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Téma práce je zvoleno zcela v souladu se zaměřením studia i profesními zkušenostmi 
autorky. Cílem práce bylo prozkoumat využívání supervize v občanských poradnách 
sdružených v AOP a vytvořit podklady pro metodickou podporu v této oblasti. Deklarovaného
cíle bylo podle mého názoru bezezbytku dosaženo. 

Autorka do své práce  zařadila nejprve důkladně zpracovanou kapitolu o občanském 
poradenství, o řízení se zaměřením na řízení v sociálních službách a o supervizi v sociálních 
službách. Shrnula v nich podstatné a zajímavé informace z dostupných dokumentů a 
z literatury. Snad je jen škoda, že nevytěžila i materiál Výkladový sborník pro poskytovatele
sociálních služeb z r. 2008, kde se objevují pro další vývoj využití supervize v sociálních 
službách podstatné metodické texty. Nicméně poslední dvě zmíněné kapitoly i tak postupně 
rozšiřovala, tak jak se jí v průběhu předvýzkumu objevovaly nové otázky. Právě tento aktivní 
a kreativní přístup ke zpracování diplomové práce u autorky oceňuji.

Ve výzkumné části nejprve popsala několik na sebe navazujících metod kvalitativního 
výzkumu, které využila k ohraničení užitečných témat pro výzkum, a to i z hlediska potřeb 
vedení AOP. Na základě výsledků těchto metod posléze formulovala výzkumné hypotézy. 
K nim zkonstruovala dotazník, jimiž své hypotézy ověřovala. Také výzkumná část je 
zpracována pečlivě a přesně, metody jsou dobře popsány, jsou diskutovány etické aspekty 
výzkumu, adekvátně popsány formy a postupy zpracování dat a výsledky jsou podrobně a 
zasvěceně diskutovány.

Následují konkrétní doporučení pro AOP, která vycházejí z přesné znalosti 
dosavadních dokumentů  AOP i  výzkumných zjištění, zahrnujících i historický vývoj 
přístupů k supervizi v AOP. Doporučení považuji za věcná a realizovatelná. Práci autorka 
doplnila řadou užitečných příloh, které ještě zvyšují hodnotu textu pro pracovníky 
občanských poraden.

Diplomantka ve své práci velmi dobře pracuje s prameny, umí rozeznat podstatné a 
méně podstatné souvislosti a zvažuje získaná fakta z několika odborných hledisek (jako 
manažerka, supervizorka, pracovnice AOP, supervizantka). Práci považuji za velmi kvalitní,
ucelenou, obsažnou, přináší řadu údajů, které mohou být ještě dále využity. Nepochybně bude 
znamenat významný podnět pro další vývoj služeb v AOP. Doporučuji ji proto k obhajobě a 
hodnotím ji jako výbornou.
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