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         V Praze, 20. 11. 2019 

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

Ing. Robert Plaga, Ph.D.  

 

Věc: Vyjádření k dopadům slučování NÚV na poradenské služby ve školství 

 

Vážený pane ministře,  

za katedru psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se na Vás obracíme kvůli 

našemu silnému znepokojení, které se týká slučování NÚV a NIDV, a to zvláště ve vztahu k sekci 

pedagogicko-psychologického poradenství.  

Naše katedra připravuje psychology a psycholožky, z nichž většina nastupuje do pedagogicko-

psychologických poraden, speciálně-pedagogických center, zařízení ústavní výchovy a na pozice 

školních psychologů/psycholožek. Současně se podílíme na pedagogicko-psychologické přípravě 

v učitelských oborech. Věnujeme se také celoživotnímu vzdělávání obou profesních skupin. Jsme tedy 

ve velmi úzkém kontaktu se školní a poradenskou praxí a známe její současné slabiny, na které se 

snažíme v našich vzdělávacích aktivitách reagovat.  

Dlouhodobým problémem pedagogicko-psychologických poradenských služeb je vedle jejich malé 

kapacity nedostatečné řízení a metodická podpora. Vnímáme, že tento stav je zejména důsledkem 

opakovaných redukcí a reorganizací státní instituce, která má řízení a metodickou podporu 

poskytovat (tj. nejprve Institut pedagogicko-psychologického poradenství a následně Sekce 

pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy v rámci Národního 

ústavu pro vzdělávání). Současná povaha školního vzdělávání a charakteristiky žákovské populace 

přitom vyžadují silnější roli poradenských služeb.  

Ocenili jsme proto, že Strategie vzdělávání 2020 tyto potřeby reflektovala a vytvořila ideovou 

platformu, na které bylo možné začít opět posilovat poradenské služby a jejich řízení. Rovněž nově 

přijatá Strategie vzdělávání 2030 zdůrazňuje význam poradenských služeb a současně jejich 

koordinaci na centrální úrovni. Díky ní bude zaručeno, že po celé České republice budou 

pedagogicko-psychologické poradenské služby dostupné ve stejné kvalitě a v obdobné míře. To je 

jednou ze základních podmínek rovného přístupu ke vzdělávání, který i tato vláda označila za svoji 

prioritu. Omezování efektivity poradenského systému zároveň povede na jedné straně k 

oprávněně narůstající nespokojenosti rodičů a žáků/žákyň kvůli dlouhé čekací době na vyšetření i 

omezeným možnostem následné péče a na druhé straně k přetížení vyučujících na školách, ke  
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zvyšování rizika syndromu vyhoření a odchodům ze školství, které způsobí další pokles kvality 

českého vzdělávacího systému. 

Aktuální kroky v rámci slučování NÚV a NIDV (podle dostupných informací) předpokládají jednak 

silnou redukcí pracovních míst, která nemohou zajistit funkční plnění agendy poradenských služeb, a 

jednak snížení celkové váhy pedagogicko-psychologického poradenství poklesem v organizační 

struktuře. Oba aspekty navrhovaných změn směřují proti dosavadním tendencím posilovat 

systémové pojetí pedagogicko-psychologického poradenství, a jsou tak v rozporu se Strategií 

vzdělávání 2020 i se Strategií vzdělávání 2030.  

Tímto vyjádřením se připojujeme k Otevřenému dopisu Katedry psychologie FSS MU ministru školství 

ve věci slučování NÚV a NIDV a k Otevřenému dopisu Asociace školní psychologie (AŠP) ČR, s jejichž 

obsahem se ztotožňujeme. Jednotliví vyučující katedry psychologie PedF UK tyto otevřené dopisy 

podepsali.  

Vážený pane ministře, s veškerou váhou naší expertízy, dlouhodobých zkušeností a zájmu o rozvoj 

poradenských služeb i celého školství, na Vás apelujeme, abyste současné kroky zvážil. Jsme 

přesvědčeni, že bez dostatečně personálně obsazeného a bez jasně organizačně zařazeného útvaru 

s vysokými pravomocemi bude systém pedagogicko-psychologického poradenství nefunkční.  

 

S pozdravem za katedru psychologie PedF UK,  

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 

Vedoucí katedry a garantka bakalářského studijního 

programu Psychologie s rozšířením o speciální 

pedagogiku  

 

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.    

Zástupkyně vedoucí katedry 

 

Doc. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 

Garantka navazujícího magisterského studijního 

programu Psychologie  

 

Doc. Phdr. Miloš Kučera, CSc.  

Garant doktorského studijního programu Pedagogická 

psychologie      


