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Zvolené téma vychází ze specializace autorky, která studovala magisterský obor se 
zaměřením na supervizi.Ve své práci tvořivým způsobem využila své předchozí kvalifikace
arteterapeutky a rozhodla se aplikovat své teoretické i praktické znalosti kreativních metod do
oblasti supervize. Vzniklou magisterskou práci hodnotím jako tvůrčí počin, otevírající prostor 
využití kreativních technik i pro další kolegy supervizory, kteří tímto způsobem zatím neměli 
příležitost pracovat.To bylo také záměrem autorky, který se projevuje v celém přístupu a 
způsobu zpracování diplomové práce
Jádro práce tvoří Manuál kreativních technik v supervizi. Ten obsahuje 20 původních technik, 
které autorka vytvořila a ověřila ve své supervizní praxi během studia.Techniky se rozhodla 
zpřístupnit tak, že je popsala podle jednotné struktury. Ta kvůli snadné orientaci a 
z metodických důvodů obsahuje úvod o technice, cíl techniky, diskusi o nevýhodách a 
výhodách techniky v různých formách supervize, potřebné pomůcky, odhad časové 
náročnosti, postup a možná rizika techniky a další doporučení. Autorka dle svého návrhu 
nechala vypracovat i speciální pomůcky pro každou techniku, které supervizorům usnadní 
využití techniky k vlastní práci. Manuál zaujímá 126 stran celého textu.
Teoretická část diplomové práce v rozsahu 43 stran slouží především jako výkladový rámec 
pro manuál technik- je zaměřena na shrnutí poznatků o arteterapii (vymezení pojmu, vývoj,
oblasti aplikace a prostředky, symbol a barvy v arteterapii) a stručné vymezení hranic mezi 
terapií a supervizí. Lze říct, že i tato část má především praktickou hodnotu seznámení se 
základními formami a přístupy k využívání kreativní práce. Autorka v ní nicméně prokazuje 
schopnost správně pracovat s odkazy a s literaturou.Cenné je, že autorka v další části ilustruje 
využití několika navržených technik a popsaných principů supervizními kazuistikami, které 
sice dala do přílohy, stejně by se ale mohly stát součástí hlavního textu, neboť stejně jako 
teoretický úvod slouží lepšímu pochopení práce s technikami.
Celkový rozsah textu nabývá pro diplomovou práci mimořádného rozsahu (celkem 198 stran).
Vzhledem k jeho praktickému zaměření doporučuji autorku nepostihovat sankcemi za 
překročení stanoveného rozsahu, který se zde jeví jako funkční a vcelku dobře slouží 
autorčině záměru. Praktické a metodicky užitečné zaměření textu je jeho silnou stránkou 
(stejně jako silnou stránkou autorky) a díky pečlivosti, důkladnosti a tvůrčí invenci při 
zpracování si práce zaslouží ocenění na výbornou. Navrhuji za práci udělit  26 kreditů.

Při obhajobě nechť autorka laskavě vysvětlí své převzaté tvrzení ze strany 51, že v supervizi 
je odpovědnost vůči klientovi nadřazena nad odpovědnost vůči supervizantovi a ukáže na 
některé ze svých použitých kazuistik, jak to myslí.

V Praze, dne 16.10.2006                                                    PhDr. Zuzana Havrdová,CSc.






