Úvod do supervize
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Cheb podle skript od PaedDr. Jiljího Novotného zpracoval v r. 2011 Petr Hruška.
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Co je supervize?
Supervize představuje důležitou oblast profesního i osobního růstu dobrovolníka.
Původně byla běžnou součástí poradenství, psychoterapie a sociální práce. V posledních
letech je stále více žádána a oceňována i v dalších oblastech práce s lidmi- pomáhajících
profesích, medicíně, školství, výchově, managementu, v pracovních týmech, organizacích…
Slovo supervize může vyvolávat představu jakési vyšší kontroly, hodnocení. V koncepci
integrativní supervize Českého institutu pro supervizi je však supervize chápána jako
bezpečná, laskavá a obohacující zkušenost. Supervizor má být průvodcem, který pomáhá
supervidovanému jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a
vztahy, být u nalézání nových řešení problematických situací. Supervize může být zaměřena
na prohloubení prožívání, lepší porozumění, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových
perspektiv profesního chování. Současně může být supervize také modelem učení z vlastní
práce („autosupervize“).
Cílem supervize tak může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity,
prevence profesního vyhoření. Je prokázáno, že prostřednictvím „dominového efektu“ může
být dobrá supervize prospěšná nejen supervidovanému, ale zprostředkovaně také jeho
klientům, žákům, zaměstnancům atd.
SUPERVIZE JE INTENZIVNÍ MEZILIDSKÝ VZTAH, JEHOŽ CÍLEM JE POMOCI
ROZVINOUT PROFESNÍ KOMPETENCI SUPERVIDOVANÝCH.

Funkce supervize
•
•
•

Vzdělávací (formativní) – rozvoj dovedností, porozumění a schopností supervidovaných
Podpůrná (restorativní) – zvládání emocí, stresu a zátěže vznikající či objevující se
v souvislosti s výkonem povolání supervidovaného a podpora osobního růstu
Řídící (normativní) – kontrola kvality práce supervidovaného, dodržování standardů a
ochrana klienta

Druhy supervize
•
•
•
•

Výuková (pouze vzdělávací, příp. podpůrná funkce, řídící funkce na pracovišti)
Výcviková (studenti na praxi, všechny role, částečná zodpovědnost i za kvalitu)
Řídící (supervizor je zároveň nadřízeným, ale rozvíjí rovnocenný vztah důvěry)
Poradenská (podpůrná funkce, supervizor není ani nadřízeným, ani instruktorem)
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Křížení rolí
nadřízení, přátelé, partneři…

Zaměření supervize
•
•
•

Supervize jednotlivců
o Individuální
o Skupinová
Supervize týmu
Supervize organizace

Jak supervize probíhá?
Jako každá poradenská práce má i supervize doporučené modely, které pomáhají
supervizorovi a supervidovaným dobře se orientovat v konkrétním procesu supervizní práce.
Model cyklické supervize v zásadě zahrnuje proces, funkci, cíle a metodiku. Může
poskytovat pevnou a zároveň dostatečně pružnou kostru, která unese další metody a postupy,
jež se mohou kreativně přidávat.
Model sestává z pěti základních fází, které dohromady utvářejí logický cyklus supervize.
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A) SMLOUVA
Délka supervize
Frekvence a délka jednotlivých sezení
Hranice supervize (role, důvěrnost, mlčenlivost)
Očekávání (klienti, supervidovaní, supervizor, organizace)
Vztahy

