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Práce sleduje změny v organizaci sociálních služeb, poskytující rezidenční péči o seniory, 

v průběhu zavádění standardů kvality. Souběžně s touto změnou probíhala v organizaci 

supervize, kterou poskytovala autorka práce spolu s kolegyní (absolventkou této katedry). 

Záznamy, zprávy a vlastní poznámky ze supervize podrobila autorka práce analýze, při níž 

aplikovala některé techniky kvalitativního výzkumu. 

Zaměření práce je inovativní – věnuje se u nás málo zmapovanému tématu. Vzhledem 

k charakteru poskytované supervize, která se odehrávala na různých úrovních organizace 

včetně manažmentu, zvolila autorka pojmenování tohoto procesu jako „supervize 

organizace“, kterou chápe jako supervizi systému (str.16). Upozorňuje na to, že v našich 

podmínkách se tento typ organizace zatím téměř nevyskytuje, proto je důležité první 

zkušenosti zachytit také výzkumně. Účel svého výzkumu formuluje na str. 26 - předpokládá 

zachycení měnících se potřeb pracovníků v souvislosti s probíhající změnou a jejich projevení 

se v supervizi. Dále předpokládá, že supervize bude na tyto potřeby reagovat a zjistí se čím. 

Konečně předpokládá, že výzkum ukáže principy supervizní práce se systémem. Výstupem 

má být zakotvená teorie, která by měla pomoci supervizorům v sociálních službách. 

Práce má krátkou teoretickou část (14 stran), která je sérií ne příliš uspořádaných výňatků z 

českých zdrojů o supervizi a o kontextu sociálních služeb, včetně legislativních změn 

vyvolávajících změny také ve zkoumané organizaci. Jako nejzajímavější v teoretické části lze 

hodnotit kapitolu 1.2.  týkající se supervize organizace. Tu autorka spojuje s konceptem 

„systému“- pojem však nevymezuje a neporovnává toto pojetí s jinými konceptuálními 

možnostmi, takže volba není argumentovaná.  Práce se zdroji je někdy správná, místy však 

schází strana zdroje u přímé citace, jindy se objevuje  v odkazu v textu a v seznamu publikací 

jen jedno jméno ze dvou a naopak, některá jména v seznamu chybí. Ne právě vhodná je 

častá práce s přímými citacemi. Vytknout je nutné také úplnou absenci cizojazyčných zdrojů. 

V empirické části je představen postup analýzy supervizního procesu.  



Ta sestává ze tří částí nazvaných představení výzkumného problému (1), kódování (2) a „a co 

s výzkumem dál“ (3). Názvy kapitol zcela neodpovídají obsahu, což platí i o podkapitolách. 

Tak již „představení výzkumného problému“ je spíš představením organizace, kde probíhala 

supervize. Autorka podrobněji vysvětluje volbu organizace pro analýzu materiálů, které ze 

supervize nasbírala. Motivem bylo, že se po celou dobu průběhu změn nezměnil ředitel, což, 

jak říká autorka, znamenalo kontinuální průběh supervize po celou dobu 3,5 roku. Dalším 

důvodem byla nejobsáhlejší dokumentace k supervizi, zápisy ze supervizí, polní poznámky a 

doporučení. Ty ovšem byly shromážděny převážně ještě před tím, než bylo studentce jasné, 

jak se kvalitativní výzkum provádí- sloužily tedy především k dokumentaci supervizního 

procesu pro supervizorky  a pro organizaci. 

Kapitola 1.2. Konceptuální rámec opět neobsahuje konceptuální rámec, ale popisuje 

organizaci z hlediska systému sociálních služeb (poslání, cíle atd.) Kapitola 1.3. Metoda sběru 

dat není o sběru dat, ale o zvolené metodě zakotvené teorie a informovaném souhlasu. V 

kap. 1.4. Zpracování získaných dat je skutečně popsán postup volby vzorku dat z celého 

souboru dokumentů. Nejprve pomocí účelového vzorkování vybrala dokumenty tak, aby byly 

zastoupeny materiály z jednotlivých let, a potom náhodným vzorkováním za pomoci losu 

došlo k redukci jejich počtu v každém období. Dále autorka obsah kódovala. Popsaný postup 

redukce velkého množství dokumentů (204) autorka nezdůvodňuje, jen říká, že se pro něj 

„rozhodla“(str.30). Následuje kapitola nazvaná Metodologie (str.31), kde znovu podrobněji 

popisuje postup kódování.  Toto vše je součástí kapitoly „představení výzkumného 

problému“.  

V kapitole 2 nazvané kódování autorka prezentuje postup a výsledky zvoleného třídění. 

