PŘÍLOHY

Příloha č. 1

Dotazník

Příloha č. 2

Osnova polostrukturovaného rozhovoru

PŘÍLOHA Č. 1:
Zmapování stavu supervize nemocničních kaplanů v ČR
U jednotlivých otázek označte tu odpověď, která nejlépe vystihuje Váš názor. Pokud takovou
odpověď nenaleznete, odpovídejte vlastními slovy v možnosti "other". Na konci dotazníku,
nezapomeňte odkliknout "submit". Děkuji

Vaše odpovědi budou brány jako přísně důvěrné údaje, budou uchovány pouze ve statistické
podobě nebo použiji některé výroky k ilustraci důležitých zkušeností tak, aby nikdo nemohl
identiJkovat, že jde právě o vás. To je záležitost etických principů ve výzkumu, kterými jsem na
univerzitě vázána.
*

Required

1. Jak dlouho působíte v roli kaplana? * Mark only one oval.
do 1 roku
1- 3 roky
3 a více let

2. V jakém rozsahu se věnujete práci nemocničního kaplana/ky? (označte hodící
se variantu Mark only one oval.
cca 10 hod. měsíčně
cca10 hod. týdně
cca 20 hod. týdně
cca 42 hod. týdně

3. Jste za svou práci nemocničního kaplana placen/a?
Mark only one oval.
Ano

Ne
Částečně

4. Absolvoval jste nějaký výcvik pro tuto roli? * Mark only one oval.
Ano
Ne

5. Jaká je oblast vašeho vzdělání? (lze více možností)
Check all that apply.
Teologické
Sociální
Pedagogické
Other:

6. K jaké církvi se hlásíte?
7. Co si představíte, když se řekne supervize: *
8. Máte se supervizí nějakou zkušenost? * Mark only one oval.
Ne
Ano, z výcviku kaplanů
Ano, z jiné oblasti (vypište v ot. 5.1)

8.1 Pokud máte se supervizí zkušenosti z jiné oblasti, uveďte z jaké:
9. Je Vám v rámci vaší praxe nemocničního kaplany/ky v současné době
poskytována supervize? *

Mark only one oval.
Ano

Skip to question 9

Ne

Skip to question 22

10. Jakou formou je supervize poskytována? (zaškrněte vše, co se hodí) *
Check all that apply.

Individuální (vy + supervizor)
Skupinová – supervizní setkání nemocničních kaplanů z různých nemocnic
Skupinová mezioborová – supervizní setkání s lidmi z jiných pomáhajících profesí
Týmová pro kaplany – supervizní setkání týmu nemocničních kaplanů, kteří
spolupracují
Týmová pro různé pracovníky z nemocnice
10.1. V případě skupinové nebo týmové supervize, uveďte prosím, průměrný počet
účastníků.

11. Na co je supervize zaměřena? (zaškrtněte vše, co se hodí) *
Check all that apply.
Řešení sporných případů (z praxe)
Moje pocity a otázky kolem role kaplana
Organizační záležitosti a vztahy v nemocnici
Učení se novým poznatkům a dovednostem, psychologie aj.
Etické problémy spojené s praxí
Other:

12. Jak často je Vám supervize poskytována? * Mark only one oval.
Pravidelně

Příležitostně
Pokud dojde k aktuální potřebě

12.1. Prosím, určete četnost supervizních setkání.
13. Existuje mezi supervizorem a Vámi uzavřená smlouva o poskytování
supervize, která upravuje cíle, obsah a pravidla průběhu supervize? *
Mark only one oval.
Ano, smlouva existuje a znám ji
Asi ano, ale neznám ji
Asi ne, nevím o tom

14. Jak byste ohodnotil/a svou celkovou spokojenost se supervizi? Zvolte číslo
na stupnici výborně- 5 nedostatečně). *
Mark only one oval.

1

2

3

4

5

15. Považujete supervizi za přínos pro svou roli kaplana/ky?
* Mark only one oval.
Rozhodně ano
Spíše ano
Nevím
Spíše ne
Rozhodně ne

15.1a. Pokud rozhodně ano/ spíše ano napište, prosím, co Vám přinesla?

15.1b. Pokud spíše ne/rozhodně ne napište, prosím, co postrádáte či co vám
vadí?

16. Váš supervizor/ka je? * Mark only one oval.
Muž
Žena

17. Je Váš/a supervizor/ka věřící (křesťan/ka)? * Mark only one oval.
Ano
Ne
Nevím

18. Kdo Vám supervizi poskytuje? * Mark only one oval.
Interní supervizor
Externí supervizor

19. Má Váš/e supervizor/ka výcvik v supervizi? * Mark only one oval.
Ano
Ne
Nevím

20. Máte možnost ovlivnit výběr supervizora/ku? * Mark only one oval.

Ano, k jeho výběru se mohu vyjádřit i nesouhlasit či odmítnout
Mohu se vyjádřit, ale spíš rozhoduje to někdo jiný (uveďte kdo v ot. 12.1.)
Ne (na názor jsem nebyl/a tázán/a)

20. 1. Kdo rozhoduje o volbě supervizora ?

