věděla. 

Já Máš nějakou konkrétní situaci, kterou bys teď řešila s psychologem? 

Ona: Nyní jsme odesílali děti s podezřením na dyslexii. Přišlo mi vyšetření. Taky z něj člověk 

není moudrý. Třeba by kolektivu 29 dětí, když mi psycholožka napíše, že slovní úlohy by si 

měl číst sám s někým. Nejsem schopná to zajistit. To pro mě není pokyn, který můžu 

poslechnout. Potřebovala bych jinou fintu. Je to o tý dlouhodobější práci. Vidět ho ve třídě, 

jak pracuje. Ve třídě nelze udělat tak individuální práci jako v poradně. 

Rozhovor 4 

Učitelka z prvního stupně s praxí ve školce 6 let a 5 let na ZŠ. Nyní v dyslektický třídě. 

Já: Jakou máte představu o funkci školního psychologa? 

Ona: Včera jsme to probírali na konferenci. Shodli jsme se, že by se uživil, co se týče práce. 

Kort v týhle třídě, tady se ty problémy řeší. Mluvili jsme o tom, že s tou poradnou je těžká 

práce v tom, že oni jsou úplně odstřižený od reality. Jsou naprosto někde jinde. Když od nich 

přijde zpráva, tak pokud oni při třiceti dětech ve třídě doporučí individuální tempo, tak je to 

sice pěkné, aleje to nereálný. Kdyby chodil do hodin, měl by někde na škole místnost, děti by 

ho znali, tak by ten přístup byl jiný. Jinak by to vypadalo, než když dyslektici, dysgrafici, děti 

s poruchami chování musí dokráčet někam, kde to v životě neviděli. Jsou z toho vyděšení, 

vidí ho prvně i to je velká bariéra, si myslim. Že by byl taková dobrá duše ústavu, že by 

chodil do těch tříd i na ty šikovný, aby byl jako takovej kamarád. Něco jinýho je učitel, tam ta 

autorita musí být. Ono se teď zastává názor, že škola je služba a rodič je její zákazník. No, mě 

se tenhle názor vůbec nelíbí, protože potom je učitelka ta poslední služka. Jakmile jsou nějaký 

nároky, dostat je do školy, některý rodiče. Tak si řeknou: „No, co si ta učitelka myslí!" Tak, 

kdyby tady byl psycholog, tak ve spolupráci s rodinou by to bylo asi úplně jiný. 

Já: Když jste mluvila psycholog jako kamarád, můžete mi říct nějakou situaci, kterou by mohl 

řešit? 

Ona. Podle mě tam by šlo řešit úplně všechno. Šikana, sociální patologie. No, třeba těžko 

adaptabilní děti. Tady často děti odchází a přichází nové. Tak my děláme takové ty 

interaktivní hry. On by to uměl jinak vysvětlit než já, ty interakce, reakce na druhýho. Takže 

do těch seznamovacích kruhů. Ty sociální hry. Já to dělám, aby děti věděly jak se zachovat. 

Že by byl jako partner. Ono ve 30 dětech je těžké uhlídat ty reakce nebo dělit to na skupiny. 

To by bylo prima. 
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Tady ve třídě je hodně hyperaktivních dětí, takže hodně musíme mluvit a hodně se musíme 

učit, jak se chovat jeden ke druhému. 1 takové situace, kdy se druzí na tebe šklebí, že jsou 

jiný, blbý. To všechno seje snažím naučit, ale na úkor učební látky, na úkor času určeného na 

opakování, reedukací. Ty by mohl zvládat sám. Teď to dělají učitelky po pracovní době, třeba 

v půl daihý, ale to je to dítě už vycucaný, tak by si ho mohl hned v 8.00 vytáhnout třeba na 20 

minut. Dalo by jim to víc. 

Já: Já bych se ještě vrátila ktomu obratu „psycholog jako kamarád". Co Vy si pod tím 

představujete. Jestli tomu dobře rozumím, tak vy jste poukazovala na to, že učitel má jinou 

funkci než psycholog. V čem vy byste viděla toho kamaráda? 

Ona: Kdyby to bylo možný, že by si s ním děti mohly tykat. Že by to byl člověk, o kterým by 

věděly, že za ním mohou přijít, i když mají nějaký problém v rodině. Za učitelem se mnohdy 

děti zdráhají přijít. 

