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1. Obsah a struktura práce

Práce se zabývá mentoringem a jeho supervizí, v širším kontextu pak dobrovolnickou 

prací,  motivací  k dobrovolnictví,  jeho  hodnotami  a  strukturou.  I  když  se  práce  zabývá 

mentoringem dětských klientů (mentee), práce je zaměřena na supervizi mentorů a v tomto 

smyslu odpovídá zaměření katedry. Autorka postupně popisuje postavení supervize v kontextu 

celoživotního učení a dalšího vzdělávání, kompetence supervizora a supervidovaných, které 

jsou základem supervizní práce, jednotlivé formy supervize a zaměřuje se na její přínos pro 

rozvoj supervidovaných. V empirické části autorka volila kvalitativní formu výzkumu, kdy 

v prostředí,  které  dobře  zná,  realizuje  rozhovory  s malým  počtem  respondentů.  Tyto 

rozhovory potom analyzuje a integruje v závěru. Rozsah textu a forma odpovídá stanoveným 

požadavkům, práce je dobře strukturovaná. 

2. Odborná úroveň

Práce  nabízí  vymezení  pojmů  dobrovolnictví  a  mentoring,  popisuje  situaci 

dobrovolnické práce a její supervize v českém prostředí, zejména v organizaci Hestia. Je znát, 

že  autorka  zužitkovala  rozsáhlé  osobní  zkušenosti,  které  doplnila  odbornou  literaturou. 

Pozitivem práce je její filosofický a občanský přesah, kterým je teoretická část typická spíše, 

než psychologickým nebo sociologickým uchopením problematiky – to je zpracováno spíše 

na  základní,  i  když  podle  mého  názoru  na  dostatečné  úrovni.  Stejné  zúročení  vlastní 

zkušenosti  je  znát  v empirické  části,  kdy  popis  motivace,  efektů  supervize  a  samotného 

supervizního  procesu  je  neformální,  zároveň  hluboký  a  je  znát,  že  se  tazatelce  podařilo 

navázat s respondenty hlubší kontakt a dobře popsat danou problematiku. To také považuji za 

největší  přínos práce.   Autorka uvádí,  že  cílem práce je zjistit,  zda a jakým způsobem je 

supervize pro dobrovolníky mentoringového programu KOMPAS důležitá, v jakých oblastech 

je supervize pro ně přínosem a zda jedna z nich je také oblast vztahů s dětmi – to se jí podle 

mého názoru podařilo.

3. Práce s literaturou

Literatura  použitá  pro  zpracování  teoretické  části  zahrnuje  české  i  zahraniční 

publikace zaměřující se obecně na dobrovolnickou činnost, sociální práci a supervizi, z oblasti 



psychologie  se  omezuje  na  přehledové  publikace.  Přínos  vnímám  v citaci  filosofické  a 

politologické literatury, včetně příslušných právních norem – zde je znát multidisciplinární 

pojetí práce. Literatura je citována podle akademických norem, občas autorka cituje autora 

v textu a rok jeho publikace v závorce na konci, což, pokud vím, není v souladu s konvencemi 

katedry. 

4. Grafické zpracování

Po grafické stránce je práce přiměřená, dobře se v ní orientuje, je přehledná. Práce 

s nadpisy, použití kurzívy atp. odpovídá standardu, vytkl bych naopak horší grafickou kvalitu 

přejatých obrázků a schémat. (s. 16, 19) Grafické zpracování neubírá textu na přehlednosti a 

snadno  se  v něm orientuje,  výstupy  empirické   části  jsou  efektivně  ilustrovány  citacemi 

rozhovorů přímo v textu. 

5. Jazyková úroveň

Autorka píše odborným stylem odpovídajícím vědecké publikaci, je znát, že 

přejímá frazeologii a étos publikací, se kterými pracuje. Užívání jazyka je v tomto kontextu 

lehké a přirozené, autorka zvládá i poměrně obtížné gramatické struktury, přesto text nepůsobí 

archaicky či nezvykle. 

6. Podněty k rozpravě

V čem spatřujete největší přínos mentoringu/jeho supervize?

Objevilo se ve Vašem empirickém šetření něco, co Vás překvapilo, co byste z vlastní 

zkušenosti vnímala jinak?

7. Závěrečné hodnocení práce

Práce je psaná jako výstup vlastní autorčiny zkušenosti,  doplněné o přesahy 

z literatury filosofické, psychologické, sociálně pracovní. V empirické části autorka ilustruje 

problematiku výpovědí profesionálů, se kterými má dobrý kontakt, což přispívá ke kvalitě 

shromážděných dat. Práce je psaná spíše do šířky než do hloubky, bylo by např. u diplomové 

práce žádoucí, kdyby si autorka vybrala jeden pohled na problematiky, který by propracovala 

do větších detailů. Může ale i autorce samé posloužit k dalšímu rozvoji všeobecného přehledu 

o dané problematice, který dále prohloubí i její erudici. V tomto smyslu je třeba práci hodnotit 

jako přínosnou a přesahující úroveň standardní bakalářské práce. Práci doporučuji k obhajobě, 

hodnotím stupněm výborně.  
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