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Hodnocení práce 

 

1. Teoretický rozbor problému 

Diplomantka pracuje věcně a soustředěně s teoretickým pozadím daného problému. Neztrácí čas zbytečnými 

odbočkami a soustřeďuje se na jádro věci. Tam, kde to jde, neusiluje jen o prostý  mechanický popis problému, 

ale o popis dynamický např. na základě historického vývoje pojmu nebo dynamiky kognitivního zkoumání 

problému. Nicméně část věnována resilienci je podána snad až příliš minimalisticky . Např. na str. 13. kdy jsou 

popsány různé modely mechanizmu resilience se přímo nabízí pokusit se pro názornost o nějakou grafickou 

formu vyjádření, ale tato možnost není využita. Nicméně, nejedná se o základní věc. Tím, jak se diplomatka 

přibližuje teoretickým problémům, které souvisí i s její pracovní zkušeností, nabývá teoretický text na bohatosti 

a propracovanosti. Opět zde musím velmi ocenit "historický" přístup např. ke zpracován problematiky 

supervize, který dá textu dobrou obsahovou plastičnost a je velmi solidním přehledem. 

 

2. Cíl práce 

V průběhu počáteční fáze diplomové práce musela hodnocená změnit částečně paradigma svého úkolu, 

především v zaměření vzorku, kdy šířeji zkoumaná skupina se transformovala do užší případové studie. 

Nicméně základní cíl zůstal zachován. Hodnota tohoto cíle, otázky která byla zde položena, je v tom, že je to 

současně otázka akademická, ale také otázka, kterou si umím představit, že si ji položí mnohý z těch, kteří 

supervizi aktivně provádějí, ať jsou supervizory nebo supervidovanými. Především z tohoto hlediska to považuji 

za velmi dobře formulovaný cíl práce.  

 

3. Metodika 

Provádění strukturovaných rozhovorů mi přijde jako přiměřený nástroj pro daný úkol. Stejně jako přístup 

formou případové studie. Velmi pečlivě byla ošetřena anonymita a bezpečí  "vytěžovaných " zdrojů, což se 

podle mého odrazilo na autenticitě rozhovorů - jak jsem mohl soudit podle citovaných ukázek. Mohu tak 

extrapolovat, že respondenti přistupovali k rozhovorům motivovaně, se skutečnou sebereflexí - nejen formálně, 

aby vyhověli bývalé kolegyni.  Určitou ambivalenci cítím v případě zařazení diplomatky sama sebe do dvojjediné 

role tázaného i dotazovatele. Nevím, zda je možné eliminovat potenciální, třebas i nevědomou tendenci vnést 

do odpovědi nějakou anticipaci nebo názor, který považujeme pro sebe za"hodnotnou"odpověď.  Asi bych spíše 

své vlastní odpovědi použil jako jednu ze stran do diskuze nad získanými výsledky. Otázky do pohovoru jsou 

velmi dobře formulovány - v případě nevhodnosti by vlastně hned v zárodku "zabily" celou práci. Naopak 

vhodně otevřely prostor pro autenticitu a ponoření se do tématu.  

 



4. Argumentace a závěry 

Analýza dat mohla svést řešitelku k nějakému náhodnému třídění, ale diplomantce se podařilo vytvořit logický 

systém, který popisoval emoční, pak kognitivní procesy a integroval proces zkoumání supervize do vývoje 

profesních rolí. Pro čtenáře tak vytvořila smysluplnou linii, která je velmi dobrým vodítkem pro hlubší 

pochopení procesů, které v supervizi na linkách důvěra probíhají. Její závěrečné argumentace jsou dobrou 

syntézou čistého logického myšlení ve spojení s pragmatickou znalostí prostředí. Velmi dobře rozšiřují naši 

znalost dynamiky procesu růstu kvalifikovaného krizového pracovníka. "Historizujicící" procesní přístup ke 

zkoumání  růstu pracovníka má zde právě tu přidanou hodnotu, která dává práci to pozitivní  co ji kladně 

vyčleňuje jen z formálně vypracovaných diplomek.                    

 

5. Jiné poznámky  

K použitému postupu mám jen drobné terminologické výhrady nebo spíše podnět do diskuze.  

V textu se jako druhá strana dialogu k supervizorovi používá výraz supervizant, mému jazykové 

citu lépe vyhovuje výraz supervidovaný, který jednoznačněji vymezuje, že jde o objekt supervize.  

Jde však spíše asi jen o jazykovou zvyklost, kterou nemám ještě ustálenou. Více bych se stavěl za nepoužívání 

spojení  on-line a in-line v případě popisu živé diskuze v týmu. Tomu je tak např. u komentáře týmové reflexe 

jako  "on-line dialog týmu" na straně 95 a podobně např. na straně 116. Výraz bych si dovolil použít např. při 

diskuzi týmu, která by probíhala např. prostřednictvím video konference, což třeba bude v budoucnost u 

některých supervizí i možné, ale staromilsky doufám, že ne běžné. Jako modernistický bonbónek diplomky, 

bych si naopak představoval, že bych si mohl z nějakého úložiště na serveru fakulty poslechnou např. digitální 

záznam hovoru s respondentem jako přílohu práce.  

K formální stránce textu a použité literatuře nemám výhrady - jsou adekvátní zadanému cíli a formě práce.  

 

6. Závěrečné hodnocení. 

Práci doporučuji  k obhajobě. Při návrhu klasifikace osciluji mezi stupněm výborně a velmi dobře. K nižšímu 

stupni mne přivádí některé výše uvedené dílčí výhrady (částečná stručnost u teoretické části, dvojjediná role 

diplomantky). Především však nevyužitý potenciál tématu, kde by pro mne mělo ještě  větší váhu než je 

předložené, provedení případové studie u jedné nebo dvou dalších linek důvěry, kde nebyla diplomantka 

osobně zaangažovaná jako vedoucí. (Málem jsem napsal,kde nebyla in-line). 

Ovšem přikláním se k hodnocení výborně. Když vnitřně opustím akademickou rovinu oponenta a položím 

těžiště hodnocení více do roviny praktika, který je denně ponořen reality práce linky důvěry, jsa vedoucím a pro 

jiné též někdy supervizorem, tak si uvědomím i skutečnou praktickou hodnotu předložené práce.  

Nahlédnul  jsem  při četbě, že mne neustále vnitřně nutí si obsah textu konfrontovat s praxí linkařů, jejich 

růstem, prožíváním a z pozice vedoucího s taktikou a strategii vedení linky. To je něco, s čím se většinou  

u diplomek nesetkávám. Proto si také dodatečně dovolím požádat diplomatku, zda mohu práci použít  

pro naši LD jako studijní materiál k praktickému internímu využití.  

 

7.  Podněty k obhajobě 

Lze samozřejmě diskutovat o některých výhradách. Pokud bych si ale virtuálně představil svou přítomnost u 

komise, tak bych byl puzen k diskuzi o předběžné konstrukci nějakého pokračování (rozšíření ) této diplomové 

práce formou další diplomové práce jiného studenta nebo práce doktorandské.    
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