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Diplomant působí jako terapeut v komunitě pro drogově závislé a jako supervizor. Téma si 

zvolil v souladu se zaměřením své práce i studia s cílem prohloubit své porozumění tomu, co se děje 

v „mnohovrstevnaté, emocionálně nabité a neustále se proměňující situaci“ v terapeutických 

komunitách pro drogově závislé. (str.8)  Využil k tomu jednak poměrně rozsáhlou literaturu k historii i 

současnosti terapeutických komunit, z níž kreativně a čtivě zpracoval teoretickou část, a dále vlastní 

výzkum. Široké téma je v praktické části zúženo na současnou supervizní praxi v terapeutických 

komunitách (dále jen TK). 

Práce je přehledně strukturována, témata jsou dobře propojována, logicky na sebe navazují. 

Některá, zejména nehistorická témata (klient TK, čím je komunita terapeutická, standardy kvality) 

autor analyzuje a diskutuje, porovnává poznatky z různých zdrojů a začleňuje je vhodně do vlastního 

plynulého textu. Citlivě pracuje se zdroji i správně odkazuje. Čerpá z rozsáhlého korpusu spíše 

prakticky zaměřených a historických publikací včetně zahraničních. Slabší je zastoupení vědeckých 

publikací obsahujících výzkumná zjištění z dané oblasti-zde se autor omezuje na nečetné české 

publikace, zejména výzkum Broži a Radimeckého, na který vědomě navazuje. V české literatuře je 

ovšem výzkum tohoto druhu v počátcích.  

Ve výzkumné části je dobře vymezen cíl a postup šetření, detailně je popsána populace a 

výběr zkoumaného vzorku. Jsou diskutovány etické aspekty výzkumu a krátce i limity šetření. Práce 

s daty je jen letmo naznačena. Autor vedl polostrukturované a nestrukturované telefonické a osobní 

rozhovory, nahrávané na diktafon. Část dat zpracoval kvantitativně (odpověď na otázky kdo, kdy, 

s kým, o čem a jak supervizi v TK provádí), další část kvalitativně. V kvalitativně zpracované části 

dospěl k několika novým kategoriím, v nichž své poznatky uvádí. Svá zjištění porovnal s předchozími 

výzkumy a detailně je diskutoval na pozadí literárních poznatků a názorů různých autorů. Výslednými 

analytickými kategoriemi, které vzájemně propojuje (princip axiálního kódování) jsou vývoj týmu, 

supervizorova přístupu a spolupráce, vývoj supervizora, konflikty rolí jako úskalí vývoje supervize a 

vývoj podoby supervize v TK. Dalším tématem, které si zvolil předem, je téma změny supervizora, 

které analyzuje do sedmi druhů podle převažující příčiny. Hlavní poznatky  posléze z výzkumné části 

v kap. 3.3. shrnuje a v kap.3.4. diskutuje.  

V závěru práce autor hodnotí, co z výchozích záměrů se mu podařilo naplnit, jaké praktické důsledky 

jeho výzkum nese a jaké další otázky mu tato práce ve svém průběhu otevřela. 



Práce je svým rozsahem nevelká (pod stanoveným počtem stran), je však obsažná. Autor má dar 

dobře stylizovat, vyjadřuje se s lehkostí a barvitostí, která zvyšuje čtivost textu. Nevyhýbá se 

kontroverzním tématům, porovnává odlišné názory, odhaluje problémy, argumentuje a dle mého 

názoru adekvátně syntetizuje informace, fakta a zkušenosti o supervizní praxi v  TK. Výzkum je 

metodologicky dobře uchopený i pospaný, analytické zpracování působí přesvědčivě. 

Práce podle mne splňuje nároky kladené na magisterskou práci a považuji ji za cenný příspěvek 

k výzkumům v této oblasti. Kvalita práce je bohužel zbytečně snížena formálními nedostatky-

vynechanými písmeny, chybějícími mezerami mezi slovy apod. Z toho důvodu práci hodnotím mezi 

výbornou a velmi dobrou, dle rozhodnutí komise.  

 

V Praze, dne 3. 9. 2012                                                            PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. 

 

 