B) ZAMĚŘENÍ
Téma
Fakt, že supervidovaní sami přicházejí na sezení s tématy, neznamená, že supervizor nemá
žádný vliv na obsah supervize. Jeho zásah se může týkat pořadí, priorit nebo důležitosti
předložených námětů. Jedním z hlavních úkolů a umění supervizora je rozvinout schopnost
supervidovaných nacházet a zaměřit se na zjevné nebo dřímající problémy a být schopni je v
supervizi vynést na světlo.
Typy témat mohou být z oblasti organizování procesu péče o klienty, z oblasti osobní
motivace, úspěchů a neúspěchů jednotlivců nebo týmu, klientské osobní problémy a
kasuistiky a podobně. Vše, co může ovlivňovat kvalitu naší péče je vhodné pro supervizi.
Cíle
Vyjasnění cílů pro dané sezení je důležitou součástí zaměření. Můžeme hovořit u daného
tématu o třech skupinách cílů - cíle supervidovaných, cíle organizace a cíle supervizora.
Prezentace tématu
Prezentace je chvíle, kdy supervidovaný přináší téma, vysvětluje jej a hovoří o kontextu dění.
Pokud je více témat pro dané sezení, může se různými technikami hlasování určit, kterému
tématu dává skupina přednost. Supervizor toto dění facilituje. Pro prezentaci tématu je možné
použít různé techniky, záleží na zvyklostech a stupni vyspělosti supervizní práce jednotlivce
nebo týmu. Je vhodné, když se supervidovaný na prezentaci připraví včetně tvorby písemných
poznámek. K prezentaci mohou posloužit i různé tvořivé projektivní metody jako je kresba,
sochaření nebo hraní rolí…
Informace o kontextu případu…
Přístup k věci
Je to ve skutečnosti přístup supervizora a jeho reakce na to, co bylo prezentováno
supervidovaným. Supervizorův přístup může zahrnovat jeho vlastní odborné zaměření a
modely práce s problémem, užívané techniky práce s informacemi a intervence. Postupem
doby se většinou ustálí používaný styl práce a vzájemná očekávání jsou vyladěna. Každá
intervence nebo technika práce supervizora je platná pro určité typy situací a témat. I
supervizor se neustále učí ze své praxe a hledá co nejefektivnější přístupy.
Neefektivní přístupy: „autoritativní“, „amorfní“, „terapeutický“
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Doporučení: „Sedmioký model supervize“ (Hawkins str. 75)
Referování a reflektování pomáhajícího sezení
1. modus: obsah pomáhajícího sezení
2. modus: zaměření na intervence pomáhajícího
3. modus: zaměření na pomáhající vztah (klientův přenos)
Zaměření na pomáhající proces, jak se odráží v supervizním procesu
4. modus: zaměření na pomáhajícího (protipřenos pomáhajícího)
5. modus: zaměření na supervizní vztah jako zrcadlo pomáhajícího vztahu
6. modus: zaměření na supervizora (supervizorův protipřenos)
7. modus: zaměření na širší kontext
Kontext organizace
Etický kodex