Já: Takže spíš jako důvěrník. 

Ona: No, jako důvěrník. Protože si myslím, že kdyby dělal potom to vyšetření, tak by 

mnohem snáz mohl pracovat. Že by i třeba mohl říct, hele já se bojím tý učitelky. On by 

neměl tu klasifikační nebo takovou nějakou povinnost neměl, takže jemu by nešlo o to udržet 

si děti od těla, co mi musíme udělat, aby ty děti cítily, že musí udělat co řekneme, i když se 

jim třeba tisíckrát nechce. Tady musí být odstup. Když člověk přistoupí na to, že bude děsný 

kamarád a že nás to bude děsně bavit, tak v okamžiku, kdy se má psát písemka, tak řeknou: 

„No, to nebudem dělat." 

Já. Mluvili jsme o tom, že by byl dobrej pro práci s dětma i s kolektivem? 

Ona: Určitě. I jako asistent. Alespoň některý hodiny, když je hlubokej problém. Dítě není 

možné dotlačit k práci, aby si k němu sednul, stoupnul, aby to dítě mělo podporu. Já když u 

něj stojím, tak dítě jede, jakmile se věnuju dalším, tak jako když ustřihneš provázek. Pro 

nastartování, některým dětem to trvá dlouho. Ze by to nebylo „pozor děti dnes přijde pan 

psycholog", ne. On by si chodil do tříd kdykoliv a kamkoliv. Sám by i viděl, jak třeba na 

chodbě děti do sebe jdou, tak by pak přišel do třídy se podívat. Všechny tyhle věci, na který 

učitel vzhledem k tomu, že musí probrat látku, sešity, všechno mít ve voku, tak takovej 

nezávislej pozorovatel klimatu třídy. 

Já: Myslíte si, že by vám osobně mohl bejt k něčemu dobrej? 

Ona: Asi jo. Asi by to trvalo, ale určitě by to bylo užitečný hodně. Kdyby odpadl takový ten 

ostych říct si- Myslím, že je toho hodně mezi učiteli a podle mýho by pomohla taková ta 

kolegiální spolupráce. A toho si myslím je málo, když se člověk tak baví, tak každý má tak 

jednoho, dva, se kterými to probere, kde co. Ale na druhou stranu říct "Hele mě se nepovedlo, 
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co si o tom myslíš, proč se to stalo?" To si myslím, že toho je málo. A kdyby se tohle 

dokázalo, že by si učitelé přiznali, že se jim něco nepovedlo. Taková ta zpětná reflexe, zkusit 

si to probrat a říct si, kde jsem tedy uklouz. To sám se sebou každej zpytuje a samozřejmě, že 

na to nikdy nikdo nepřijde. 

Myslím, že by to trvalo. Mladším míň, když vezmu třeba sama sebe a starším, no, myslím si, 

že ty by k tomu asi nedošli nikdy. Kdyby se mu podařilo navázat kontakt, že je to 

důvěryhodná osoba, že co se v jeho kamrlíku řekne, to tam zůstane. To by bylo. Záleží hodně 

na osobnosti toho člověka. Aby si získal důvěru dětí i učitelů, aby ho nevnímali: „No, ten 

přišle dělat chytrýho, že jo. „ 

Já: Jak by měl vystupovat, aby nevystupoval, jako ten, kdo dělá chytrýho? 

Ona: No to je dobrá rada nad zlato. Já můžu jen říct ze své pozice, že když jsem přišla já, tak 

jsem spadla do týhle pozice: „No, přišla nová a teď nám bude ukazovat, jak se to dělá. Tak to 

vnímala ta druhá strana, než jsme si to vyříkali. Řekla jsem si o to, co se děje. Cítila jsem, že 

něco není ono a nevěděla jsem proč. A pak jsem se dozvěděla, jak jsem přišla plná elánu a 

všechno jsem chtěla dělat a všechno mě tak hrozně bavilo, tak jsem tady byla do pěti a každej 

den akce a to. Starší kolegyně to vnímali - ona se zbláznila, bude si vymýšlet takovýhle 

hovadiny. My to budeme muset dělat taky. Řekne to řediteli. Mě to ale nikdo nikdy neřek. To 

je podle mě obrovská vina vysoký školy, že na tohle nepřipraví. Oni tu realitu neznají. Kdyby 

někdo těm lidem řekl, chcete to dělat, baví Vás, ale dejte si bacha na to, že by to někdo mohl 

vnímat tak a tak. My jsem probrali a naučili se všechny psychology od starého Říma, ale ten 

život ten nám nikdo neřek. Aby si neřekli: „No, ježišmaria to jsme tomu dali!" Aby nepřišel 

do té třídy a neřekl: „No, paní učitelko tohle děláte špatně, to on je úplnej chudák a tak." Ptát 

se proč se děje to a to, proč jste mu řekla to to a ne no tohle vůbec. 

