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Diplomová práce 

 

Oponentský posudek 

 

Studentka se ve své diplomové práci zabývá tématem supervize v mateřských školách. Jejím 

cílem je zmapování zkušeností pedagogických pracovnic s touto metodou profesního růstu a 

podpory. Jedná se o kvalitativní práci, která zpracovává rozhovory s pedagogickými 

pracovnicemi ze tří mateřských škol s využitím zakotvené teorie. Výsledky komplexně mapují 

jejich zkušenosti se supervizí.  

Studii předchází kvalitně vystavěný Abstrakt, který popisuje velmi výstižně celou práci včetně 

hlavních zjištění. Diplomová práce je zpracována na velmi vysoké jazykové úrovni, je výborně 

strukturovaná a celkově přehledná. Výsledná zjištění jsou jednoznačně prezentována a jsou 

doplňována vhodně voleným citováním z rozhovorů, které problematiku ilustrují. Citování 

zdrojů v textu práce je správné, jen v závěrečném souhrnu použitých zdrojů nedrží jednotnou 

normu.  

Diplomová práce je rozdělena tradičně na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se 

studentka zaměřuje na hlavní oblasti supervize, které popisuje výstižně a přehledně, využívá 

aktuální zdroje a výzkumy, které správně cituje. Jedná se o vymezení základních pojmů, funkce 

a druhů supervize, dále se zaměřuje také na tzv. supervizní trojúhelník (tedy účastníky celého 

procesu) a kontrakt. Uvádí také postavení a využívání supervize ve školství obecně.  

V empirické části je zpracována metodologie výzkumu, která je dostatečně popsána a 

obhájena. Následuje prezentování výsledků studie, které je rozděleno do dvou oblastí. V první 

oblasti jsou představeny tzv. příběhy mateřských škol, což je shrnutí obecných informací o 

daných pracovištích, jejich cesty k supervizi, způsobů supervizní práce ad. V druhé oblasti 

najdeme již konkrétní výsledky vycházející přímo z rozhovorů s pedagogickými pracovnicemi. 

Tyto výsledky jsou strukturovány tematicky a mapují představy pedagogů, jejich pocity a 

očekávání, supervizi jako pomoc při jejich práci a také celkový smysl supervize z jejich 

pohledu. Výsledky dále popisují proces supervize (přes supervizní prvky, význam bezpečí ad.), 

až po přínosy a limity supervize (stále pohledem pedagogů).  

Výsledků, které jsou v rámci empirické části prezentovány, je mnoho. Pro jejich ještě jasnější 

představení by mohly pomoci např. přehledové tabulky, „myšlenkové mapy“ či grafy, které by 

na konci příslušné kapitoly rekapitulovaly uvedené informace, které jsou jinak pouze v textové 

podobě. To by sloužilo k ještě lepší orientaci čtenáře v předkládaném tématu.   

Diskuze nabízí přehled nejdůležitějších zjištění, která jsou srovnávána s výsledky aktuálních 

českých výzkumů v oblasti supervize a s další odbornou literaturou. Je zpracovaná precizně. 

Diskuze s odbornými zdroji práci posouvá dále a nabízí přehledné a jednoznačné shrnutí všeho 

podstatného z výzkumu.  



V Závěru práce jsou stručně shrnuta nejdůležitější zjištění celé práce. Akcentován je celkově 

pozitivní přínos supervize jako vhodné formy pomoci pro pedagogické pracovníky a nejen pro 

ně, ale sekundárně i pro všechny žáky, se kterými pracují.  

 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Možné otázky k diskuzi: 

 

 Jaké výhody a nevýhody nabízí forma skupinové vs. individuální supervize pro 

pedagogické pracovníky? Ve výzkumu jsou některé nastíněné, které by byly ty 

nejdůležitější podle Vás? 

 Je možné definovat jasnou hranici mezi supervizí a psychologickým poradenstvím? 

Některé paní učitelky komentovaly i pomoc supervizorky s „osobními“ tématy, byla to 

ještě supervize?  

 Výzkum uvádí, že podpůrný aspekt supervize pedagožky vnímají na třech úrovních: 

osobní, vztahové a profesní. Překrývají se tyto oblasti tematicky, nebo jsou to oddělené 

kategorie? Lze uvést nějaký konkrétní příklad, na kterém by to bylo možné ilustrovat? 
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