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ABSTRAKT  

Supervize je v českém školství poměrně nový pojem, který se v posledních letech snaží stát 

součástí pracovního procesu pedagogů. Supervize pomáhá pracovníkovi zvládat stresové, 

zátěžové situace, porozumět daným situacím, prohloubit jeho prožívání a rozvíjet nové 

perspektivy profesního chování. Cílem této diplomové práce bude zmapování pozitivních a 

kritických míst průběhu supervizního setkání a definování rozdílů ve dvou vybraných 

mateřských školách. Jelikož každá mateřská škola je specifická svým klimatem i výukovými 

metodami, mělo by se v určitých aspektech lišit i supervizní setkání. Práce je zpracována 

kvalitativně, kdy hlavní výzkumnou metodou jsou rozhovory s pedagogy mateřských škol. 

Klíčová slova: supervize, supervizor, mateřská škola, pomáhající profese 

  



 

 

ABSTRACT  

Supervision is a relatively new concept in Czech education, which in recent years has been 

trying to become part of the working process of educators. Supervision is intended to help a 

worker cope with stressful situations, understand current situations, deepen his experience and 

develop new perspectives for his professional behaviour. The aim of this thesis is to try to 

map the positive and critical points during the Supervision meetings and to define the 

differences in the two selected kindergartens. Since each kindergarten is specific in its climate 

and teaching methods, supervision meetings should also differ in certain aspects. The work is 

processed qualitatively, with interviews with kindergarten teachers as the main research 

method. 

Klíčová slova: supervision, supervisor, nursery school, helping professions  
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ÚVOD  

Tato diplomová práce se zabývá supervizí v mateřské škole. Jedná se o velmi aktuální, často 

diskutované téma. Supervize pomáhá pracovníkovi zvládat stresové a zátěžové situace, 

porozumět daným situacím či rozvíjet nové perspektivy profesního chování. „Supervize je 

metoda, která umožňuje pracovníkovi pochopit, co brzdí jeho porozumění s klientem a co ho 

může účinně chránit před syndromem vyhoření“ (Havlíčková, 2011). A ačkoliv v některých 

odvětvích je supervize poměrně zaběhnutým nástrojem, ve školství se hlouběji teprve dostává 

do povědomí pracovníků a pomalu se tak stává stále frekventovanějším podpůrným nástrojem 

pro pracovníky.  

Cílem této diplomové práce bude zmapování pozitivních a kritických míst průběhu 

supervizního setkání a definování rozdílů ve dvou vybraných mateřských školách. Smyslem 

je zjištění faktorů, které ovlivňují supervizní proces v mateřských školách a zapříčiňují 

úspěšnost či neúspěšnost supervize. Jelikož každá mateřská škola je specifická svým 

klimatem i výukovými metodami, mělo by se v určitých aspektech lišit i supervizní setkání.  

Pokud se diskutuje o supervizi ve školství, často je středem zájmu supervize na základních a 

středních školách. Moje pozornost však směřovala do předškolního prostředí mateřských škol. 

Prostředí mateřské školy je svou povahou velmi náročné, hektické a do jisté míry odlišné od 

prostředí škol základních a středních. Mým zájmem bylo tedy zkoumat, zda a jak funguje 

supervize právě v tomto prostředí. 

Teoretická část práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První tvoří supervize, kde jsem 

definovala pojem supervize, její cíle a funkce a dále vymezila základní supervizní metody, 

formy a druhy. Dále jsem se zaměřila na financování supervize, roli supervizora v supervizi a 

rizika v supervizním procesu. Druhou kapitolu tvoří instituce mateřské školy, kde jsem 

popsala systém předškolního vzdělání s důrazem na alternativní a státní vzdělávání, osobnost 

učitele a jeho kompetence a specifika profese včetně klimatu v mateřské škole.  

V praktické části jsem zmínila průběh celého výzkumu a provedla analýzu získaných dat. 

Celkem jsem analyzovala 9 rozhovorů (6 z mateřské školy A, 3 z mateřské školy B). 