Já: Je to ten důraz na komunikaci. Brát vás jako partnera? 

Ona. Jo, to je ono. On to myslí dobře, ale v životě mezi těmi dětmi nestál, v životě neučil. 

Snažit se pochopit ty důvody a snažit se brát to z tý strany já jsem tady pro to, abych vám 

pomohl a ne abych Vás poučoval. 

Já: Vy jste říkala, že starší kolegyně by nepřijaly novou roli psychologa. Co si myslíte, že je 

zatím? Nějaký strach nebo...? 

Ona: To je jako s těmi rámcovými vzdělávacími programy, které se zavádějí na školách. 

Neochota se učit a přijímat cokoliv nového. Takové to, jedu si ve svých kolejích. Nabourání 

toho zajetýho. Není tam strach. 

Já: Takže spíš jako únava materiálu? 
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Ona: Ona a ani se nedivím. Rok od roka jsou děti horší a horší. Co si dovolej k učiteli, asi je 

to vina rodičů, ale škola na tom má taky svůj podíl a hodně velkej. 

Já: A teď o čem mluvíte? 

Ona: No, co si dovolej k učiteli. Když to člověk dovolí, tak může skončit v roli kámošky nebo 

starší ségry. Chybí jim mantinely, ocuď, pocuď. Přijetí autority, že je čas hry a práce. 

Neumějí poslouchat rodiče a jak mají poslouchat učitele. Škola je sice služba, ale měla by se 

dostat na takovou úroveň, aby šijí veřejnost vážila. 

Já: Můžete mi říct nějaký případ, kdy byste využila, že máte po ruce psychologa? 

Ona: No, teď mi dítě odchází do speciální školy. Od první třídy bylo vidět, že nezvládá. Ve 

druhé vyšetření IQ průměr, podprůměr. Šlo dál a nezvládalo. Kluk je adoptovanej a zametá 

s rodiči. Takže přijde domů a kouká na televizi. 

Já: Já vám do toho skočím, protže čas nám skoro vypršel. Aby mu psycholog vysvětlil 

situaci? 

Ona: Ano, že to není proto, že já ho nemám ráda, rodiče ho nemají rádi, že je to proto, že na 

to nestačí, že holt každýmu pán bůh nadělil jinak. O tom já s ním můžu mluvit, ale jak si to 

dítě v hlavě srovnat, že já jsem ta, která mu dává kule. Jeden člověk mu ubližuje tím, že mu 

dává kule a čtyřky a pak mu vysvětluje, že mu nechce ublížit. Teď by to chtělo někoho, kdy 

mu v tom udělá pořádek a to samé v rodině. Aby rodiče naučil, jak se zachovat v situaci, kdy 

je to dítě začne vydírat. Jiná věc je, když jim to budu vysvětlovat já, jiná v poradně, oni budou 

předvolaný, než kdyby na něj byly zvyklý. U těhle problémovejch dětí by s ním měli být 

v kontaktu, co chvíli. 

Já: Takže vstoupit do osobnějšího vztahu se všemi : žáky, učiteli, rodiči? 

Ona: Ano. On děti nehodnotí. Pomohl by rodičům nahlídnout na ty vztahy a vysvětlit jim to. 

To byl případ rodiny se základním vzděláním a já nemám ty zkušenosti, jak s nimi mluvit, 

aby mi přecvaklo, aby mi rozuměli, abych jim nepřipadala jako ta chytrá, která jim chce radit. 

Já: Tedy zprostředkovat řeč s rodiči. 

Ona: Ano. 

Já: Co zápis do první třídy? 

Ona: Na jednu stranu by to bylo dobrý, na druhou asi dost nereálný, u každýho dítěte. Je to 

nereálný. Spíš že by vyšetřoval děti, které by byly navržené k odkladu. Je nesmysl, aby byl u 

každého dítěte u zápisu. Když přijdou rodiče, že neví jestli mu mají dát odklad. Co si myslíte? 

