
Přílohy 

Příloha č. 1- dotazník 

 

Role supervize z pohledu sociální práce v organizaci Barevný svět dětí, z.s. 

 

Vážení respondenti,  

mé jméno je Bára Walterová a studuji na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.  
Dovolte mi, abych Vás touto cestou poprosila o vyplnění dotazníku, který bude určen pouze 
pro účely vypracování mé diplomové práce na téma: „Role supervize z pohledu sociální práce 
v organizaci Barevný svět dětí, z.s.“. Dotazník je anonymní a skládá se z 22 otázek.  

Zaškrtněte, prosím, Vámi zvolenou odpověď a vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte do 
mých rukou. 

Děkuji za Vaši ochotu a spolupráci.  

 

1) Jaké je Vaše pohlaví? 

muž 

žena 

jiné (uveďte, prosím) .................................................................................................. 

 

2) Do jaké věkové kategorie spadáte?  

méně než 24 let 

24–34 let 

35–55 let 

více než 55 let 

 

 

 



3) Jaký máte nejvyšší dosažený stupeň vzdělání? 

středoškolské vzdělání 

vyšší odborné vzdělání 

bakalářské vzdělání 

magisterské vzdělání, tj. i inženýrské  

doktorské vzdělání 

 

4) Jak dlouho pracujete v organizaci Barevný svět dětí, z.s.? 

 méně než 1 rok 

 cca 1 rok 

 cca 2 roky 

 více (uveďte, prosím, jak dlouho) ………………………………………………………………………….. 

 

5) Zúčastníte se pravidelně supervizí v organizaci Barevný svět dětí, z.s.? 

 ano 

ne 

 

6) Jak často probíhá supervize v organizaci Barevný svět dětí, z.s.? 

1x týdně 

1 x za měsíc 

1 x za dva měsíce 

jinak často (uveďte, prosím) ……………………………………………………………………................ 

 

7) Je pro Vás supervize v organizaci Barevný svět dětí, z.s. povinná? 

 ano 

 ne 



8) Jaký druh supervize v organizaci Barevný svět dětí, z.s. navštěvujete? (dle počtu 
účastníků/supervidovaných)- můžete zaškrtnout více odpovědí 

individuální supervize 

skupinová supervize 

týmová supervize 

 

9) Jestliže individuální supervizi nenavštěvujete, máte i přesto nabídku ji v organizaci 
Barevný svět dětí, z.s. využívat? 

ano 

ne 

 

10) Pokud jste v předešlé otázce odpověděl/a „ne“, měl/a byste o individuální supervizi v 
organizaci Barevný svět dětí, z.s. zájem? 

 ano 

 ne 

 

11) V jaké pozici je supervizor vůči organizaci Barevný svět dětí, z.s.? 

 interní supervizor 

 externí supervizor 

 

12) Můžete se na Vašeho supervizora kdykoliv obrátit? 

ano 

ne, ale rád/a bych 

ne 

 

 

 



13) Jakého pohlaví by měl být Váš supervizor? 

 muž 

 žena 

je mi to jedno 

 

14) Kdo stanovuje zakázku pro supervizi v organizaci Barevný svět dětí, z.s.? (to, co se na 
supervizi řeší) 

14.1. Individuální supervize (Pokud individuální supervizi nevyužíváte, otázku prosím 
vynechte.) 

 Vy sám/sama 

Váš nadřízený pracovník 

společně celá skupina 

jiné ....................................................................................................................... 

14.2. Skupinová/týmová supervize 

Vy sám/sama 

Váš nadřízený pracovník 

společně celá skupina 

jiné ....................................................................................................................... 

 

15) Kdo vybírá supervizora pro individuální supervizi v organizaci Barevný svět dětí, z.s.? 
(Pokud individuální supervizi nevyužíváte, otázku prosím vynechte.) 

Vy sám/sama 

Váš nadřízený pracovník 

jiné .............................................................................................................................. 

 

 

 

 



16) Kdo vybírá supervizora pro skupinovou/týmovou supervizi v organizaci Barevný svět 
dětí, z.s.? 

Váš nadřízený pracovník bez souhlasu skupiny/týmu 

Váš nadřízený pracovník se souhlasem skupiny/týmu 

skupina/tým bez souhlasu Vašeho nadřízeného pracovníka 

skupina/tým se souhlasem Vašeho nadřízeného pracovníka 

jiné .............................................................................................................................. 

 

17) Jste spokojen/a s průběhem supervize v organizaci Barevný svět dětí, z.s.? 

17.1. Počet účastníků/supervidovaných 

úplně spokojen/a 

spíše spokojen/a 

spíše nespokojen/a 

úplně nespokojen/a 

jiné………………………………………………………………………………………………………………………... 

17.2. Zakázka supervize (to, co se řeší na supervizi) 

úplně spokojen/a 

spíše spokojen/a 

spíše nespokojen/a 

úplně nespokojen/a 

jiné………………………………………………………………………………………………………………………… 

 17.3. Četnost konání supervize  

úplně spokojen/a 

spíše spokojen/a 

spíše nespokojen/a 

úplně nespokojen/a 

jiné………………………………………………………………………………………………………………………… 



 17.4. Pozice supervizora vůči organizaci 

úplně spokojen/a 

spíše spokojen/a 

spíše nespokojen/a 

úplně nespokojen/a 

jiné………………………………………………………………………………………………………………………… 

17.5. Způsob volby supervizora (kdo o supervizorovi rozhoduje a dle jakých kritérií) 

úplně spokojen/a 

spíše spokojen/a 

spíše nespokojen/a 

úplně nespokojen/a 

jiné………………………………………………………………………………………………………………………… 

17.6. Způsob práce supervizora 

úplně spokojen/a 

spíše spokojen/a 

spíše nespokojen/a 

úplně nespokojen/a 

jiné………………………………………………………………………………………………………………………… 

17.7. Osobnost supervizora 

úplně spokojen/a 

spíše spokojen/a 

spíše nespokojen/a 

úplně nespokojen/a 

jiné………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 



17.8. Vymezení zakázky (kdo vymezuje to, co se řeší na supervizi) 

úplně spokojen/a 

spíše spokojen/a 

spíše nespokojen/a 

úplně nespokojen/a 

jiné………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18) Jsou pro vás supervizní setkání přínosem nebo spíše povinností? 

přínosem 

povinností 

jiné 

 

19) Pomáhá Vám supervize řešit nelehké situace, do kterých se můžete s klienty dostat?  

 ano 

 ne 

 

20) Pomáhá Vám supervize řešit obtížné situace, které se odehrávají ve Vašem soukromém 
životě? 

ano 

ne 

 

21) Je pro vás těžké se supervizorovi svěřovat se svými pocity? 

 ano 

 ne 

 

 

 



22) Co byste chtěli změnit na těchto bodech v organizaci Barevný svět dětí, z.s.? Konkrétně, 
prosím, uveďte, a pokud máte představu, i jak by změna měla vypadat. 

 22.1. Druh supervize (dle počtu účastníků/supervidovaných) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

22.2. Frekvence supervize 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

22.3. Pozice supervizora vůči organizaci 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

22.4. Způsob volby supervizora 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

22.5. Způsob zadání zakázky 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za Váš čas. 