Následně jsou shrnuty a diskutovány výsledky v kontextu s teoretickými poznatky.  
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TEORETICKÁ ČÁST   
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1. SUPERVIZE 

1.1. Vymezení pojmu supervize  

Pojem supervize byl původně odvozen z anglického výrazu supervision (Havrdová a Hajný, 

2008). Lingvisticky pak toto slovo vychází ze dvou latinských slov – „super“ ve smyslu 

„nadměrnost, přehnanost, nad, nej“ a „vize“ ve smyslu „vidina, zjevení“. V angličtině 

znamená supervize dohled, dozor nebo také kontrolu, řízení a vedení (jako další význam je 

uváděna také revize či inspekce) (Havlíčková, 2011). Proto mohou mít učitelé představu, že 

se jedná spíše o nějakou vyšší kontrolu, inspekci a mohou považovat vztah mezi nimi a 

supervizorem hierarchickým. Takové zúžené pojetí je též prezentováno v Psychologickém 

slovníku Hartla P. a Hartlové H., kde je pojem definován jako „pomoc, dozor nad prací 

začínajících psychoterapeutů, sociálních pracovníků aj. po skončení výcviku, nejméně jeden 

rok, většinou však více let“. Proto je velmi důležité odlišovat mezi pojmy supervize a 

inspekce (hospitace). Různými odborníky, a dokonce i samotnými učiteli, jsou tyto dva pojmy 

považovány za synonyma. Supervize je nástroj, který provádí zaměstnanci školy (ředitelé, 

vedoucí kateder, starší učitelé či další supervizoři). Cílem takové supervize je poskytnout 

učitelům podporu a průběžné hodnocení jejich rozvoje a zejména zlepšení výuky. Snahou 

supervize je také zlepšování výukových metod, přizpůsobování výuky potřebám studentů a 

zlepšování dovedností pedagogů v oblasti vedení tříd. Naproti tomu inspekce je proces 

zaměřený na kontrolu a hodnocení škol podle určitých standardů, které jsou stanoveny 

školním systémem. Inspekce je tedy více kontrola, supervize potom proces, který pomáhá 

učitelům zaměřit se na to, co dělají, proč to dělají, eventuelně proč to dělají špatně a co změnit 

(Tesfaw, Hofman, 2014). Pojem supervize se tak pro mnoho pracovníků stává stále 

neznámým, v horším případě dokonce zastrašujícím, vyvolávajícím v nich určitý odpor.  

Supervizi je možné chápat jako podporu, reflexi a rozvoj či jako určitý nadhled nad problémy 

vznikající v pracovním prostředí, který by mohl vést k hledání nových možností, jak problém 

vyřešit. Takový nadhled může pomoci najít nové možnosti řešení problémů. Tento nadhled by 

měl poskytnout právě supervizor. „Supervize je tedy metoda, která umožňuje pracovníkovi 

pochopit, co brzdí jeho porozumění s klientem a co ho může účinně chránit před syndromem 

vyhoření“ (Havlíčková, 2011). Jedná se o kvalifikovaný dohled nad činností pracovníků 

(Matoušek, 2007 in Havrdová, 2011) nebo o celoživotní formu učení, která se zaměřuje na 

rozvoj pracovních dovedností a kompetencí pracovníků (Koláčková, 2007 in Havrdová 2011). 

„Supervize, tak jako pomáhající, není přímočarý proces a je dokonce ještě složitější než práce 

s klienty. Chybí nějaký hmatatelný produkt a je jen velmi málo důkazů, s jejichž pomocí 
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bychom mohli přesně hodnotit její účinnost. Jedna osoba přichází k druhé osobě s popisem 

klienta, kterého supervizor zpravidla nikdy neviděl, a velmi selektivně ho informuje o své 

práci. Navíc mohou na jednoho z nich nebo na oba působit tlaky profese, organizace nebo 

společnosti, v níž oba pracují. Takže kromě dotyčného klienta musejí věnovat pozornost také 

superviznímu vztahu a širším systémům, v nichž oba působí“ (Hawkins, Shonet 2004). Jedná 

se o nástroj, který je určen ke zvyšování pracovních dovedností a profesionality pracovníků.  