Šup a k panu psychologovi. 

Já Máte žáky kterého byste poslal z hledisky problému v osobnosti, ne ve vztahu k učiteli 

nebo spolužákům? Třeba sám k sobě? 
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Ona. Našly by se děti, kde je sama máma a holka má několik sourozenců a je vidět, že holka 

sama táhne celou domácnost. Šlo by promluvit o té situaci. Nejdřív bylo vidět, že máma 

nechodí na schůzky, když, tak ji k tomu musím dokopat než přijde. Nikdy nikoho nemá na 

školní akci typu besídek. Nebo kluk, kterej je hrozně šikovnej, má to v hlavě srovnaný, ale 

měl nějakou formu DMO a má třes pořád, je nervózní i ta mluva je zvláštní. Každou změnu 

těžce nese. Tak tyhlety věci. 

Já: Jak tedy najít cestu sám k sobě? 

Ona: No, ano. To bylo s tím klukem, který odchází do speciální školy. Rodiče tam s ním nešli, 

tak jsem šli celá třída, abychom ho podpořili, aby se nebál. Rodiče se bojí, co až se mu začnou 

posmívat, tak já jsme jim slíbila, že to probereme. Naučit ty děti, jak se chovat v takových 

situacích. Aby věděl, co má říct, až mu někdo řekne: „Ty seš blbej, ty chodíš do zvláštní." 

Nám ty interaktivní hry zabírají spoustu času. 

Hlavně ta spolupráce psychologa s učitelem. Třeba v těch interaktivních hrách. Každej si 

vezmeme půlku a pak si je prohodíme. Domluvit se. 

Já: co vztahy na pracovišti? 

Ona: To by asi bylo hodně potřeba řešit, ale psycholog by to nevyřešil. Už by patřil do 

kolektivu a nemohl by být nezaujatý. Nemohl by říct, jak ty vztahy dělat. Mohl by mít 

přednášku, nějaké hry, ale tyhlety věci asi ne. V tom vztahu učitel - žák je třetí osoba, tak ve 

vztahu učitel - učitel by nebyl třetí osoba, byl by jeden z nich. Kdyby chtěl s nimi 

spolupracovat, tak by musel být nebo se tvářit jako jeden z nich. Nemohl by si vzít dva 

naříkat, kdo má a nemá pravdu. Ale ty vzdělávací akce. To jo. 

Já: A máte nějaké konkrétní témata? 

Třeba kontaktní hry a odbourání ostychu mezi učiteli. Navázání kontaktu. Je spousta kolegů, 

kteří si spolu vykají a přitom spolupracují řadu let. Provětrat ovzduší. 

Nebo téma spolupráce s rodinou jako přednášku. Vedení třídních schůzek, nebo psaní 

poznámek. Mě to přijde šíleně nablblý. Nic to neřeší. Věci se mají řešit na místě, ale zase 

potom o tom neví rodiče. Jak to řešit. Nebo agrese. Dvě děti se rvou a co s tím? 

Já. Takže hledat nějaký cesty a způsoby, jak to dělat jinak. 

Ona: Jo. Naučit to ty učitele. Každej jedná jinak a myslí si, že dobře. Jak reagovat na drzosti, 

jako náplň seminářů. 

Nebo mezi školní akci pro děti ze ZŠ a speciální školy. I připravit děti, na to s čím s kým se 

potkají. 

Já: takže je to taky o tom, že v učitelské profesi je mnoho nejistoty. Takže aby to někdo jiný 

viděl, slyšel? 
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Ona: Takovou odbornou podporu. I třeba kdyby přicházel nový kolega, tak by si s ním mohl 

promluvit o tý situaci: Na škole nikdo neřekne, jak se chovat ke starším kolegům. Tam se učí, 

kde co, ale nic z toho, co člověk skutečně by využil a nemohl se naučit sám. Já bych ho brala. 

A já studuju třetím rokem učitelství a že bych se dozvěděla něco, co bych vzala a šla s tím 

mezi děti, tak to ne. Já jsem vzteky bez sebe, když tam jedu. Ta poradna je tak jinde, že to 

taky není řešení. Já jsem vzteky bez sebe, když mi napíšou, že má vypracovat individuální 

plán pro každé dítě. Tak jsou ty děti ve speciální třídě. Je jim práce uzpůsobená a tady nejde 

ještě víc individualizovat. 

