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poraden

Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Teoretická část se týká vymezení 

občanského poradenství a supervize v kontextu řízení kvality v sociálních službách. V této části je 

popsáno občanské poradenství – jeho vývoj ve Velké Británii a stručná historie občanských poraden, 

Asociace občanských poraden v České republice. Dále je definováno občanské poradenství v kontextu 

dalších sociálních služeb poskytovaných v ČR. Poměrně rozsáhlá kapitola je věnována managementu 

v sociálních službách. Dále je pojednáno o roli supervize v sociálních službách. Praktická část 

diplomové práce se věnuje výzkumu využívání supervize v občanských poradnách. Studentka 

popisuje cíl výzkumu, postup výzkumu, etické otázky, předvýzkum. V jeho rámci definuje použité 

metody, analyzuje data získaná v předvýzkumu a uvádí výstupy předvýzkumu a formulaci hypotéz. 

Část věnovaná dotazníkovému šetření popisuje vznik dotazníku, volbu dotazovaných oblastí, průběh 

dotazníkového šetření, popis souboru respondentů, zpracovaná data a výsledky výzkumu. 

Předposlední část obsahové části diplomové práce je věnována diskuzi a doporučením vyplývajícím 

z šetření. Pak následuje závěr, seznam literatury a seznam příloh.

Předložená diplomová vychází z oblasti pracovního zájmu autorky, která se ve své profesní 

praxi zabývá supervizí a zároveň je vedoucí jedné z občanských poraden. Diplomová práce je z toho 

důvodu psána zasvěceně a zejména praktická část se velmi dobře čte jako jeden z příběhu vývoje 

občanského poradenství v ČR nebo respektive příběh historie supervize v českých občanských 

poradnách. Jen pro upřesnění uvádím, že britská asociace občanských poraden National Association 

of Citizens Advice Bureaux byla přejmenována na Citizens Advice. Citizens Advice Bureaux je označení 

pro jednotlivé občanské poradny. Stojí za to zmínit, že vedle poradenské sítě Citizens Advice ve Velké 

Británii existuje další velká síť občanských poraden Advice UK, která rovněž inspirovala českou síť 

občanských poraden. 

Velmi dobře pro svou práci autorka využila vyprávění několika „historických pamětníků“ 

supervize, kteří ji provádí procesem rozvoje supervize ve členských poradnách AOP. Práce je 

vybavena rovněž rozsáhlým poznámkovým aparátem a citacemi. Citace někdy neobsahují všechny 

důležité údaje, jako jsou údaje o vydání díla.  K popisu supervize zajišťované AOP je potřeba 

poznamenat, že tato supervize byla v období po odchodu původní ředitelky AOP nabízena 

prostřednictvím supervizorky, která byla ochotna pro členské poradny AOP vykonávat supervizi, 

kterou si však v případě potřeby takové podpory musely členské poradny AOP samy hradit. Autorka si 

zvolila jako cílovou skupinu dotazování k oblasti supervize vedoucí občanských poraden z naprosto 

jasného a logického důvodu – z úhlu pohledu, který popisuje ve své práci. Bylo by však vhodné 

obdobné informace o supervizi získat také od běžných poradců, poradkyň. To by mohlo pomoci 

porovnat vnímání supervize v občanských poradnách a zjistit přesnější obraz o roli supervize ve 

členských poradnách AOP. Velmi dobrým výsledkem práce je návratnost kvalitně připraveného 

dotazníku, který studence posloužil pro ověření hypotéz uvedených v diplomové práci.  Autorka velmi 

dobře popsala také vzorek respondentů. Diplomovou práci považuji z hlediska její komplexnosti (díky 

oslovení všech respondentů populace definované autorkou výzkumu) a také z pohledu doporučení 

uvedených v této práci za podklad, který může sloužit pro zapracování do 



do vzdělávacího projektu zaměřeného na občanské poradkyně a poradce např. do některé z výzev 

Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (financovaného z ESF). Další možné využití 

výsledků práci je pro setkání vedoucích poraden k problematice supervize. Na některých místech 

diplomové práce jsem objevil překlepy, které však neznehodnocují text a většinou umožňují správně 

pochopit text. V seznamu použité literatury bych očekával uvedení více zahraniční literatury k 

tématu.

Práci navrhuji k obhajobě s hodnocením: velmi dobře.

Mgr. Hynek Kalvoda