Někteří autoři zdůrazňují, že jednotná definice supervize neexistuje, nicméně jednotlivé 

definice mají určité společné charakteristiky. Supervize se může zaměřovat jak na jednotlivé 

pracovníky, tak na týmy spolupracovníků a zabývá se konkrétními pracovními tématy 

zaměstnanců či tématy spolupráce pracovníků v různých pracovních rolích (Havrdová, 

Kalina, 2003). Dalším možným chápáním supervize je pojetí supervize jako „organizované 

příležitosti k reflexi, která se zaměřuje na různé aspekty pracovní situace, s cílem zkvalitnit 

práci a podpořit profesní růst pracovníka (Havrdová, Kalina, 2003). Jde o jakýsi nadhled nad 

spletitými a nejistými problémy, s kterými si pracovníci neumí poradit bez odborné pomoci 

s cílem najít nové pohledy v situacích, kdy mají zaměstnanci pocity bezvýchodnosti. Dle 

výzkumů je dokázáno, že nutnost supervize roste v období poklesu profesionality v určitých 

oborech ve snaze jejího nového obnovení či ustavení (Munson in Havrdová, Kalina, 2003).  

 Důležitou složkou dobré supervize je motivace supervidovaných jako podklad pro úspěšnou 

supervizi. Pro otevřenou spolupráci v supervizi je nutné zajistit dostatečně tvořivý a 

bezpečný prostor. Pocity, které by supervidovaní na supervizním setkání neměli pociťovat, 

jsou pocity strachu a obavy.  

Zakázkou supervize může být jakýkoliv problém v interpersonální oblasti pracovního týmu. 

Důležité je, že zadavatel supervize, kterým je většinou vedoucí instituce či ředitel, by měl mít 

jasnou představu o tom, co má supervize jeho týmu přinést. Ředitel školy by měl mít 

formulovanou jasnou vizi, kam spolu se svým týmem směřuje. Teprve potom se může 

zamýšlet nad tím, v čem přesně by škole supervize přispěla. (Maříková, 2018).  

Velkou roli v úspěšnosti procesu supervize sehrávají též samotní pracovníci, tedy 

supervidovaní. Je nutné, aby alespoň jejich část byla přemýšlivá, zvídavá, s ochotou se 

rozvíjet, schopná mluvit o svých problémech, pocitech a potřebách, sdílet svoje zkušenosti i 

starosti, a to s vírou, že jim tento proces přinese úspěch v jejich profesním působení 

(Maříková, 2018).  
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1.2. Historie a současnost supervize v ČR  

Supervize vznikla spolu s psychoanalýzou, v rámci které docházelo k neformálním 

rozhovorům začínajícího pracovníka s terapeutem, který je již ve své praxi zkušený. Pro vývoj 

supervize byl velmi důležitý vznik tzv. balintovských skupin, které založil M. Balint, jejichž 

využití se v 60. letech rozšířilo také mimo lékařské prostředí (Havlíčková, 2011).  

V českém prostředí se se supervizí setkáváme u psychoterapeutického výcviku SUR (Skála-

Urban-Rubeš), který svým absolventům zajišťoval tříleté supervize právě v podobě 

balintovských skupin. V 80. letech Skála pracoval též s učiteli. Více se vzdělávání v supervizi 

začalo prosazovat až v 90. letech, kdy bylo možné absolvovat např. semináře s M. Rohde 

nebo kurzy balintovských skupin. Supervize se stala nedílnou součástí vzdělávání 

psychoterapeutů. O supervizi se začaly zajímat i další obory, zejména v sociální práci 

(Havlíčková, 2011).  

