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Předložená diplomová práce si klade otázku, jaký je prostor pro supervizi 
pracovníků v přímé péči v hospicích. Diplomantka provedla vlastní 
kvalitativní výzkum, ve kterém zjišťovala, jaké jsou potřeby pracovníků 
v přímé péči v hospici. Zajímalo ji hlavně, jaký je nebo by byl v prostředí 
hospice prostor pro její disciplínu, supervizi. 

Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se 
autorka věnuje tématům, jejichž relevanci vybrala podle zjištění ze svého 
výzkumu - spolupráci v multidisciplinárním týmu, péči o zaměstnance 
a přístupu k zaměstnancům ze strany managementu a obecněji i organizační 
kultuře. V poslední subkapitole představuje ve vybraných aspektech koncept 
supervize. Empirická část obsahuje zjištění z výzkumu realizovaného 
v anonymizovaných hospicích. Autorka se v průběhu analýzy začala 
zaměřovat na zvládání náročných situací pro pracovníky hospiců 
a zjišťovala, jak pracovníci konkrétní náročné situace zvládají, jaká řešení 
a strategie volí. Na tomto poli pak jednak sledovala, jaký má prostor 
supervize ve sledovaných zařízeních a při řešení uváděných obtíží, a také 
zvažovala, jaký prostor by supervize mít mohla. V závěru pak diplomantka 
formuluje doporučení pro managementy hospiců, jak zkvalitňovat přístup 
k zaměstnancům a jak je podporovat při zvládání náročných situací.

Jako vedoucí práce vím, že diplomantka se na výzkum pečlivě připravovala, 
provedla sběr dat: vedla rozhovory, prováděla pozorování, a to jak v průběhu 
své dobrovolnické práce v hospici, tak v rámci samostatného terénního sběru 
dat. Velkou ranou celé práci byl nesouhlas jednoho ze zařízení s prováděním 
výzkumu. Souhlas byl dlouhodobě předem a opakovaně ústně vyjednán se 
členy managementu i pracovníky a s tím diplomantka výzkum prováděla, po 
několika měsících ale byla ze strany managementu přidána podmínka 
souhlasu etické komise zařízení s výzkumem - komise ale souhlas nedala. 
Tak autorka přišla o možnost využít svá data a podrobně s nimi při analýze 
pracovat. Zvolila tedy alternativní cestu a kontaktovala další zařízení, kde 
však už nestrávila takovou dobu terénní prací. Empirický materiál tedy 
mohla diplomantka využít jen částečně, což ji při analýze velmi blokovalo. A i 
navzdory opakovanému úsilí je tato opatrnost a obava, aby dostatečně 
respektovala nesouhlas zařízení, na analytické části velmi znát.
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Práce jako celek trpí několika problémy. Z mého pohledu je hlavním 
problémem empirické části příliš velká deskriptivnost a malá uspořádanost 
témat. Autorka spíše data převypravuje - a přestože se o uspořádanost snaží, 
nakonec příliš často dochází k tomu, že v oddíle o konkrétním tématu začne
představovat i téma další, a to často i opakovaně, přestože tématu věnuje 
vlastní oddíl (např. v kapitole 2.2, v kapitole 4). Kdyby překročila od 
deskriptivnosti k větší analytičnosti, možná by provázání témat lépe 
vypracovala, a text by v některých místech nepůsobil tak nesourodě a hlavně 
by čtenář byl jasně a systematicky veden po zjištěních, formulovaných 
v jasně definovaných pojmech. 

Teoretická část působí nepropracovaně. Kladně hodnotím, že autorka vybírá 
koncepty relevantní pro zjištění jejího výzkumu, to je jednoznačným kladem 
práce a málokdy se studentům takový výběr daří. Zároveň je patrné, že 
autorka zde spíše předkládá výčet a vlastní výklad témat (resp. dílčí 
zkušenosti z terénu nebo vlastní pozorování), než rešerši literatury k nim či 
systematizaci známých poznatků. Opírá se výhradně o literaturu supervizní, 
ale například ne o rešerše témat zvládání obtížných situací pracovníků 
v hospicích nebo zdravotních či sociálních pobytových zařízeních, stejně tak 
představení organizační kultury je povrchní. Teoretická část tak nakonec 
netvoří příliš velkou oporu pro interpretaci dat, i když některé koncepty 
autorka využívá. Také pro tuto teoretickou neuchopenost autorka v závěru 
práce svá zjištění opět spíše vyjmenuje, než aby je vztáhla k obecnějším 
konceptům a mohla tak svou práci dobře propojit a svá zjištění posílit o již 
ustavenou znalost nebo zkušenost.

Formálně je velmi rušivé nesourodé používání budoucího, přítomného 
a minulého času. Kusy textu jsou psány, jako by byly teprve plánem (ve 
smyslu "zaměřím se, budu zkoumat"), jiné zase poskytují obraz o proběhlé 
práci ("zaměřila jsem se"). To působí dojmem, že je text "slepen" z kusů, které 
nakonec nebyly dobře integrovány. Vzhledem k tomu, že vím, že autorka na 
práci dlouhodobě pečlivě pracovala, nelze tento výsledek přičíst ledabylosti. 
Spíše je to důsledek časově i organizačně náročné závěrečné editace textu, ke 
které navzdory původně dobře rozvrženému časovému plánu došlo.

Vzhledem ke kladům a záporům práce ji doporučuji k obhajobě 
a navrhuji hodnocení dobrá.