Výsledné kategorie a podkategorie zkoumala z hlediska jejich změn v čase a hledala mezi 

nimi další souvislosti. Ty pak ve třetí kapitole uspořádala technikou „vyložení karet“  a 

dospěla k teorii, opřené dle vyjádření autorky o vytvořené kategorie a vztahy. 

Záměr práce je představen v celku srozumitelně, i když jej čtenář musí v textu hledat-  

zachycení měnících se potřeb pracovníků v souvislosti s probíhající změnou a jejich projevení 

se v supervizi. Také ambice zachytit, čím a jak bude supervize na tyto potřeby reagovat, je 

vhodná v poli dosud málo poznaných souvislostí supervizního procesu.  Práce však vykazuje 

několik zásadních nedostatků.  

Především konkrétní záměr si autorka ujasnila až dosti dlouho potom, co již začala s pracnou 

analýzou svých dat, značně v ní pokročila a nechtěla vloženou práci i z časových důvodů 

vyhodit a začít znovu. Snažila se tedy z dat získat to, co ukáží. Analýza i interpretace byla 

poznamenána pochopitelnou nezkušeností v tomto typu analýzy, přičemž autorka z časových 

důvodů nevyužila semináře, pro tyto účely vypsaného. Při své analýze sloučila do kategorií 

značně heterogenní materiál nashromážděný k původně jiným účelům. Zápisy ze supervize 

od pracovníků a poznámky supervizorek  neměly být pro takto vymezený záměr sloučeny, 

protože každý z těchto zdrojů by měl sloužit jinému zkoumanému aspektu (jak reagují 

pracovníci a jak na to reaguje supervize) . Autorka také nepracovala s jiným významovým 



kontextem dat, než s jejich datací. Tím se jí ztratil podstatný zdroj jejich významu, který 

teprve v závěru analýzy pracně „lovila“, ačkoli byl od začátku do značné míry přítomen, ale 

takto nemohl být vzat v úvahu. To klíčovým způsobem poznamenalo celou práci a nakonec 

vedlo jen k poměrně triviálním závěrečným výkladům získaných poznatků.  

Další okolnost je spojena se značnými stylistickými potížemi autorky. Ty se snoubily 

s obtížným, značně komplexním tématem a vysokým očekáváním autorky při nedostatku 

času a stálém přerušování práce. Nepodařilo se tak ani u autorky ani u mne jako vedoucí 

práce získat potřebný nadhled, nezbytný ke kritické revizi textu jako celku. Výsledkem je 

značně roztříštěná práce, která nesleduje jasnou významovou linii, ačkoli ji deklaruje. Místy 

je text dosti stylisticky neobratný a nesrozumitelný. 

Přes tyto výhrady považuji práci díky některým výstupům a evidentně do ní vložené práci za 

přijatelnou pro obhajobu. Provedený výběr dokumentů a jejich analýza v časové 

posloupnosti umožnila doložit konkrétní proměny v organizaci a zviditelnit je tak ( kategorie 

„koho se týká“ zachytila změny funkčních míst a jejich názvů, kategorie“ témata v supervizi“, 

„jak se prožívá v organizaci“ a „jak se prožívá v supervizi“ zajímavě dokumentují změny ve 

schopnosti využívat supervizi aj. ). Tyto poznatky byly využity i ve společné publikaci o 

supervizi v rámci specifického výzkumu. Ačkoli získané poznatky neodpovídají množství 

vložené práce, jde o poctivou zkušenost autorky z vlastní praktické činnosti, která nebyla 

malá,  a provedené zviditelnění procesu supervize v období 3,5 roku znamená v oboru 

supervize alespoň malý krůček správným směrem s nutností značně zlepšit metody. Výsledky 

přispěly i k poznatkům formulovaným ve společné publikaci o vzájemném působení kultury 

organizace a supervize. Závěrečné „vyložení karet“, které autorka provedla, důsledně vychází 

z provedených analýz a současně z empirických zkušeností autorky, které svým výzkumem 

dokresluje. 

Vzhledem k uvedeným výhradám i přínosům doporučuji práci k obhajobě a proběhne-li 

úspěšně, hodnotím práci jako „dobrou“. Při obhajobě by autorka měla vysvětlit: 

a) Jak chápe pojem „systém“ a „organizace“ a proč si zvolila pohled na organizaci jako 

na systém. Co z toho pro její výzkum vyplývá. 

b) Jak její data pomohla ukázat, že supervize reaguje na potřeby pracovníků v souvislosti 

se změnami v organizaci. 

 

PhDr. Zuzana HAVRDOVÁ, CSc.                                                        V Praze, dne 5. 2. 2011 