O rozvoj supervize se v roce 1994 zasloužil vznik Evropské asociace pro supervizi (EAS)1, 

asociace sdružující supervizory, která se soustřeďuje na rozvoj organizací a na výzkum 

zaměřený na analýzu metod supervize a dále na využívání nových metod supervize, což se 

děje mimo jiné pořádáním různých konferencí a kongresů.  

Důležitým mezníkem ve vývoji supervize bylo 4. listopadu 2001 založení Českého institutu 

pro supervizi (ČIS), který byl o rok později registrován ministerstvem vnitra. Zde došlo též 

ke schválení Stanov Institutu a složení první rady ČIS s předsedou instituce MUDr. Janem 

Pfeifferem. Tato rada aktivně spolupracovala se zahraničními institucemi a podílela se na 

vývoji supervize i na organizaci různých supervizních kurzů (Čermáková, 2009).  

1.3. Cíle supervize  

Autoři se shodují, že cílem supervize je „profesionální rozvoj pracovníka, rozšiřování jeho 

dovedností. Souběžně s tím mu má pomáhat zvládat obtížně řešitelné případy, má mu pomáhat 

vyrovnat se s pracovním stresem“ (Matoušek, 2003). Důležitou funkcí je pomoci 

pracovníkovi, který se dostane při profesním působení do obtíží, pomoci překonat toto těžké 

období nabídnutím maximální možné míry podpory. Profesionální rozvoj pracovníka a jeho 

podporu zmiňuje i Havlíčková, 2011. Důležitý je také rozvoj lidských zdrojů, podpora reflexe 

 
1 European Association for Supervision, přejmenována na European Association for Supervision and Coaching 
(EASC), https://www.easc-online.eu/  

https://www.easc-online.eu/
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a sebereflexe či řešení různých těžkých případů. V supervizi je důležité vyvažování mezi 

podporou a kontrolou (Havlíčková, 2011). Neméně důležitým cílem je i zaměření se na 

negativní informace, práce s nimi a snaha vyvažovat spojení mezi kontrolou a podporou 

v supervizi (Havrdová, 1999 in Havlíčková, 2011). „Cílem je zlepšení pracovní situace, 

pracovní atmosféry, organizace práce a kompetencí odpovídajících specifickým úkolům. Je 

orientována na podporu kvality vzájemné spolupráce a na učení spojené s praxí“ 

(Bronnimann in Havrdová, Kalina, 2003). Cílem je růst a rozvoj zaměstnanců, zvýšení jejich 

vzájemné kooperace a interakce a bezchybného řešení problémů (Rahabov, P., 2016).  

Jinou, poměrně zjednodušenou definici nabízí Hess in Howkins, Shonet, 2004, který supervizi 

považuje za „čistou mezilidskou interakci, jejímž obecným cílem je, aby se jedna osoba, 

supervizor, setkávala s druhou osobou, supervidovaným, ve snaze zlepšit schopnost 

sepervidovaného účinně pomáhat lidem“.  

Cíle supervize můžeme rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé. Mezi krátkodobé lze zařadit 

např. získání profesních dovedností či vytvoření pracovních podmínek pro spolupráci týmu. 

Mezi dlouhodobé dále formulování plánů osobního rozvoje pracovníků či zlepšení fungování 

celé organizace (Matoušek, 2003).  

Výsledkem supervize by pak měla být spokojenost pracovníka, který je podpořený a 

motivovaný pro svoji práci. Pracovníci získávají jiný pohled na sebe, svou práci a organizaci 

a zvyšuje se tak jejich schopnost reflexe (Hejzar in Maříková, 2018).     

Shrnu-li veškeré možné definice z různých publikací, můžeme je rozdělit na cíle zaměřené 

na profesní rozvoj, do kterých bych zařadila zlepšování dovedností, kompetencí a 

pracovních schopností klienta, organizaci práce, řešení pracovních případů, reflexi pracovních 

záležitostí, ale i zaměření na rozvoj týmu, lepší spolupráci v týmu a podporu týmového ducha 

a vztahů na pracovišti. Druhá sada by se dále týkala seberozvojových cílů, ke kterým bych 

z výše uvedených definic řadila určitě práci na motivaci pracovníků, podporu, vyrovnání se 

s různými stresory na pracovišti, pracovní spokojenost aj.  

