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Autorka práce se chce zabývat tím, "jak supervizoři a supervidovaní reflektují vztahové obtíže v 
kontextu supervizní práce". Tedy - co takto označují, jak to hodnotí a jaký význam vztahovým 
obtížím přikládají. Navíc se zaměřuje na to, jak obě strany vnímají vztah vůbec a které jeho 
charakteristiky považují za důležité. Autorka z výsledků vybírá tři oblasti, "ve kterých supervizoři i 
supervidovaní reflektují vztahové obtíže. 
Kapitola se první věcně a korektně věnuje definování klíčových pojmů z teorie vztahové vazby - jde 
o solidní uvedení do problematiky. V kapitole druhé se dozvídáme, že autorka je přesvědčena, že 
tato teorie nabízí užitečný rámec pro alternativní porozumění některým vzorcům, vztahům a 
procesům v sociální práci a může být využita pro reflexi v sup. praxi. V obhajobě by bylo dobré 
poněkud rozvést důvody pro toto tvrzení - respektive motivaci k volbě právě této teorie. Sice se to v 
práci vzápětí nepřímo dozvídáme (Když zmiňuje vnitřní systém pečujícího chování /přiměřeného či 
ne/ podle Colinse a Feeneyho). Zde tedy asi naráží na osobnostní dispozice pracovníka v sociální 
práci?
V kapitole 2.2. o sociální práci a vazbové osobě se zamýšlí nad tím, zda je možné považovat 
pracovníky v sociálních službách nebo supervizory za "vazbovou osobu". Nakonec si odpovídá - 
snad přece jen poněkud odvážně, že ano. Rozšiřuje pojem (tedy ne "primární vazbové osoby") na 
vazbové osoby v dospělosti, které tak lze označit, pokud naplňují funkci bezpečného útočiště a 
bezpečné základny. Záhy přechází k tomu, že tuto podmínku splňuje i supervizor. Tedy že i on je 
vazbovou osobou. Mohla by kolegyně v obhajobě blíže vysvětlit svá východiska?

Při charakterizování vlivu supervizora zda akcentuje především to, že supervizor poskytuje 
bezpečné zázemí a útočiště. Ve stínu toho však zůstávají i další rozměry supervize (mohou zde 
probíhat spory, odlišné názory, v jisté míře i kritika či konfrontace...především ve skupinových 
formách supervize). Jak tyto aspekty patří ke zmíněným analogiím bezpečného útočiště a bezpečné 
základny?

V další části se lze setkat s některými značně spekulativními a patrně křehkými tezemi - například: 
"není nepravděpodobné, že nejméně polovina pracovníků v sociálních službách má úzkostný nebo 
vyhýbavý typ vztahové vazby..." V obhajobě by se mohla autorka zmínit o tom, jak k nim dospěla.

Dílčí výhradu mám k pojmu "jistě připoutaní", případně pak v kapitole 2.6.1. opět užívá 
terminologii se slovem připoutaný - je to přece jen anglicismus. Tato část nicméně obsahově 
výborná, charakterizuje výstižně. Především zmínka o tom, že aktivace vazbového procesu snižuje 
dispozici pro učení a exploraci nového (hledá spíš bezpečí...) a vliv pocitu bezpečí na schopnost 
sebereflexe - ač to nemusí platit vždy tak spolehlivě. Dobré, že nezapomíná ani na explicitní a 
implicitní mentalizace (a dopady, jaké na ní má úzkostnost).

Klíčová třetí kapitola o Teorie vztahové vazby v supervizi - zde autorka popisuje možné 
konfigurace setkání supervizora (s jistou atd..vazbou) se supervidovaným (s jistou, vyhýbavou 
atd..vazbou) a trochu schématicky postuluje různé scénáře, rizika, překážky, které z toho vyvstávají. 



Tato část výstižně a konkrétně ilustruje myšlenku, jak chce autorka využít analogii. V řadě případů 
jde přece jen o konstrukce dost spekulativní. Na druhé straně tak vybízí k řadě úvah o matching v 
supervizi, takže i přes spekulativnost je přece jen nutné ji ocenit.

Pro obhajobu bych navrhoval, aby autorka práce objasnila, z čeho vychází, když označuje 
supervidované či studenty s určitou formou vazby. Vychází nicméně z "čistých" typů a také z toho, 
že nějak "ví", jakou vazbu dotyčný má. Na základě jakých kritérií či indikátorů je mezi sebou 
rozlišuje a určuje, jakou vazbu mají.. (např na straně 33)

V této části vychází především z příkladů a vzájemných vztahů v individuální supervizi. Mohla by 
rozvést, jak by o takovém tématu a konstelacích uvažovala ve skupinové supervizi?

Hlavní výzkumná otázka:  
Jakým způsobem supervizoři a supervidovaní reflektují těžkosti ve vztahu? Čtenáře napadá: proč 
hned těžkosti? Proč je otázka samotného pojetí a vnímání vztahu až jako vedlejší. Práce naštěstí 
nakonec především ve své výzkumné části a v diskusi pojímá téma v širším kontextu než jen 
"vztahových obtíží".
Oceňuji, že autorka reflektuje rizika předjímané koncepce a snaží se je omezit otevřením 
semistrukturovaného rozhovoru a další pružností ve vedení interview na základě prvních rozhovorů. 
Stejně tak se věnuje přemýšlení o volbě výzkumné metody a celém kontextu (str kolem 43)
Jen mi schází něco jako polní poznámka k tomu, že se nakonec rozhodla volit supervidované i 
supervizory, které zná. Mohla být krátce vyložit, zda a do jaké míry mohl tento výběr ovlivnit právě 
to, jací ti dotyční respondenti jsou? (Mám  na mysli například osobnostní charakteristiky, 
emocionalitu, konec konců i právě typ vazby..)

Samotná výzkumná část působí občas trochu nepřehledně - představuje poměrně značné množství 
citovaných úryvků, komentářů shrnutí k jednotlivým okruhům. Nicméně je zároveň poctivým 
doložením protokolů rozhovorů i polních poznámek autorky.
V kapitole Diskuse naštěstí autorka přehledně a se samostatným vhledem shrnuje vše a dává do 
vzájemných souvislostí. Zde je dobré, že definitivně charakterizuje využití modelu a teorie vztahové 
vazby jako analogie skrze kterou si prohlíží supervizní proces, vztah a částečně strukturované 
výsledky rozhovorů. Možná by stálo za zdůraznění rozdílu, jak to činí na straně 93.
Zajímavé je například potvrzení byť očekávatelného fenoménu, že vztahové procesy jsou spíš 
předmětem reflexe supervizorů než supervidovaných. Rovněž rozlišení na bezpečné útočiště a 
bezpečné zázemí nabízí zajímavé paralely pro proces supervize, kvalitu vztahu, načasování práce aj.

Závěr
Práce podle mého názor splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Zvolené téma spadá do 
málo zmapované oblasti supervizní teorie, která sama o sobě nutně musí využívat podobných 
analogií, jakou zvolila autorka práce. Jak sama zmiňuje, nabízí další možnosti hlubšího 
propracování a zkoumání. Zmíněné dílčí výhrady či otazníky nebrání tomu, abych práci hodnotil 
stupněm "výborně".

V Praze 1. září 2013 PhDr. Martin Hajný, Ph.D.

 


