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Předložená diplomová práce má 73 stran autorského textu členěného do pěti hlavních 

kapitol. Vzhledem k tématu a rozsahu předložené práce je odkazovaná literatura dostačující 

co do počtu, je relevantní k tématu a je výlučně domácí provenience. Text graduační práce je 

stylisticky kohezní, jeho uspořádání je v souladu s obecnými požadavky na práce tohoto 

druhu i se záměry autorky. 

Tematicky je diplomová práce zaměřena na zpracování rozsáhlého pojmu dohledu a 

rozvoje sociální práce i sociální praxe, jehož střešním názvem je supervize. Autorka se 

v teoretické a posléze i výzkumné části práce zaměřila zejména na vztah mezi supervizí a 

syndromem vyhoření u sociálních pracovníků. 

Oceňuji teoretické zpracování pojmů a koncepcí v tématech: základního vymezení pojmu a 

definice supervize v rovině obecné i specifické pro sociální práci, funkce, klasifikace a cíle 

supervize a další, jež reprezentuje dobrý odborný rozhled v relevantní literatuře, reprezentuje 

schopnost dát do vztahu více přístupů a závěry dostatečně zobecnit. Tato schopnost je patrná 

zejména v rozpracování faktorů jako východiska k současné klasifikace supervize (jsou to 

faktory jako autorita, vztahy a role, zaměření, přístup i faktor časový).  

Teoretické zpracování tématu odpovídá úrovni současného vědeckého poznání v této 

oblasti, autorka se opírá o bibliografické zdroje, jež jsou k tématu relevantní. Celkově je 

předložený text pečlivě zpracovaný, opírá se o bohaté informační zdroje, je precizně 

formulovaný a odkazovaný na autory, dílčí tvrzení jsou logicky seřazená a spějí k cíli či 

mnoha dílčím závěrům. 

Šetření je zaměřené na měření syndromu vyhoření u sociálních pracovnic, je v zásadě 

metodologicky správně strukturované, ovšem při zpracování se autorka dopustila několika 

technických nepřesností a chyb. Získané výsledky dotazování se tak do značné míry míjí s 

validitou. Stanovené úkoly jsou smysluplně formulované s odkazy na autory měřících škál a 

získané výsledky šetření a jejich interpretace lze do značné míry, přes technické nedostatky, 

odborně akceptovat. Zřejmě tady sehrál roli nedostatek času při finalizaci práce. 

 



Poznámky k textu: 

 Doporučuji u obhajoby podrobněji uvést zejména výsledky šetření a provést jejich 

analýzu. 

 

Diplomovou práci přes výhrady k šetření doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací 

výborně. 

V Praze 27. 7. 2013                                            Beáta Krahulcová 

 