Závěrem je nutné znovu upozornit na často opomíjený fakt, že supervize v první řadě slouží 

zejména k reflexi a sebereflexi, nikoli ke kontrole či výcviku pracovníka, jak se mohou 

někteří zaměstnanci v pomáhajících profesích domnívat. 
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1.4. Funkce supervize 

Můžeme rozlišit 3 hlavní funkce supervize – funkce vzdělávací, podpůrná a řídící. 

Vzdělávací (formativní) funkcí se myslí rozvoj dovedností, porozumění a schopností 

pracovníků skrze reflexi a rozbor jejich práce. Supervidovaní, ve školním prostředí, právě 

učitelé, pak lépe rozumí dětem a žákům ve školském zařízení, více si uvědomují dynamiku a 

interakci s dětmi a žáky či mohou reflektovat dopady jejich profesního působení na děti 

(Hawkins, Shonet 2004).  

Druhou funkcí, vymezenou stejnými autory, je funkce podpůrná (restorativní). Tato funkce 

je zaměřena na emoční stránku supervidovaných (ve školním prostředí učitelů) a na to, aby 

pracovníci nebyli zahlceni svými emocemi. Jelikož profese učitele je profesí pomáhající, jsou 

učitelé ohrožení tzv. syndromem vyhoření, který je definován ztrátou zájmu o profesní 

působení, rezignací a stagnací pracovníků. Supervizní setkání mohou supervidovaným 

pomoci efektivně překonat různé stresové a vypjaté situace, se kterými se ve školním 

prostředí mohou setkávat.  

Třetí funkcí supervize je funkce řídící (normativní). Jedná se o funkci, která slouží 

k zajištění kontroly kvality práce s lidmi. Supervizor zde spolu se supervidovanými reflektuje 

jejich práci, dává zpětné vazby a podporuje též sebereflexi pracovníků, která je tolik důležitá 

pro jejich profesionální rozvoj (Hawkins, Shonet, 2004).  

Supervize pak představuje kombinaci všech těchto funkcí, ačkoliv vždy v procesu některá 

převažuje dle okolností a zakázky klientů. Z jedné funkce do druhé je tak možné přirozeně 

přecházet. Hawkins a Shonet, 2004 navázali na Kadushinovy (1976) funkce a vytvořili tak 

seznam důležitých supervizních zaměření, v kterém lze vidět, jak se jednotlivé funkce 

kombinují.  
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Hlavní kategorie zaměření  Kadushinova 

kategorie  

Poskytovat pravidelný 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 a procesu Vzdělávací/podpůrná  

Být uznáván a mít oporu jako člověk i jako pracovník  

Zajistit, aby člověk  -  pracovník nebyl jako jedinec nucen zbytečně 

nést obtíže, problémy a projekce sám  

Mít prostor k prozkoumání a vyjádření osobních trápení, vracejících 

se podnětů, přenosu či protipřenosu, které může práce přinášet  

Lépe plánovat a využívat osobní i odborné zdroje 

Být sám aktivní, nikoli jen reagovat 

Zajistit kvalitu práce  

Podpůrná  

Podpůrná  

 

Řídící/podpůrná  

 

Řídící/podpůrná  

Řídící/podpůrná  

Řídící  

1.5. Formy supervize  

Rozlišujeme několik základních forem supervize. To, jaká forma a rozsah supervize budou 

zvoleny, záleží vždy na domluvě všech stran, což vyplývá ze supervizní zakázky (kontraktu).  

1.5.1. Dělení dle počtu účastníků  

Individuální supervize  

Individuální supervize je založena na setkávání  supervizora s jedním pracovníkem. Cílem 

takové supervize je individuální rozvoj pracovníka a jeho sebereflexe. V praxi se s touto 

formou ve školním prostředí setkáváme minimálně. Výhodou takové formy setkávání je 

možnost intenzivnějšího zaměření na potřeby konkrétního pracovníka bez zásahů skupiny.  