Organizační omezení a
očekávání

7
6
Supervizor
1
5
6a

4

Fantazijní
vztahy

Pomáhající
2
1

Ekonomické
skutečnosti / tlaky

3

Klient

Rodina
Sociální kontext
Sociální normy

Typy intervencí – nutná kombinace (str. 42-43):
Autoritativní: předpisující, informující, konfrontační
Facilitativní: katarzický, katalyktický, podporující
Priority
I když většinou přinášejí témata do supervizních sezení supervidovaní, jsou mimořádné
situace, kdy z hlediska sledovaných priorit zasáhne supervizor a volí jiné, nosné téma
vzhledem k situaci (nevědomý osobní problém, zkušenost v rámci jiného případu, záležitosti
týkající se hranic…).
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C) PROSTOR
Prostor je jádrem supervize, je to místo pro kreativitu, bádání a objevování. V prostoru se
otevírají možnosti dívat se na prezentovaný problém a realitu z jiných pohledů, než jsme
běžně zvyklí. V prostoru je dovoleno všem zúčastněným nevědět, nemít odpovědi a hledat.
Nezastupitelnou roli zde hrají různé kreativní techniky práce, projekce, práce s analogiemi a
modelovými situacemi. Záleží na zaměření supervizora a vyspělosti týmu supervidovaných.
Spolupráce
Budování kvalitního vztahu nese své ovoce a vyšší formou může být vztah, který můžeme
nazvat reflektivním spojenectvím. Hovoříme mnohdy o „nevědomém materiálu“, který může
být přítomen, aniž bychom si jej byli vědomi. V terapeutické nebo také supervizní práci
hovoříme o principech přenosu, proti-přenosu a paralelním procesu. Supervizor pomáhá tyto
mechanismy vzájemné interakce odhalovat a porozumět jim. Jeho úkolem je vynášet je na
světlo a citlivě s nimi pracovat tak, aby se supervize nestala terapií nebo psychodynamickým
výcvikem
Pátrání
V efektivní supervizní práci společně pátráme v prostoru prostřednictvím pocitů, myšlenek a
asociací, klademe si otázky, které nám mohou pomoci vzbudit fantazii a představy, ze kterých
se mohou objevit nástiny možných řešení nebo postupů. Zvláště tam, kde dlouho setrváváme
v hluboce vyježděných kolejích praxe, kde se nic nehýbe a trajektorie překáží pohybu
kterýmkoli směrem, je fantazie jediné možné odlehčení. Zde má své místo i nadsázka a citlivý
smysl pro humor.
Možné otázky: „Co by se asi stalo, kdyby…“ „Představte si, že…“ „Co nám tím vlastně chce
říci…“ „Jak to na vás působí…“
Výzva (challenge)
Je oslovení ke změně, je šancí k přijetí nového pohledu a motivací k činu. Profesionál může
být konfrontován se svým doposud strnulým postojem nebo způsoby práce. Někdy je obtížné
přijmout nepříjemnou pravdu, ale pokud je to uděláno s pozitivitou a na základě kvalitního
především lidského přístupu a vztahu, je to zvládnutelné pro všechny aktéry.
Zastavení
Supervizor poskytuje supervidovaným pocit bezpečného prostoru. Pokud jsou nejistoty a
obavy komunikovány a je vytvořeno bezpečné prostředí, je tím vytvořen prostor pro objevení
jejich příčin. V supervizi tak vznikne prostor pro bezpečné prostředí, kde jsou pochybnosti,
úzkosti a strach chápány jako normální jevy, které přirozeně patří k profesionální péči o
klienty a tak je s nimi nakládáno. Právě tyto delikátní problémy je dobré a legitimní řešit v
supervizi a ne s kamarády, rodinnými příslušníky nebo i jinde. Proto je dobré se zastavit a dát
si čas.
Potvrzení
Potvrzení má specifickou i obecnou roli v procesu supervize. Při tak náročné práci při
poskytované péči o klienty je třeba se vzájemně pochválit a podržet profesionála v jeho
nastoupené cestě. Jsou to mnohdy povolání, kde více dáváme, než dostáváme. U skupinové
práce vedeme ke vzájemné podpoře supervidovaný tým a samozřejmě vedoucí roli v tomto
snažení bude mít supervizor celou svojí autoritou. Supervize by měla poskytovat tuto velmi
potřebnou „potravu“ a energii.
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D) MOST
Tato fáze supervize vytváří spojení mezi kreativní částí práce a profesní realitou. Zahrnuje
postupné zaměření na klienta, je cestou k aplikaci nových poznatků, náhledů a možností, které
se objevily během supervize.
Zklidnění
Sestává se z porovnání myšlenek s tím, jak mohou být užitečné v naší reálné práci. Využití
nových nápadů mnohdy potřebuje doplnění informací o profesní realitě.
Možné otázky:
• „ Přemýšlím, jak to, o čem jsme hovořili, budete řešit…“
• „ Jakého hlubšího vhledu jsme dosáhli…“
• „ Co můžete zkusit použít…?“
Poskytování informací
Supervidovaní, kteří začínají se svojí praxí, přivítají nabídku či doporučení, kde mohou