Ty zprávy. No oni mají jedno kopyto, které pasují na všechny děti. No, kdyby měl takhle ten 

psycholog fungovat, tak to ho nepotřebujeme. A že 20 bodů v závěru mají všechny stejný? 

Proč jsou málo čitelné? 

Ona: Výsledek žádnej uchopitelnej nemám. No, to je u všech pomalejší tempo. No, to víme 

všichni. 

Já: Co byste tam potřebovala. 

Ona: Tohle já všechno vím. Jsou v mé třídě proto, že tu pracujeme pomalým tempem, 

tolerujeme dysortografícké chyby, vysvětlujeme slovní úlohy. Potřebovala bych vědět, tenhle 

kluk nemá rozvinutý to a to, budete dělat to a to a to tak, aby to bylo reálný. Potřebovala bych 

vypracovat postup na celý rok, aby mi psycholog řekl: "Začneš tady u toho a skončíš u toho." 

Nebo když to skončí tak, že by mi řekl a ne až za rok. 

Já: Já to vnímám jako spíš speciálně-pedagogickou diagnostiku a vedení? 

Ona. No to určitě. Těch speciálně - pedagogických problémů by bylo víc jak 

psychologických. Potřeba by byla kombinací těch oborů. 

Já: napadá vás ještě něco? 

Ona: Přestup na druhý stupeň. Připravit je na změnu. Ty přechody i na gymnázium. Na tu 

jinou náročnost, jestli to jde. Někdy se oklikou dozvím, jak jsou ty děti nemožný a nic neumí. 

To by bylo taky pro toho psychologa, aby vysvětlil těm druhostupňovým, že k nám ty děti 

přijdou ještě s nudlí a neumí si zavázat ani tkaničku a my jim dávám hotový žáky. My je 

učíme sedět v lavici, sníst si svačinu, dojít si na záchod, neutéct, všechno.Oni dostanou 

hotové žáky a že se to u pár dětí nepovede. Taková ta rivalita mezi stupni je na všech školách. 

Ta možnost, že je tu stále k dispozici, vezmu telefon a zavolám. To by bylo taky dobrý. 
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14.5 Navržený dotazník pro učitele základní školy 

Dotazník pro učitele základní školy 

Dobrý den, budu na škole pracovat jako školní psycholog. Zajímalo by mě, čím vám 
mohu být konkrétně užitečná. V následujícím dotazníku se, prosím, pokuste vyjádřit svá přání 
a očekávání od školního psychologa. Výsledky dotazníkového šetření budou využity 
k formulování pracovní smlouvy mezi mnou a školou. 

Zakreslete na ose důležitost následujících výpovědí: 

1. Školní psycholog by měl pracovat individuálně se žákem. 

• • 
2. Školní psycholog by měl být učiteli k ruce jako jeho pomocník v činnostech, na které 

učiteli nezbývá čas. 
• • 

Prosím, napište jaké konkrétní činnosti Vás napadají: 

3. Školní psycholog by měl být k dispozici všem žákům. 

• • 

4. Školní psycholog by mi měl pomoci s problémy, se kterými se při výkonu své profese 
potýkám. 

• 

Uveďte, prosím konkrétní případy, v čem bych Vám mohla být nápomocná a za 
jakých podmínek můžete se mnou spolupracovat: 
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5. Školní psycholog by měl zastávat před rodiči stanovisko učitele. 

6. Myslím si, že bych se vyjadřovat k závěru psychologického vyšetření, protože mohu 
mít důležité informace o žácích. 

7. Školní psycholog by měl pracovat na problémech, na které jej upozorním. 
• • 

8. Školní psycholog by měl pracovat na problémech, kterých si všimne sám. 
• • 

9. Vztah školního psychologa a učitele by měl být založený na důvěře. 
• • 

Specifikujte, co pro Vás znamená „vztah založený na důvěře": 

10. Školní psycholog by měl být důvěrníkem žáka. 

• — • 

11. Školní psycholog by měl hodnotit psychologickou stránku mé práce (např. ve 
vyučovací hodině) 

• • 

Prosím, na následující řádky napište cokoliv, co byste pro svou práci ode mne 
potřeboval/a. 

Děkuji Vám za spolupráci 
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