Skupinová supervize  

Skupinová supervize představuje strukturovaný proces, v kterém pracovníci mohou 

spolupracovat ve skupině a diskutovat pracovní problémy, hovořit o vztazích, problémech, 

konfliktech či si vzájemně vyjádřit podporu. Cílem skupinové supervize je rozvoj jednotlivců 

v kontextu celé skupiny. Členové, kteří se vzájemně neznají a pocházejí z různých institucí, si 

mohou vzájemně poskytovat zpětnou vazbu. Zároveň má skupinová supervize i edukativní 
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podobu, jelikož účastníci se mohou jeden od druhého učit. Výhodou skupinové supervize je, 

že členové mají odlišné zkušenosti a mohou tak nabídnout ostatním supervidovaným jiné 

pohledy na pracovní problémy (Matoušek, 2003).  

Týmová supervize  

Týmová supervize je zaměřena na činnosti týmu jako celku a na jeho efektivitu a zahrnuje 

většinou všechny členy pracovního kolektivu (Matoušek, 2003). Členové se navzájem znají a 

mají tak možnost pracovat na zlepšování vzájemných vztahů, spolupráci, řešení pracovních i 

jiných konfliktů s cílem zlepšení fungování kolektivu.  

1.5.2. Dělení dle pozice supervizora  

Dalším možným dělením je dělení supervize podle toho, jaký vztah supervizor zaujímá 

k organizaci.  

Externí supervize  

V této formě supervize supervizor není součástí instituce, ale najatý institucí z vnějšího 

prostředí. Takový supervizor díky svému do jisté míry nezávislému postavení není ovlivněn 

vztahy na pracovišti a může tak pohlížet na jednotlivce nezaujatě. 

Interní supervize  

Při této formě supervize je supervizor současně zaměstnancem organizace, v které supervize 

probíhá (ve školním prostředí ředitel školy). Takový supervizor zná svůj pracovní tým a může 

pro něj být těžké zachovávat neutralitu a nestranný postoj k diskutované problematice. 

Supervizor má odpovědnost za své klienty, avšak supervizor a supervidovaný jsou zde ve 

vztahu nadřízený-podřízený spíše než ve vztahu instruktor-účastník (Howkins, Shonet, 2004).  

Matoušek (2003) dále zmiňuje blízký pojem supervizi – intervize (peer-supervision). Jedná 

se o supervizní setkání, které probíhá bez přítomnosti supervizora. Jedná se tedy o supervizi 

v horizontální rovině (Howkins, Shonet, 2004). Jednotliví pracovníci instituce, kteří jsou 

funkčně podobně postaveni, si navzájem sdělují informace, poskytují si rady, doporučení a 

zpětnou vazbu, případně podporu. Taková forma by měla být přítomna v každé týmové práci, 

ve školním prostředí je nutností.   
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1.5.3. Dělení dle aktivity supervizora  

Dle aktivity supervizi dělíme na přímou, kdy supervizor je při práci supervidovaného 

přítomen (případně se vychází z videozáznamu), a zprostředkovanou, při které účastníci 

vycházejí se vzpomínek, spisů apod. (Baštecká, 2009).  

1.5.4. Dělení dle jejího zaměření  

Případová supervize  

Tato forma supervize se soustředí na konkrétní případy práce s pracovníky. Zahrnuje reflexi 

odborných postupů, interakce mezi pracovníky (učiteli) a klienty (žáky), zaměřuje se na 

vztahy mající dopad na profesní působení. Součástí případové supervize je podpora a 

porozumění v různých pracovních situacích, což rozvíjí pracovní dovednosti, schopnosti a 

kompetence pracovníků. Pomáhá supervidovaným s lepším porozuměním klientů (ve školním 

prostředí dětí, žáků). Zlepšuje reflexi a sebereflexi a dodává pracovníkům jistotu a motivaci 

k dalšímu profesnímu působení. Může být poskytována jednotlivcům nebo celým pracovním 

týmům (Slavíková, 2013). Většinou pracovník přinese do supervize určitý případ, s kterým se 

v minulosti v pracovním prostředí zabýval, který ho oslovil nebo si s ním neuměl poradit. 