informace získat. Jednou z forem může být bezprostřední doporučení jak svoji situaci vidět a
kam se obrátit pro pomoc. Můžeme poskytnout vhled do situace určitou technikou, jako je
hraní rolí. Jsou doporučovány odborné články nebo tituly, které jsou relevantní problému
nebo situaci supervidovaného. Důležitý je však proces vlastního hledání a nacházení řešení,
supervize tento proces pomáhá startovat a podporuje jej.
Způsoby: přímá rada, seznámení s novou technikou, hraní rolí, reference…
Stanovení cílů
Cíle v supervizi jsou dvojího druhu:
- pracovní, zaměřené na kvalitu péče o klienta a zlepšování standardů péče
- studijní a seberozvojové, zaměřené na rozvoj a zdokonalování se v oblastech, na které
ukázala supervizní práce
Záleží hodně na situaci a stylu práce skupiny nebo supervidovaného jednotlivce, jak budou
cíle komunikovány. Cíle by si měl stanovovat supervidovaný a je na něm, zda je zveřejněním
ponechá ke kontrole superviznímu procesu.
Plánování aktivit
Profesionální práce je neustále měnícím se procesem, je mnoho proměnných, které neustále
zasahují do plynulosti naší práce. Každá naplánovaná cesta a strategie, jak dosáhnout cílů,
které jsme si v supervizi předsevzali, by neměla být příliš svazující a rigidní. Takto můžeme
dojít k častému zklamání, že to co se nám zdálo jednoduché, je prakticky nemožné uskutečnit.
Je třeba připravovat různé varianty a možnosti a hledat jejich uplatnění. O kvalitu a
nastartování tohoto procesu supervizi jde. Plán je tedy třeba revidovat a případně měnit pod
světlem nových skutečností a vývoje situace klienta nebo okolí. Tento proces můžeme opět
podrobovat superviznímu pohledu.
Klientova perspektiva
Snažíme se vcítit do situace klienta a předjímat jeho reakce na připravovanou strategii. Opět
můžeme použít techniky hraní rolí.
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E) Shrnutí (revize)
Je poslední závěrečnou fází supervizního procesu. Je zpětným ohlédnutím za průběhem
sezení, výsledků a jejich vyhodnocením. Supervizor a supervidovaní mají mít možnost
společně reflektovat svoji práci, její kvalitu a efektivitu. Supervize je procesem učení se na
své vlastní praxi a to platí i pro supervizora tak supervidované. Vždy by se mělo jednat o
oboustranný proces, kdy jsou obě strany připraveny naslouchat.
Zpětná vazba
Zpětná vazba se může týkat různých aspektů spolupráce: dynamiky ve vztazích, speciálních
dovedností a technik, řízení a organizace sezení, stylu práce, intervencí supervizora a
přístupů, které byly registrovány na obou stranách.
Schopnost poskytovat a přijímat zpětné vazby záleží na dovednostech a lidských kvalitách
obou zúčastněných. Pokud je zpětná vazba poskytována pravidelně, usnadňuje to celý proces
růstu. Zpětná vazba organizovaná vždy na závěr sezení nese a dává všem zúčastněným pocit
neobvyklosti, přirozenosti a současně bezpečí.
Uzemnění
Jsou to situace, které můžeme popsat jako vědomé opuštění prostoru pro objevování,
zklidnění a ohlédnutí zpět.
V praxi se často odehrává položením otázek typu:
• „Udělali jsme dnes dost…?“
• „Tak jsme s tím dnes hotovi…?“
• „Udělali jsme dnes kus práce…“
V těchto situacích přichází úleva od napětí, vmísí se humor a odlehčení. Supervidovaní hovoří
o svých pocitech odlehčení, odhození zátěže atd.
Společné vyhodnocení
Je to prostor pro vzájemné zvážení hodnoty společné práce. Můžeme na tomto základě
společně uvažovat o změnách např. v organizaci, v přístupech, zaměření a podobně. Pohled
„zvenčí“ na proběhlou práci může poskytnout například videonahrávka. Můžeme společně
sledovat průběh jednotlivých fází, můžeme je projít a komentovat jak probíhaly. Můžeme
společně konfrontovat svá očekávání, zda byla naplněna a co tomu mohlo bránit. Zejména
vyspělejší týmy nebo supervidovaní jednotlivci této možnosti zpětné reflexe rádi využívají.
Stanovení nové smlouvy nebo plánu
Tento poslední krok přirozeně navazuje na předchozí společné hodnocení. Můžeme zde
revidovat původní kontrakt, poopravit jeho zadání atp. Je to znak vyspělejší kultury
spolupráce a kvality.
Revidování supervizního procesu na dlouhodobé úrovni /řada proběhlých sezení / a na
mikroúrovni jednoho sezení uzavíráme cyklus supervize. Dostáváme se opět na začátek
dalšího kontraktu a současně reflektujeme celkový proces, účel a plnění cílů supervizní
spolupráce. Vracíme se na počátek pomyslného kruhu.
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