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Práce se soustředí na otázku, jaký vliv má/měla supervize na zvládání pracovní role 

pracovníka na jedné zkoumané lince důvěry. Původní otázkou, s níž autorka práce vstupovala 

do zpracování diplomové práce, bylo, jaký vliv má týmová supervize na resilienci pracovníků 

linek důvěry. Tuto otázku chtěla autorka zkoumat smíšeným metodologickým přístupem a 

zahrnout do svého zkoumání široký výzkumný soubor pracovníků a vedoucích linek důvěry 

v ČR. Záměr však nebylo možné naplnit vzhledem k situaci linek důvěry v ČR i diplomantky 

samé a po dohodě s vedoucí práce tak došlo k posunu tázání i zvolené metody. Čistě 

kvalitativní přístup s využitím hloubkových rozhovorů si totiž vyžádal, aby se výzkumnice 

nezaměřovala výhradně na resilienci, ale otevřela rozhovory do větší šíře i hloubky, aby bylo 

možné zachytit komplexní souvislosti mezi mechanismy zvládání profesní role, jejich proměn 

s proměňující se zkušeností pracovníka, působením supervize a také dalších vlivů 

v organizaci, které spolupůsobí při zvládání profesní role. Resilience a její proměny se stala 

v tomto záběru jen jedním z více aspektů zvládání profesní role, byť je teoreticky i prakticky 

zajímavým aspektem zvládání. Výzkum byl tedy zaměřen na zkoumání případu, kde 

případem je studium vlivu supervize na zvládání profesní role pracovníků na jedné 

konkrétní lince důvěry. Přesto přinesl odpovědi i k původní otázce a proto název práce 

zůstal nezměněn. 

 

Teoretická část práce se věnuje vymezení ústředních pojmů a předmětných okruhů 

kontextu, z nějž vychází a s nímž pracuje výzkumná část. Jde jednak o pojem resilience, jeho 

vývoj v souvislosti s dalšími pojmy (např. stres a zvládání), zdroje resilience a mechanismy 

vlivu resilience, kam autorka zahrnula výkladové modely možných interakcí mezi 

nepříznivými faktory působícími na člověka a uplatněním resilience. Dále se věnuje pojmu 

supervize a různým formám jejího uspořádání, cílům, formám a dopadům. Poslední část 

autorka věnovala linkám důvěry v ČR, jejich poslání, metodám jejich práce, legislativě a 

kompetencím pracovníků. V empirické části práce standardně popsala  výzkumnou otázku, 

výběr respondentů, etické aspekty výzkumu, sebereflexi výzkumníka, použité metody. K nim 

patřily vedle hloubkového rozhovoru také pozorování a analýza dokumentů organizace. 

Poslední dvě metody umožnily autorce konkretizovat významné faktory působící na zvládání 

pracovní role pracovníků, které plynou s kontextu a systému práce organizace zkoumané 

linky důvěry.  

 

Produkovaná data diplomantka analyzovala a vytvořila pět hlavních kategorií, které 

nazvala emoční aspekty zvládání, kognitivní aspekty zvládání, vývoj profesní role, vývoj 

strategií a meze supervize. Každá z těchto kategorií je dále rozčleněna na subkategorie a 

doplněna o ukázky výroků. Vzniká tak dosti přehledná struktura prezentace dat, která 



zachycuje velmi obsažné a komplexní aspekty zkoumaného případu. Hlavní poznatky o takto 

uchopeném případu jsou vyloženy v kap. IV. Jak autorka v této kapitole říká, empirická část 

přináší důkazy tvrzení, že supervize svým komplexním působením posiluje mechanismy 

zvládání profesní role pracovníků, pozitivně ovlivňuje emoční i kognitivní aspekty procesu 

zvládání profesní role a ovlivňuje tak dynamický proces resilience, kterým pracovníci 

dosahují pozitivní adaptace při vystavení obtížím profesní praxe.    

 

Práci považuji za originální příspěvek k výzkumu působení supervize a dalších 

aspektů podpory pracovníků. Práce se zdroji odpovídá požadavkům na diplomovou práci, 

stejně jako úroveň metodologického zpracování tématu. Autorce se podařilo citlivě zachytit a 

vyjádřit řadu složitých fenoménů v prožívání pracovníků linek důvěry a propojit jejich výskyt 

s organizačním kontextem, v němž se odehrávají. Podařilo se jí uchopit značně komplexní 

souvislosti působení supervize na pracovišti linky důvěry a sevřít je do srozumitelného, 

přijatelného a argumentačně podloženého formátu, který komplexní souvislosti přibližuje 

zvídavému čtenáři.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 

 

Otázka k obhajobě: Jak může vedoucí linky důvěry ve svých strategiích a přístupech 

k podpoře pracovníků konkrétně využít poznatků z vašeho výzkumu? 
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