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Posudek bakalářské práce s názvem: Celoživotní vzdělávání 

sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením 
na supervIZI. 

Vedoucí práce: PhDr. Daniela Vodáčková 

Kristýna Krušinská předkládá práci aktuální zajímavou a užitečnou. Ověřovala, účinnost 
modelu vzdělávání sociálních pracovníků formou supervize. Jednalo se o vzdělávací projekt 
v rámci ESF výzva OPRLZ, jehož řešitelem byl ČIS (Český institut pro supervizi). 

V teoretické části práce autorka popsala, dle mého názoru, výstižně a komplexně situaci 
sociálních pracovníků ve státní správě, koncept celoživotního vzdělávání dle MPSV, téma 
supervize a projekt samotný. 

Výzkum je postaven na dotazníku skládajícího se z 36 otázek, administrovala ho mezi 200 
osob a vrátil se od 140 osob. Zkoumaný vzorek je tedy zcela reprezentativní. Respondenty 
byli sociální pracovníci státní správy, kteří absolvovali vzdělávací supervizní program. 

Cílem dotazníku bylo ověřit užitečnost a zacílenost tohoto vzdělávacího programu. 
Autorka předběžné výsledky svého šetření prezentovala na konferenci o supervizi. 

Práce má vysokou praktickou užitečnost, je dobře podložena literaturou, obsahuje především 
české tituly, což je ale pochopitelné, vzhledem k tématu, které se týká především našeho 
českého prostředí. 

Práce má dobrou grafickou a jazykovou úroveň, je dobře strukturovaná. 

Silnou stránkou práce je kvalitně zpracovaná kapitola Diskuse formulující řadu fundovaných 
úvah ve vztahu k dané problematice a nabízí jakousi metaúroveň celé práce. 

Autorka v procesu psaní práce velmi úzce spolupracovala se mnou jako s vedoucí práce, 
s konzultantem PhDr. J. Brožou z ČISu a dalšími učiteli katedry. Její přístup k dané věci byl 
velmi zodpovědný. 

Pokud bych se zaměřila na nedostatky, chybí mi v příloze kontingenční tabulka - JeJ1 
výsledky jsou ale uvedeny v příslušných kapitolách vztahujícím se k výsledkům výzkumu. 

V práci ale jednoznačně převažují klady, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 
výborně. 

V Praze 11.6. 2008 
PhDr. Daniela Vodáčková, 
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