21. Kdybyste si mohl/a sám/a vybrat supervizora/ku pro sebe, jaké vlastnosti
byste u něj/ní považoval/a za důležité? (uveďte, prosím, nanejvýš 3, seřaďte je od
nejdůležitější k nejméně důležité a očíslujte)
22. Jaké formy podpory ve Vašem povolání nemocničního/ní kaplana/ky využíváte? *
Check all that apply.
Kurzy, školení, odborné semináře, konference
Společná setkávání s ostatními nemocničními kaplany
Modlitební opora vysílající církve
Pravidelné setkávání s duchovním nadřízeným
Psychoterapie
Supervize
Other:

23. Jaké formy podpory ve Vašem povolání nemocničního/ní kaplana/ky byste
přivítal/a?
24. Váš/e supervizor/ka je
Muž
Žena

25. V jakém městě podle počtu obyvatel působíte?
* Mark only one oval.
Město do 50 tis. obyvatel
Město do 100 tis. obyvatel
Město nad 100 tis. obyvatel

26. V jakém kraji působíte? * Mark only one oval.
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Liberecký kraj
Olomoucký kraj
Karlovarský kraj
Pardubický kraj
Královehradecký kraj
Kraj Vysočina

Děkuji za váš čas, který jste věnoval(a) dotazníku na zmapování situace supervize poskytované
nemocničním kaplanům v ČR.
Na toto dotazníkové šetření navazuje část kvalitativní, kde bych se chtěla zaměřit na možná speciJka, která se
v supervizním procesu nemocničních kaplanů mohou vyskytnout.

Jsem ochoten/ochotná se účastnit navazujícího kvalitativního výzkumu, který
bude veden formou hloubkových rozhovorů. *
Mark only one oval
Ne Skip to section 9
Ano. Skip to section 8
Section 8
Prosím, kontaktujte mě na emailu z.vackarova@gmail.com nebo na telefonním čísle 733 696 069

Section 9 Děkuji za Váš čas a přeji vše dobré do Vaší služby.

Bc. Zuzana Vačkářová

PŘÍLOHA Č. 2:
Osnova polostrukturovaného rozhovoru
1. Osoba respondenta
a. Mohl/a byste mi o sobě říct něco bližšího? (např. povolání, služba,
denominace, působiště, jak dlouhá praxe)
2. Zkušenosti se supervizí
Pro supervizory
a. Jaké máte zkušenosti se supervizí, v jakých kontextech supervizi
poskytujete?
b. Jaká nejčastější témata/oblasti jsou do supervizního procesu
přinášeny?
c. Vnímáte nějaké rozdíly mezi supervizí, kterou poskytujete (např.
v soc. službách, v rámci multidisciplinárního týmu, atd.) a
supervizí,

kterou

poskytujete

pouze

v rámci

skupiny/týmu/

individuálně někomu jakožto nemocničnímu kaplanovi?
Pro nemocniční kaplany
a. Jaké máte zkušenosti se supervizí?
b. Jaká nejčastější témata/oblasti jsou do supervizního procesu
přinášena?
c. Jaké téma vás nejvíce zasáhlo? Kdy jste měl pocit největšího
přínosu či osobní změny?
d. Vnímal jste někdy supervizi i negativně? Jak? Jak tomu rozumíte?
e. Celkově vám supervize vyhovuje nebo byste potřeboval něco jinak?
3. Spiritualita v supervizním procesu
Pro supevizory
a. Setkal jste se v supervizi, kterou poskytujete nemocničním
kaplanům s tématem/tématy, která zahrnovala duchovní/spirituální
dimenzi/přesah? Jak jste s tím pracoval?
Pro nemocniční kaplany
a. Setkali jste se v supervizi v rámci Vaší kaplanské služby
s tématem/tématy, která zahrnovala spirituální dimenzi/přesah?

4. Osoba supervizora
Pro supervizora
a. Jste křesťan (věřící)? / říkal jste, že jste věřící…
b. Vnímáte

nějaké

výhody/rizika

v tom,

že

jste

(nejste)

křesťan/nekřesťan/kaplan?
c. Domníváte se, že Vaše víra/spiritualita má nějaký vliv na supervizní
proces? Jaký?
Pro nemocniční kaplany
a. Je pro Vás důležité, aby byl Váš supervizor věřící (rozumějme
křesťan)?
b. Vnímáte nějaké výhody/rizika v tom, že Váš supervizor je křesťan/nekřesťan/kaplan?
c. Kdybyste si představil ideálního supervizora pro nemocniční kaplany,
jak by měl být vybaven? Co by mu nemělo chybět?
5. Otevřený prostor aneb co k tomu dodat
a. Napadá Vás ještě něco v souvislosti s tím, o čem jsme mluvili?

