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Radka Mrazíková předkládá práci na téma supervize organizace a popisuje 

vývoj a průběh supervize, kterou s kolegyní provádí v organizaci poskytující 
pobytovou sociální službu. Popis supervize zakládá na vlastním výzkumu. 

Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část, empirická část se pak 

rozpadá do dvou celků – v jednom autorka prezentuje kódování vybraných 
dokumentů a ve druhém diskutuje vybrané kategorie a představuje závěr 

výzkumu. 

Práce má z mého pohledu mnoho problémů. 

Je velmi obtížně nesrozumitelná – není patrné, co je cílem autorky, co přesně 

na supervizi organizace chce ukázat, a tato vágnost (nebo extrémní šíře) 
vymezení tématu se pak promítá do celého textu, který není vnitřně 

strukturovaný, tematicky ujasněný a provázaný; místy jsou pak 
nesrozumitelné i jednotlivé věty či výrazy.  

Další výhradu mám k faktu, že práce obsahuje poměrně málo textu, který by 

byl vlastním dílem autorky, kde by samostatně věcně rozvíjela 
(představovala, diskutovala či kritizovala) nějaké téma. Práce je v podstatě 
sledem citací různých autorů vztahující se k různým tématům, případně 

mnohostránkovým výčtem citací a úryvků ze zkoumaných dokumentů, a 
chybí autorčin výklad tématu, pojmů, zjištěných souvislostí. To jednak 

přispívá k celkové nesrozumitelnosti, neboť práci nesjednocuje tematická 
linka, kterou by bylo možno sledovat, ale hlavně to staví otázku, jaký je 
přínos autorky, co považuje za důležité a co chce prací sdělit.  

Práce s literaturou a zdroji je předpokladem odborné práce, ale nesmí jít 
pouze o výčet citací bez propojení, vysvětlení či upotřebení citovaných 

myšlenek nebo metod v předkládaném textu. Takto teoretické kapitoly 
nejsou ani tak teoretickým vstupem do tématu, ale spíše neuspořádanými 
výpiskami, které místy působí chaoticky. První dvě kapitoly jsou také velmi 

obecné, bez výrazného vztažení k hlavnímu tématu (výzkumné otázce). 

Práce se základními pojmy jako je „organizace“ nebo „systém“ je velmi 
povrchní (dokonce se opírá o definici z wikipedie) a není jasně vysvětleno, ani 

co je jimi přesně myšleno, ani jaký je mezi nimi vztah. Celkově autorka 
pojem organizace pojímá velmi neproblematicky, jako homogenního aktéra, 



o kterém se dá mluvit bez dalšího (toto dělá, takto jedná, cítí bolest, učí se) 

a kde není třeba vyjasňovat, o kterých fenoménech organizace se právě 
mluví. 

V metodologické části nacházím další obtíže, a to v oblasti dat využitých 
k výzkumu a dále v oblasti metody. V práci se uvádí, že jsou použity jak 
zápisy ze supervizních skupin, tak polní poznámky autorky. Není ale 

uvedeno, jak vznikaly zápisy, tedy zda jde o přepisy nahrávek, nebo o zápisy 
supervizorek (a svědčily by o tom fotografie ručně psaných textů a flipů). 
Není také jasné, jak pak autorka rozlišuje práci se svými poznámkami a 

svými zápisy ze supervize a do jaké míry reflektuje výběrovost a vůbec 
charakter vlastních zápisů. Nezpochybňuji fakt, že analyzuje vlastní 

poznámky, to je správné, jen není patrné, zda jejich specifický charakter 
reflektuje. 

Při vlastní analýze, přestože uvádí, že využila kvalitativní přístup a metodu 

grounded theory, však používá spíše kvantitativních postupů a realistického 
přístupu k datům, respektive si ad hoc vybírá, co z různých možností využije 

– například statistický, a ne teoretický výběr, nebo pouze jednu ze tří 
potřebných úrovní interpretace (s. 25, 26). Kategorie, které analýzou vznikly, 
nejsou uspokojivě vyloženy, jsou pouze velmi specificky dokumentovány 

(autorka velmi nestandardně uvádí výčet mnoha velmi krátkých citací 
z analyzovaných dokumentů, které samy o sobě nejsou srozumitelné, ani 
často kategorii na první pohled nedokumentují – takže k popisu kategorie 

nedochází ani vlastní interpretací autorky ani pomocí citací dokumentů). 

Z formálního hlediska shledávám jako nedostatečný styl odkazování na 

použitou literaturu. Některá díla nejsou uvedena v seznamu literatury (např. 
Caroll 2004 a Caroll 1998, Beddoe 2009), někdy je v odkazu uveden pouze 
jeden autor, přestože v seznamu jsou pak autoři dva, styl odkazů je 

nejednotný a nestandardní (například plné webové adresy). Odkazy přesných 
citací jsou pak někdy umístěny ne za citací, ale až třeba na konci odstavce. 

V textu se dále odkazuje na jednu přílohu (standardy kvality), která 
přiložena není. 

 

Předkládaná diplomová práce je podle mého názoru na hranici 
obhajitelnosti. Vzhledem k tomu, že z textu je patrné, že autorka práci 
neodbyla, ale že nedostatky jsou způsobeny spíše nezkušeností nebo 

formulační neobratností, práci k obhajobě doporučuji. Při té by však autorka 
měla uspokojivě formulovat téma práce, zjištění svého výzkumu, objasnit 

klíčové kategorie analýzy (včetně tématu pro-aktivity v organizaci) a jejich 
vzájemné vztahy, a vysvětlit, jak vznikla její data (zápisy ze supervizí) a jak 
reflektovala vznik obou typů dat při analytické a interpretační práci. 

Práci, pokud bude uspokojivě obhájena, navrhuji hodnotit jako dobrou. 
 


