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Posuzovaná diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu supervize ve školství, konkrétně se 

autorka zaměřila na prostředí mateřských škol. V tomto ohledu vnímám téma práce jako velmi 

přínosné, protože zatím je supervizi a podobným technikám kolegiálního sdílení věnováno v českém 

prostředí méně výzkumné pozornosti a v rámci mateřských škol je to pravděpodobně ještě méně.  

Při zavádění supervize do škol se objevuje nejenom pozitivní přijetí a nadšení ale také překážky a 

z toho důvodu je důležité věnovat se tomu, jak jí vyučující vnímají, co si o ní myslí, jaké o ní mají 

informace a proč k ní mohou mít výhrady, na což se autorka ve svém výzkumu také zaměřila.  

Formální stránka: 

Po formální stránce obsahuje práce všechny potřebné části včetně závěru. Je tradičně strukturovaná 

a logicky dělená na podkapitoly. Pozitivně hodnotím zvýraznění klíčových slov, které usnadňuje čtení.  

Výhrady mám k doslovným citacím zdrojů, kde většinou chybí uvedení stránky, z něhož daný text 

pochází (např. str 10, 11 apod.). Také se častěji objevují sekundární citace (v první části supervize 

jsem jich našla zběžně 8), jedná se většinou o citace českých autorů, takže je pravděpodobné, že 

originály mohly být pro autorku dostupné, nicméně je zřejmě nutné přihlédnout i k aktuální situaci 

(předpokládám, že v době psaní práce byly zavřené knihovny).  

Autorka většinou cituje správně a dostatečně zdrojovou literaturu pouze výjimečně některý odkaz 

chybí např. autorka píše: „Na základě předchozích výzkumů bylo dokázáno, že začínající učitelé… (str. 

27) bez uvedení na které výzkumy odkazuje, na str. 31 uvádí definici schaffoldingu bez odkazu na 

zdroj. Také uvádí, že otázky do rozhovoru sestavila na základě zahraniční literatury, ale už neuvádí 

jaké, což považuji za větší problém, protože je důležité uvést na koho tímto navazuje.  

Práce obsahuje seznam literatury citovaný podle ISO 690, v seznamu literatury velmi výrazně 

převládají české zdroje (v rámci 40 zdrojů jsou pouze 4 zahraniční) a zřejmý je také výrazně menší 

počet výzkumných článků, což považuji za významnou slabinu práce.  

Teoretické ukotvení:  

Teoretická část je podle mého názoru slabší stránkou jinak zajímavé práce. Zásadní problém vnímám 

v tom, že autorka do práce nezahrnula dostatek zahraničních zdrojů a výzkumů, které s tématem 

souvisí, např. týkajících se klimatu ve škole, forem supervizí a sdílení. Na jednu stranu chápu, že je to 

náročné, protože v zahraniční literatuře je supervize často spojována spíše s hospitací, ale i toto 

pojetí se mění a vznikají nové možnosti, kde učitelé mohou rozvíjet svou sebereflexi a sdílet s kolegy, 

a to by se podle mého názoru mělo v práci objevit. 

Některé části vnímám naopak jako trochu přebytečné nebo příliš dlouhé vzhledem k tomu, že nejsou 

pro dané téma natolik důležité např. informace o kontraktu, supervizorovi, kapitola o alternativních a 

státních školách. 

Kapitolu historie supervize považuji za příliš obecnou, chybí mi v ní více informací vztahujících se 

konkrétně k tomu jak se supervize a podobné další techniky dostávají do škol. Podobný problém 

vnímám i u některých dalších částí jako je například kapitola o mateřských školkách, která je opět 

velmi obecná a dle mého názoru nedostatečně zaměřená na problémy a prožívání vyučujících 

v mateřské škole, které jsou pro danou diplomovou práci důležitější. Také mi není jasné proč autorka 



uvádí dělení povah podle Hippokrata, proč je to potřeba a případně proč nezvolila jiné relevantní 

moderní pojetí?  

Empirická část:  

Za silnou stránku práce naopak považuji její empirickou část, i když i k ní mám drobné výhrady, 

domnívám se, že je zpracována kvalitně a je patrné, že autorka se věnovala analýze delší dobu a 

snažila se v datech hledat souvislosti.  

Cíle a výzkumné otázky jsou jasně formulované v úvodu a autorka se k nim a k jejich zodpovězení 

velmi dobře vrací i v závěru, kde na ně postupně hledá odpovědi. Větší rozpracování by si zasloužilo 

zdůvodnění, proč si autorka klade dané výzkumné otázky, v textu uvádí: … Na základě rešerše 

literatury jsem dospěla k několika oblastem… (str. 41), ale neuvádí žádné konkrétní zdroje ani jak 

k nim dospěla.  

Empirická část obsahuje všechny podstatné části, autorka dostatečně vysvětluje, jak postupovala, 

možná by bylo užitečné zmínit ještě určitý mezičlánek, jak autorka dospěla už k daným kategoriím, 

jak je třídila.  

Prezentované výsledky jsou přehledně členěné, autorce se podařilo je systematicky roztřídit. Velmi 

důležité je že nedochází pouze k prezentaci dat, ale autorka v nich dobře nachází i souvislosti a 

interpretace.  

Bohužel diskuse podle mého názoru naráží částečně na nedostatečně propracovanou teoretickou 

část, autorka se snaží své výsledky vztáhnout k teoretickým východiskům uvedeným výše, je však 

patrné omezení v nedostatečném množství relevantních zdrojů. Porovnání se zahraničními výzkumy 

by podle mého názoru mohlo být zajímavější, vzhledem k tomu že v českém prostředí se zatím těmto 

tématům nevěnuje tolik výzkumné pozornosti.  

Závěr posudku: 

Předložená diplomová práce zpracovala velmi zajímavé a aktuální téma supervize a mateřských škol, 

její slabinou je dle mého názoru teoretické ukotvení, které nedostatečně představuje stav 

současného poznání v zahraničí, v rámci diskuse je tak náročné vztáhnout výsledky autorčina 

výzkumu k výsledkům dalších autorů. Na druhou stranu empirická práce je zpracována kvalitně a 

podrobně. V posudku se zaměřuji na problematická místa práce je však důležité zdůraznit, že práce 

má i kvalitní a dobře zpracované části. Práci doporučují k obhajobě.  

Otázky k diskusi:  

1) V úvodu je uvedeno, že supervize není vnímána jako dohled/kontrola, je podle vás možné, 

aby supervizi dělal/a ředitel/ka školy (tedy ve vašem pojetí interní supervizi)? Nevylučuje se 

to určitým způsobem?  

2) Bylo při výběru školy záměrem, že MŠ B měla supervizi, kterou vykonávala ředitelka školy? 

Řešila jste nějak proč to označuje jako supervizi a ne hospitaci? Jak se k tomu dostali?  

3) Na základě výsledků vašeho výzkumu, co byste doporučila řediteli/ce, který by chtěl zavést 

supervizi nebo něco podobného ve své škole? Na co by si měl dát pozor?  

 

V Římě dne 14.5.       Mgr. Anna Vozková  

 


