
Posouzení diplomové práce Veroniky Šanderové „Supervize v mateřské škole“  

Posudek vedoucí  

Předložená diplomová práce se věnuje tématu supervize. Jedná se o téma aktuální, různé 

formy profesního sdílení zkušeností u učitelů se stále více objevuje v našich základních i 

mateřských školách. Výzkum si klade za cíl zmapování pozitivních a kritických míst průběhu 

supervizního setkávání   ve dvou vybraných mateřských  školách. Jejich porovnání mj. 

ukazuje na rozdílný kontext supervize, vliv instituce, vedení školy a další faktory, které se na 

průběhu podílejí.  

Diplomová práce je velmi přehledně členěná. Struktura je běžná, teoretická část shrnuje 

teoretický východiska – dosavadní stav poznání ve sledované oblasti. Výzkumná část 

prezentuje vlastní kvalitativní výzkum ve dvou mateřských školách.  

Studie vychází z dobře vybrané a zpracované odborné literatury. Cením si výběru cíleného na 

téma vlastního výzkumu i začlenění časopiseckých článků z výzkumů ve sledované oblasti. 

To vše se zúročilo v diskusi výsledků.  

Metodologie výzkumu je popsána odpovídajícím způsobem, detailně a přesně. Hlavní 

empirická data byla sebrána prostřednictvím devíti rozhovorů s pracovníky dvou mateřských 

škol, učitelek, ředitelek a zástupkyň.   Zastoupení není rovnoměrné, z jedné školy je šest 

respondentů, ze druhé pouze tři. Nicméně i to lze považovat za důležitou informaci, vypovídá 

to povaze každé z mateřských škol. Navíc do sběru dat vstoupila pandemie Covid 19. 

Struktura rozhovoru učitelů a ředitelů byla mírně odlišná, vedení bylo dotazováno také na 

záměr, financování, práci s učitelkami apod.  

Také postup analýzy dat je dostatečně  popsán. Vznikl systém kategorií, který dovolil velmi 

pěkně strukturovat téma supervize očima jejích účastníků, učitelek a ředitelek školy a obě 

školy porovnat.  

Výsledky považuji za zajímavé a inspirativní. Zejména rozdíly mezi oběma školami jsou 

spektakulární. Ukazují vliv instituce a jejího vedení na průběh a úspěšnost supervize. Autorce 

se podařilo ukázat tento vliv i na rozdílech v řešených tématech (témata, primární vs. terciální 

prevence, vztahy, očekávání, definování supervize a jejích cílů vedením školy ad. ). 

Veronika Šanderová tak ukazuje zřetelně nejen podmínky, za kterých je supervize produktivní 

a možná, ale také vliv na jednotlivce i celou školu a její klima.  

Předložená diplomová práce se mi velmi líbí 

Diplomová práce Veroniky Šanderové splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci 

magisterského studia psychologie a doporučuji jí k obhajobě.  
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