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1. Hodnocení volby tématu práce (relevance k oboru, 

originalita) 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Téma plně odpovídá zaměření a cílům studia supervize, integruje poznatky z řízení a supervize. 

2. Hodnocení formulace hlavního cíle práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Cíl práce je formulován precizně. 

3. Hodnocení provázanosti kapitol a struktury práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Ačkoli jde o případovou studii, autorka zvolila klasické rozdělení práce na část teoretickou a 

praktickou. V teoretické části vybrala a charakterizovala hlavní pojmy, s nimiž pracovala 

v praktické části. Podařilo se jí tak nejen  obě části, ale zdařile navazovat na sebe i jednotlivé 

kapitoly práce. Obtížné je u podobných studií nalézt přehlednou prezentaci mnoha vzájemně 

souvisejících aspektů, které nemají zpravidla prosté lineární návaznosti, ale vrší se na sebe spíše 

cyklicky a novější vrstvy proměňují vrstvy vzniklé dříve. To je velmi obtížně komunikovatelné 

a autor musí hledat takovou strukturu a obsah kapitol, která umožní vzájemné vztahy nechat 

zahlédnout ve svébytném načasování. Mám za to, že se to autorce podařilo.  

4. Hodnocení práce se zdroji, včetně zahraničních(?), 

míra vyjasnění pojmů, teoretické zpracování 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Práce byla natolik komplexní ve své praktické realizaci, že na detailní nasvícení pojmů a 

objevné teoretické zpracování se již nedostávalo sil, zdroje jsou bez výjimky staršího data a 

teoretická diferenciace je poněkud slabší, i když pro účely práce postačující. 

5. Hodnocení metodologického uchopení a jeho 

zdůvodnění, etické aspekty výzkumu  

 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 
 

Základní zvolený přístup formou případové studie považuji za relevantní, volbu smíšeného 
kvali-kvanti přístupu a jeho zdůvodnění též. 

6. Hodnocení zpracování a interpretace výsledků 

výzkumu 

a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Vytvořená data z rozhovorů a dotazníků jsou transparentně předvedena „tak jak jsou“. Autorka 

podrobně „realisticky“ (naivně realisticky?) popisuje, co dělala, jak sestry a vedoucí reagovali, 

co říkaly atd. Autorka seskupuje celé řečené různorodé věty k položené otázce, jakoby 



 

odpovědi již byly současně výsledkem, nezaujímá tedy žádnou vědomou a reflektovanou 

analytickou pozici. 

7. Hodnocení naplnění cílů a zpracování závěrů práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Cíle práce byly v zásadě dosaženy (podrobný popis případu), autorka své poznatky diskutuje na 

pozadí literatury a shrnuje, co se dozvěděla ke svým výzkumným otázkám. Chybí tu však hlubší 

reflexe souvislostí, které chtěla v práci nasvítit. 

8. Hodnocení formální stránky práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

Práce je dobře zpracovaná, zdroje správně citovány. 

9. Hodnocení přínosu práce pro praxi  a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: 

 

O zavádění supervize do zdravotnických organizací je stále velmi málo empirických poznatků, 

proto každá práce, která se snaží poctivě popsat tento náročný proces, může pomoct další 

odborníkům v reflexi této tématiky. 

10. Otázky k 

obhajobě 

 Pokuste se na základě vybraných údajů z případové studie kriticky rozebrat, které 

vlivy, působící na organizaci ve sledovaném období, měly klíčový vliv na zavádění 
supervize, spokojenost sester a jejich vnímání kvality své práce. 

11. Celkové zhodnocení práce a) výborně 

b) velmi dobře 

c) dobře 

d) nevyhovující 

Odůvodnění: Při obhajobě by měla autorka ukázat, zda je schopna hlouběji uchopit popisovaný případ na 

pozadí externích a interních vlivů a vysvětlit jejich váhu. 

 

 

        

 

 

 

 

Dne 15.9.2021 …………………………………………………………………….. 

podpis autora posouzení 


