
Supervize v rámci Projektu 
Krajský akční plán rozvoje
vzdělávání v Královéhradeckém kraji, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000290.



Úvod - přivítání
 Účastníci setkání.

 Profesionálové využívající supervizi.

 Supervizoři.



Supervize ve školství v KHK - historie
 Projekty okresních metodiků prevence.

 Naplňování potřeb.

 Osvícení úředníci/ředitelé/pedagogové.

 Vůle a odvaha.

 Integrální součást práce, péče o sebe, pedagog a jeho osobnost jako nástroj.



Představení + očekávání
 Kdo jsme? 

 Na jaké pozici pracujeme? 

 Délka praxe.

 Zkušenosti se supervizí? Co jsme o supervizi slyšeli?

 Co od semináře / supervize očekáváme?



Představení supervizní části projektu I
 Úvodní seminář o supervizi + představení techniky – nábor nových zájemců o 
supervizi.

 Týmová/individuální supervize s pedagogy – květen-prosinec 2018. 

 Časová dotace na každého zájemce o supervizi cca max 5x 1,5 hodiny.

 Supervize bude probíhat na pracovišti pedagogů, případně v Hradci Králové. 

 Veškeré informace, které na supervizi zazní jsou důvěrné a nesdělují se třetím 
stranám (zajištění bezpečného prostředí).



Představení supervizní části projektu II
Cíle supervizní části projektu:

Přiblížit supervizní styl práce obvyklý v sociálních službách a managementu 
pedagogům – práce ve školství není o mnoho lehčí než v sociálních službách, 
spíše naopak.

Zhodnotit možný přínos supervize a supervizních technik pro další aplikaci v 
konkrétní škole.

Integrovat supervizi jako jeden z možných nástrojů rozvoje pedagoga a 
pedagogické práce.



Co je supervize?
Supervize / koučink / mentoring.

Vznik supervize. 

K čemu slouží?

Kde se používá?

Formy supervize - Týmová (týmu, v týmu), individuální, řízení, případová.

Funkce supervize (vzdělávací, podpůrná, řídící).



Prvořadá zaměření supervize (dle Hawkins/Shohet)
Hlavní kategorie zaměření Funkce

Poskytovat pravidelně prostor, v němž mohou supervidovaní uvažovat o obsahu a procesu své práce Vzdělávací

Rozvíjet porozumění a dovednosti v práci Vzdělávací

Získávat informace a jinou perspektivu týkající se vlastní práce Vzdělávací / podpůrná 

Získávat zpětnou vazbu o obsahu i procesu Vzdělávací / podpůrná 

Být uznáván a mít oporu jako člověk i jako pracovník Podpůrná

Zajistit, aby jako člověk a jako pracovník nebyl jedinec nucen zbytečně nést obtíže, problémy a projekce sám Podpůrná

Mít prostor k prozkoumání a vyjádření osobních trápení, vracejících se podnětů, přenosu či protipřenosu, které může 

přinášet práce

Řídící / podpůrná

Lépe plánovat a využívat osobní i odborné zdroje Řídící / podpůrná

Být sám aktivní, nikoli jen reagovat Řídící / podpůrná

Zajistit kvalitu práce Řídící



Řízení a supervize ve vztahu ke kvalitě (Havrdová/Hajný)

Porovnání charakteristik procesů

Řízení: Supervize:

Rychlé Pomalá

Podněcující akci Podněcuje reflexi

Jasná osobní zodpovědnost Sdílení odpovědnosti účastníky

Pracuje spíše s odpověďmi Pracuje spíš s otázkami

Nezbytné pro akutní řešení Hledání nového řešení a vyjasňování



K čemu supervize slouží? I
Reflektování pocitů z práce. 

Supervizor-supervidovaný-klient. 

Zaměřeno na vztahy – „vztah je jeden z nástrojů učitelské profese“.

Podpora, bezpečí, metodická funkce.

Prevence burn-out syndromu.

Řešení problémů při práci v týmech.



K čemu supervize slouží? II
Propojení teorie s praxí a integrace osobnosti s profesí. 

Náhled a uvědomění si rozsahu a charakteru vlivu profesionála v pomáhající 
profesi na klienta. 

Péče o pracovníka – profesionála, a to podporou jeho sebereflexe a péčí o 
emoční prožívání.

 Získávání jiné perspektivy v pohledu na svou práci.

Psychohygiena.

Součást celoživotního vzdělávání.



Supervizní trojúhelník
Tři strany komunikace. 

Rovnostranný trojúhelník. 

Vzájemně respektované vazby.



Supervizor
Nestrannost. 

Bezpečí. 

Odborník z oboru?

 Výměna supervizora.

 Lidská a profesní blízkost.

 Více supervizorů v organizaci.

 Aktuální nabídka.



Literatura k supervizi
HAVRDOVÁ, Z., HAJNÝ, M., et al. Praktická supervize. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 

HAWKINS, P., SHONET, R., Supervize v pomáhajících profesích. 1. vyd. Praha: 
Portál, 2004. 

BAŠTECKÁ, B., ČERMÁKOVÁ, V., KINKOR, M, Týmová supervize teorie a praxe. 1. 
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Externí zdroje k supervizi
Webové stránky Asociace supervizorů ve školství http://supervizori.cz/

O supervizi ve školách:

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/17755/SUPERVIZE-PRO-UCITELE-JAKO-CESTA-K-
RESENI-NAROCNYCH-SITUACI.html/

Krátký film Supervize očima učitelů: https://asupp.cz/kratky-film-o-supervizi/

Metodický pokyn k poskytování supervize ve školských zařízeních pro výkon 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních preventivně 
výchovné péče č.j. 1599/2010-6/IPPP: www.msmt.cz/file/1569_1_1/

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/17755/SUPERVIZE-PRO-UCITELE-JAKO-CESTA-K-RESENI-NAROCNYCH-SITUACI.html/
https://asupp.cz/kratky-film-o-supervizi/


Děkuji za pozornost
Pavel Plaček

Tel. 606 936 212

E-mail: placek@lsa.partners


