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O reflexi vztahových obtíží mezi supervizorem a supervidovaným dosud nevnikla 

žádná diplomová práce. Přitom téma vzájemného vztahu mezi supervizorem a supervizanty je 

přítomné v každém supervizním procesu. Oceňuji tedy, že si diplomantka takové téma zvolila.  

Akademický obor studia supervize je v ČR stejně jako v dalších zemích  velmi mladý 

a vypracování každé diplomové práce z tohoto oboru tak znamená prozkoumávání dosud 

málo zmapovaného terénu. Již při počáteční volbě tématu autorka inklinovala k jedné 

z mnoha psychologických teorií, které jsou využívány jak v psychoterapii, tak i v sociální 

práci- Bowlbyho teorii pouta, či vztahové vazby (attachment), o níž se dosud v ČR 

v souvislosti se supervizí téměř nepíše. Bowlbyho teorie ji upoutala tím, že umožnila 

pojmenovat pro ni významné fenomény a vztahové obtíže, s nimiž se setkávala při své práci 

s lidmi jako terapeutka a supervizorka. Zajímalo ji, zda i pro jiné supervizory je vidění a 

zakoušení fenoménů, které tato teorie konstruuje a pojmenovává, nějak relevantní, případně 

zda je tito odborníci  zaznamenávají a označují optikou jiných teoretických konceptů. 

Vzhledem k tomu, že uvedená teorie je poměrně málo známá, nebylo možné se takto přímo 

supervizorů ptát.  Bylo však zřejmé, že fenomény, které se uvedená teorie snaží popsat, lze 

zachytit buď přímým pozorováním dlouhodobě se rozvíjejících vztahů mezi supervizorem a 

supervidovanými, anebo mohou být reflektovány supervizory a supervizanty jako určité 

obtíže nebo také požadavky na vzájemný vztah. Tato druhá možnost se ukázala být pro 

diplomovou práci jako reálnější,  a po ní se diplomantka vydala. 

Cílem práce bylo zkoumat, jak supervizoři a supervidovaní reflektují vztahové obtíže 

v kontextu supervizní práce, jak je hodnotí a jaký význam jim přikládají (abstrakt, s. 6).  

V teoretické části práce autorka zpřístupňuje teorii vztahové vazby Bowlbyho, její 

vznik a vývoj, základní pojmy, výzkumy a aplikaci teorie do oblasti sociální práce a 

supervize. V češtině existuje jen několik málo publikací, o které se autorka mohla opřít, 

čerpala proto především ze zahraniční literatury. Text je plynulý, přehledný, čtivý, s dobrou 

stylistikou. Nevýhodou je, že autorka pracuje jen částečně správně s odkazy (ne zcela 

korektně je uveden třeba často používaný odkaz na Havrdová, Hajný, 2008, kde chybí „a 

kol.“), místy zapomíná, že se opírá o převzaté texty, volně rozvíjí myšlenky, s nimiž se zřejmě 

vnitřně ztotožnila, a v těchto pasážích již neodkazuje. Jinde dochází i k odvážnějším 

spekulacím, přičemž propojuje pojmy z různých diskurzů (Kopřiva, mentalizace - s. 33) 

Nepodložené je  např. to, že „kompetence přemýšlet o vlastních myšlenkách a prožitcích je 

důležitou složkou při vytváření vztahu k lidem“ (s. 33) a j.  Celkově v teoretické  části 

postrádám odstup, důsledné podložení uváděných myšlenek a tvrzení. Slušelo by se také 



uvést, jak se na poznatky zastánců Bowlbyho teorie dívají zastánci jiných teoretických směrů. 

Přesto považuji za nepochybně užitečné, že díky svému zájmu autorka zpřístupnila Bowlbyho 

teorii s citlivým porozuměním a v kontextu sociální práce a supervize. 

V empirické části je prezentován vlastní kvalitativní výzkum autorky, který čerpá 

z individuálních rozhovorů se sedmi supervizory a sedmi supervizanty  působícími 

v sociálních službách. Výzkum je představen uceleně. Obsahuje podrobnou informaci o 

výběru respondentů, jejichž stručné charakteristiky lze najít v příloze 2. Jsou zde diskutovány 

etické aspekty výzkumu i vlastní sebereflexe výzkumníka. Dostatečně podrobně je popsán 

způsob kódování a přehledně jsou uvedeny vzniklé kategorie. Prezentace výsledků výzkumu 

působí vcelku přesvědčivě, ačkoli bych uvítala lepší diferenciaci mezi ojedinělými výroky 

respondentů a těmi, které se objevují opakovaně. Tak např. na s. 57 se objevují v souvislosti 

s požadavky na vztah k supervizorovi relativně vysoké nároky ze strany respondenta, který je 

sám supervizorem. To však není v analýze zohledněno. Za trochu nešťastné považuji 

pojmenování „účelovost vztahu“, které může v čtenáři vyvolávat zavádějící konotace. Vztah 

mezi matkou a dítětem, ačkoli zde zřejmě lze vystopovat biologický účel, jen stěží označíme 

za „účelový“. Interpretaci na s. 91, že  model Bowlbyho vztahové vazby a supervizní vztah 

jsou analogické právě svou „účelovostí“ nepovažuji za přesvědčivé. Spíš se zdá z výzkumu 

vyplývat, že právě v nároku na emoční připoutání se vztah v supervizi od Bowlbyho modelu 

radikálně liší. Do jaké míry lze Bowlbyho pojem „bezpečné útočiště“ ztotožnit s vytvářením 

bezpečného prostoru v supervizi považuji nadále za ne dost nevyjasněné. Názor na s. 95, že 

supervizoři jistým odstupem pouze reagují na potřeby supervizantů, což je právě dalším 

rysem „bezpečného útočiště“ mi nepřipadá přesvědčivý. Vždyť někteří supervizanti by právě 

potřebu odstupu neměli a pak vznikají potíže. Oceňuji však, že autorka na analogii obou témat 

svým výzkumem upozornila a sama zmiňuje nutnost ve výzkumech dále pokračovat. 

Na různých místech používaný výraz „nekritický“ ve spojení s požadavkem na 

supervizora bych doporučila nahradit jiným výrazem- snad nekritizující nebo nehodnotící. 

Celkově oceňuji, že se autorka pustila do nesnadného tématu, které vyžaduje jemné 

rozlišování v odstínech psychologických stavů a procesů a jejich rozlišení v prostoru 

supervize. Díky dobře vybraným respondentům a citlivě vedeným rozhovorům se jí podařilo 

získat zajímavé svědectví toho, jak jsou teoretické požadavky a atributy supervize reálně 

prožívány supervizory a supervizanty v procesu supervize. Jde o ilustraci jinak celkem 

známých požadavků, spojených s přípravou a průběhem supervize, na nichž se shoduje 

většina odborných publikací o supervizi. Za nové považuji otevření diskuse o konceptech 

Bowlbyho teorie, které může nepochybně přinést další zorný úhel do reflexivního uvažování o 

supervizní práci. Přes některé nedostatky v práci s pojmy a odkazováním a formální chyby a 

překlepy práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji navrhuji hodnotit jako velmi dobrou.  

 

Otázky k obhajobě: 

1.  Jaká kritika Bowlbyho teorie se objevuje v odborné literatuře?  2. Uveďte laskavě kritické 

argumenty, které by mohli mít proti důrazu na vytváření „bezpečného útočiště“ někteří 

supervizoři a terapeuti a diskutujte je.  
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