
Bc. Anna Bürgerová: Supervize v mateřské škole 

 Diplomová práce. 

Posudek vedoucí práce. 

 

Studentka Anna Bürgerová se ve své diplomové práci zaměřila na výzkum problematiky 

realizované supervize v prostředí mateřské školy. Ve své studii využívá kvalitativní 

metodologii (rozhovory a následné kódování s využitím zakotvené teorie). Jejím cílem bylo 

přiblížit tzv. žitou realitu paní učitelek, které službu využívají a v diskusi ji vztáhnout 

k poznatkům již publikovaným jinými autory. Téma je dobře zvoleno, je aktuální, autorka 

se v něm výborně zorientovala a prokázala skutečný zájem. 

 

Teoretická část je na velmi dobré úrovni. Je věnována konceptu supervize z hlediska 

pojmového vymezení, funkce, cílů, zaměření, procesu a účastníků. Dále se teorie zužuje k tématům 

uplatňování supervize ve školství a specifické nároky pedagogické profese. V závěru teoretické 

části autorka představuje supervizi jako účinný nástroj profesního růstu a psychohygieny pedagogů, 

což chválím. Tato část je věcná a nutná k dokreslení představy o tématu, nabízí čtenáři přesně 

to, co pro porozumění potřebuje. 

 

Empirická část práce kvalitně představuje metodologii výzkumu, etické ošetření, seznamuje 

nás s cílovou skupinou (13 paní učitelek z třech mateřských škol s minimální zkušeností 2 let 

práce pod supervizí) a uvádí výzkumné otázky:  

 
1) Jakých podob nabývá supervize v mateřských školách?  

2) Jak supervizi vnímají pedagogové mateřských škol?  

3) Jaké aspekty napomáhají v rozvoji supervizního procesu?  

4) Jaké jsou přínosy a limity supervize z pohledu pedagogů mateřských škol?  

 

Na počátku prezentace dat můžeme číst medailonky školek a jejich cestu k supervizi i její 

realizaci. Výzkumný vzorek je úměrný typu práce.  

Následně se přesouváme k průřezovým tématům, které se pokouší zodpovědět jednotlivé 

výzkumné otázky. Výsledky výzkumu ukazují, že realizace supervize v MŠ předně závisí na 

finančních a organizačních možnostech školy, které předurčují míru využití potenciálu této služby. 

Z výsledků dále vyplývá, že pedagogičtí pracovníci supervizi vnímají jako pomoc v získání nového 

náhledu a prostředek ke sdílení v bezpečném prostředí. Právě pocit bezpečí a důvěru učitelé 

vnímají jako klíčový prvek pro úspěšný supervizní proces společně s lidským a partnerským 

přístupem supervizora, jehož přítomnost je nezbytná pro ochranu prostoru a řízení procesu. Podle 

výsledků pedagogové supervizi vnímají jednoznačně jako přínos v oblastech osobního i profesního 

rozvoje, podpory týmové komunikace a spolupráce a rovněž řízení a organizace školy. V práci jsou 

zodpovědně popsány i limity služby: omezená dostupnost a finanční náročnost, náročnost na 

organizaci a čas, ale taky mnohem hlubší a objevnější limit psychické náročnosti (únava, emoce, 

náročná témata, „krušné chvíle“, dotek hloubky).   
 

Empirická část vrcholí diskusí, kde získáváme v souhrnu odpovědi na všechny výzkumné 

otázky a kde autorka komparuje výsledky s výzkumy jiných autorů, českých i zahraničních.  

 

Text je celkově kvalitní. Citace je správná a její rozsah adekvátní. Práce je plně autorským 

dílem a hodnotným příspěvkem k novému tématu supervize ve školství. S postupem 

spolupráce jsem jako školitelka byla spokojená, studentka pracovala samostatně, dobře 

formulovala a zároveň citlivě reagovala na moje komentáře či připomínky. S výslednou 

podobou práce jsem velmi spokojená. 



Práce splňuje všechny nároky kladené na diplomovou práci a zároveň je velmi čtivá a 

srozumitelná. Vřele ji doporučuji k obhajobě. 

Otázky pro obhajobu: 

 

 Objevilo se u Vašich respondentek téma „jak se v supervizi nakládá s chybou“, „můžu říci, že jsem 

pochybila“ apod. A je to bonus nebo riziko? 

 Jak vstupuje do Vašeho tématu osobnost supervizora jako proměnná kvality supervize/ 

supervizního vztahu? 

V Praze 10.5.2021    PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 


