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1. Obsah a struktura práce + 2. Odborná úroveň

Nosným tématem práce je přínos supervize pro dobrovolníky, kteří mentorují děti ze 

sociálně znevýhodněného prostředí. Cíle, které si autorka stanovila, dobře korespondují 

s jejím celkovým zaměřením, které je patrné už z názvu práce. 

Formální struktura práce má standardní charakter – práce začíná stanovením cílů, 

pokračuje přehledem teoretických přístupů ke zkoumání občanského sektoru, dobrovolnictví a 

mentoringu a pak pokračuje empirickou částí, kde autorka popisuje použitou metodiku, 

výsledky empirického šetření a na závěr interpretuje získaná data.

Z obsahového hlediska však už práce zcela standardní není. Stanovení cílů nevychází 

z předem diskutovaného problému teoretického či praktického (vzdělávacího) charakteru. 

Není jasné, proč si autorka klade za cíl zjistit přínos a důležitost supervize. Byly zjištěny 

nějaké problémy se supervizí? Má ona nějaké specifické zkušenosti, které by ji vedly ke 

stanovení daných cílů? Vyplývají nějaké nesrovnalosti z „teorie supervize“? Mají supervizoři 

nějaká zvláštní očekávání, která jsou potřeba ověřit?

Problematickými se jeví i samotné cíle. Už na první pohled vypadají banálně. Lze 

vůbec předpokládat, že by supervize pro dobrovolníky neměla žádný přínos nebo důležitost?

Kdyby neměla, byla by zbytečná a nemělo by smysl ji provádět. Byly snad pochybnosti o 

smyslu supervize důvodem ke stanovení cílů? Z práce to nijak nevyplývá. 

Banálnost cílů práce podtrhuje absence hypotéz. Když hypotéza o nulové důležitosti 

supervize pro dobrovolníky nemá smysl, nemá ani smysl ji v práci uvádět. Ale jaký smysl pak 

mají cíle práce?

Klíčové pojmy uvedené v cílech práce, tj. „přínos“ a „důležitost“ supervize nejsou 

v práci nijak definovány a autorka s nimi zachází jako s primitivními pojmy, které není 

potřeba nijak vysvětlovat. Teoretická část práce se jejich rozborem nijak nezabývá –

neodkrývá jejich jednotlivé dimenze, nesrovnává názory jednotlivých autorů, nevymezuje 

jejich hranice …

Klíčové pojmy práce tedy nemohly být (a nebyly) operacionalizovány pro potřeby 

empirického šetření. Z toho důvodu lze toto šetření považovat za koncepčně nedostatečně 
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připravené, tj. bylo vedeno zcela intuitivně na základě zkušeností, které autorka v daném 

prostředí získala vlastní praxí.

Samotné otázky kladené respondentům jsou zpracovány korektně a vzhledem k tématu 

práce i smysluplně. Postrádají však koncepční ukotvení, což se projevilo při interpretaci, která 

se o teoretickou část práce téměř neopírá (a když ano, tak spíše v případech, které s přínosem 

či důležitostí souvisí jen nepřímo, viz např. motivace). Chybí tedy základní propojení 

teoretické a empirické části.

Teoretický přehled je zpracován dobře, bez výraznějších nedostatků z hlediska obsahu. 

Nicméně jeho proporce jsou vzhledem k tématu práce dost asymetrické – velká pozornost je 

věnována tématům, jako je občanský sektor či občanská společnost a žádná pozornost 

klíčovým pojmům.

Oceňuji autorčinu snahu o získání empirických dat na podporu své argumentace ve 

prospěch supervize dobrovolníků a schopnost korektně zpracovat data i z nekoncepčně 

připraveného šetření. 

Použitou metodu polostandardizovaných rozhovorů považuji za vhodnou.

3. Práce s literaturou

Zpracování a prezentaci literatury lze pro BC práci hodnotit jako dostačující.

4. Grafické zpracování

Grafická podoba textu a úprava stránek odpovídá požadavkům na BC práci.

5. Jazyková úroveň

Jazykový styl práce hodnotím spíše jako velmi dobrý. Až na jednu výjimku práce 

neobsahuje nesrozumitelné formulace a nejsou v ní časté pravopisné chyby.

6. Podněty k rozpravě

Autorka by měla především odpovědět na otázku, proč si ve své práci stanovila cíl zjistit 

přínos supervize pro dobrovolníky. Pak by měla vysvětlit, proč se nezabývala klíčovými 

pojmy „přínos“ a „důležitost“ dobrovolnictví? A měla by také argumentovat svůj postoj 

k absenci hypotéz ve své práci.

Taktéž by měla vysvětlit, co si má čtenář představit pod slovním spojením: „maximální 

možný výzkumný vzorek“, které uvedla na str. 35 své práce.
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7. Závěrečné hodnocení práce

Vzhledem k výše uvedeným výhradám, doporučuji práci k obhajobě jen podmíněně. 

V případě, že autorka při obhajobě prokáže přiměřenou úroveň sebereflexe a sofistikovanosti 

své argumentace v reakci na výše položené otázky, navrhuji její práci hodnotit stupněm: 

„dobrý“.

V Praze 4. 9. 2013 Doc. PhDr. Pavol Frič, PhD.




