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Předložená bakalářská práce se zabývá tématem supervize, a to především z úhlu pohledu 

vedoucích pracovníků přímé péče v domovech pro seniory. Autorka mapuje teoretické a 

terminologické zakotvení supervize a vymezuje tuto specializaci na pozadí různorodých 

vývojových východisek a přístupů k její realizaci. Současnou definici profesní identity 

supervize opírá mimo jiné o její historické zakotvení.  V několika na sebe navazujících 

rovinách mapuje kvalitu i kvantitu začlenění supervize do běžného provozu zařízení 

realizujících pobytové sociální služby pro seniory, v praktické části analyzuje postojový 

kontext vedoucích pracovníků a jeho dopady na vnímání a přijímání procesu supervize 

pracovníky v konkrétních týmech.  

Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je podložena 

obsahově bohatým a z hlediska zaměření práce vhodně zvoleným výběrem odborné 

literatury a dalších zdrojů. Je ucelená a tematicky konzistentní. Je postavena na přehledné a 

vzhledem k cíli práce velmi dobře postavené struktuře. Volbou uvedených tematických celků 

i jejich uspořádáním autorka prokázala dobrou znalost řešeného tématu. 

 



Pro realizaci svého výzkumného záměru autorka zvolila v souladu s cílem výzkumu a 

s charakterem výzkumných otázek a s ohledem na aktuální omezení pohybu v zařízeních 

sociální péče souvisejícím s covid – 19 (v původním záměru byla kvalitativní metodologie) 

jako výzkumnou metodu dotazník. Formulace i řazení otázek jsou vzhledem 

k formulovanému výzkumnému záměru logické, zohledňují respondenta stran 

srozumitelnosti a jsou postaveny tak, aby byly ve výstupech jasně odlišeny osobní postoje 

vedoucího pracovníka.  Dotazníkové šetření je navíc doplněno o speciální část pro pracovníky 

v přímé péči.  

 

Z prezentované interpretace dat je zřejmé, že se autorce podařilo zmapovat nejen postoje 

respondentů k supervizi a jejím konkrétním rolím i realizačním specifikům na jednotlivých 

sledovaných pracovištích, ale také další aspekty související jak s procesem přímé péče, tak se 

subjektivním vnímáním významu supervize s ohledem na kvalitu, kvantitu i implementaci 

supervizních výstupů.  

 

Předloženou bakalářskou práci považuji za velmi zdařilou. Její cíle byly naplněny, formální 

náležitosti splňuje. A to přestože aktuální podmínky znemožnily autorce realizovat 

předložený projekt v původně plánovaném formátu. Téma je navíc z hlediska oboru sociální 

práce i současného odborného zaměření autorky zvoleno velmi vhodně. 

Práci doporučuji k obhajobě. Doporučuji  hodnocení výborně.  

        Mgr. Tereza Hartošová 

 

V Praze, 31.1.2021 

 

 

 

         


