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Cílem práce je zmapovat supervizní praxi v terapeutických komunitách pro 

závislé v ČR. V teoretické části se autor se podrobně věnuje terapeutické 
komunitě jako fenoménu. Zpracované odkazy jsou výstižně zapracované do 
myšlenkové struktury. Vrací se poměrně hluboko do historie vzniku 

komunit, takže umožňuje čtenáři místo formálních definic utvořit si vlastní 
obrázek o tom, co tvořilo pletivo, z něhož vyrůstají dnes existující 

terapeutické komunity. Postihuje hlavní pilíře (náboženské skupiny, 
pedagogické programy, psychoterapeutické metody). Následuje zasvěcený a 
pečlivý popis vývoje první terapeutických komunit ve Spojených státech, 

Evropě a nakonec i u nás. Už v tomto momentu je zřejmé, že autorovi se 
podařilo na poměrně malém prostoru ve zhuštěné verzi představit vývoj a 

situaci fenoménu terapeutické komunity v ČR.  
Fenoménu supervize se věnuje s větší stručnosti, ale pro potřeby práce 
dostatečně. Přínosné je například i to, že využívá mimo jiné i definic 

odborných společností, které sdružují supervizory.  
Zhruba v polovině práce se autor dostává již specificky k supervizi v 
terapeutické komunitě.  

 
Empirická část má rovněž „...zmapovat a popsat supervizní praxi v TK pro 

drogově závislé.." Následují otázky a podněty, kterým by se autor případně 
mohl věnovat při obhajobě práce: 
 

- Proč v nestrukturovaných rozhovorech měl připravenou jednu otázku 
týkající se toho, kdy a proč změnili supervizora - respektive proč by ho v 

budoucnosti změnili? 
 
- Proč zvolil rozhovory pouze se dvěma supervizory? 

 
- Jsou ještě jiné důvody než uvedené, které ho vedly k tomu, proč nezařadil 
mezi respondenty zadavatele? 

 
- Měl či má hypotézu o tom, jak by se změnily výsledky, kdyby z 



respondentů nevyřadil třetí stranu kontraktu - tedy zadavatele supervize? 

 
- Proč zvolil respondenta, který odešel kvůli supervizi...? 

- Ač svou chtě nechtě angažovanou roli výzkumníka připouští a uvádí 
způsob, jak se snažil ji redukovat, mohl by uvést v jakém směru toto 
angažmá mohlo ovlivnit volbu prvků výzkumu, zpracování a interpretaci? 

 
Zajímavé je rozložení vzdělání supervizorů, respektive jejich příslušnost k 

vzdělávacím institutům. Podnětná je i kratší diskuse o dvojsečných 
důsledcích toho, když supervizor měl v minulosti či současnosti praxi v TK. 
 

Cenným postřehem je i otázka, jestli to, co nazýváme paralelními procesy, 
tak lze 
 skutečně pojmenovat. Když píše, že "...dění v týmu není paralelou, ale 

spíše součástí. V tomto živoucím organismu se pak nabízí otázka, zda se i 
supervizor nestává součástí..“ 

 
Mezi další prospěšná hlediska při charakteristice patří nepochybně vývojové 
- popis a řada příkladů paralel - vývoj týmu, profesní vývoj, vývoj supervizní 

spolupráce - různé diskontinuity...výstižně předloženo. 
 

V popisu jednotlivých kvalit i forem supervize v TK mi trochu chyběla 
položka o faktické účasti supervizora v programu - tedy "přímé supervizi". 
Autor se na ní neptal a z volných hovorů asi k ní nic nevyplynulo. Nicméně 

- ač je to kontroverzní téma - možná by stálo za popis.  
 
Bylo by jistě zajímavé kdyby býval autor výzkum pojal ve větší šíři tak, aby 

pokryl právě některé z oblastí, které v závěru sám uvádí jako další otazníky 
- tedy otázku častější volby mužů - supervizorů - oproti ženám, otázku 

týkající se malého využívání supervize řízení.  
 
Závěr: 

Celkový dojem z hodnocené práce je výborný. Text je živý, kondenzovaný, 
efektivně využitý prostor. Mnohé ze zpracovaného materiálu může být 

velkým přínosem pro obor, případně nabízí cílené podněty pro další 
zkoumání. 
Formálně diplomová práce zahrnuje všechny náležitosti. Autor prokázal 

schopnost kvalitní práce s prameny, schopnost formulovat a jasně odlišit 
vlastní názory a interpretace. Přináší velmi kvalitní a komplexní 
charakteristiku terapeutické komunity - a to přitom na poměrně malém 

prostoru. V hodnoceném textu se objevují dílčí překlepy a nedotaženosti, 
které nicméně mírně kazí celkový profesionální dojem. Vzhledem k 

stanoveným cílům však práce nepostihuje jednu část spektra problematiky 
- a to myslím volbou respondentů.  
Chybějící "strana supervizního pole" - tedy zadavatelé supervize tak zcela 

nemohla přispět k ucelenému obrazu supervize v TK. Rovněž počet 
oslovených supervizorů poněkud snižuje vypovídající hodnotu získaného 
materiálu.  

 
 

Na základě těchto dvou bodů z výzkumné části navrhuji hodnocení:  



velmi dobře a doporučuji práci k obhajobě. 

 
 

 
 
V Praze dne 18. srpna 2012    PhDr. Martin Hajný, Ph.D. 