Může jít i o jistou obávanou situaci, na kterou se chce připravit nebo supervidovaný přinese 

případ, s kterým se dobře vypořádal a může tak od ostatních získat uznání. Nad tématy se pak 

diskutuje.  

Podpůrná (rozvojová) supervize  

Podpůrná supervize není zaměřena na konkrétní případ jako předchozí forma supervize, ale 

snaží se o rozvoj potenciálu a profesionální růst jednotlivce nebo pracovní skupiny na základě 

poskytnutí podpory supervidovaným (povzbuzování, oceňování, uklidňování, projevování 

důvěry apod.)  

Výuková supervize  

V takové formě supervize je supervizor postaven spíše do role učitele a plní hlavně funkci 

vzdělávací. Zaměřuje se na problémy účastníků v jejich profesi, pomáhá jim řešit problémy, 

poskytuje rady a doporučení (Howkins, Shonet, 2004). V jisté míře je vzdělávací aspekt 

obsažen v každé supervizi (Havrdová, Hajný, 2008).  
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1.5.5. Dělení dle času  

Dle času dělíme supervizi na pravidelnou, která je např. součástí výcviku nebo supervizního 

programu organizace; příležitostnou a krizovou v případě akutní potřeby – pomoc v rámci 

určitého těžkého případu nebo v případě akutní potřeby instituce (Matoušek 2003). Optimální 

je, aby supervize byla pravidelná s cílem průběžného zlepšování kvality práce i duševní 

pohody pracovníků. Supervize by neměla být jednorázovou konzultací, ale kontinuálním 

procesem založeným na vztahu mezi pracovníky. Vztahy mezi pracovníky se průběžně vyvíjí 

a pravidelná supervize může přispět k vytvoření důvěry mezi pracovníky a následnému 

zlepšení spolupráce pracovníků a jejich vztahů na pracovišti. Doporučuje se alespoň 15 sezení 

(minimálně 6). V případě zakázky, která si žádá nastartování změny, by měla být frekvence 

supervizních setkání vyšší (Havrdová, Hajný, 2008).  

1.6. Supervizní proces  

 

 

 

 

 

 

Základem kvalitní supervize jsou předem dohodnuté transparentní podmínky (Havlíčková, 

2011) a proto by každému superviznímu setkání měla předcházet tvorba tzv. supervizního 

kontraktu (smlouvy). V něm by mělo dojít zejména k jasnému vytyčení cíle a postupů, 

určení si hranic a podmínek supervize s cílem zajistit co nejvíce bezpečné a podpůrné 

prostředí pro obě strany, pro supervizora a supervidované. „Kontrakt je slovo převzaté z 

obchodního slovníku stejně jako nabídka, poptávka a zakázka. Jasně vyjadřuje způsob pomoci 

profesionála směrem k organizaci, k supervidovaným s jasnými cíli, např. jak bude pomoc 

vypadat, k čemu bude směřovat, jak dlouho bude trvat, kolik bude stát.“ (Matoušek, 2003 in 

Pracovníci  

(supervidovaní)  
Supervizor  

Organizace, zadavatel  

Supervizní 

 kontrakt   
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Havlíčková 2011). Supervizní smlouva je výsledkem hledání a vyjednávání supervizora, 

organizace (zadavatele) a pracovníků (resp. supervidovaných) (Havrdová, Hajný, 2008). 

Zejména jde o vyjasnění, co zadavatel (organizace) a supervidovaní od supervizora očekávají. 

Význam kontraktu stoupá v organizacích, kde se se supervizním procesem pracovníci 

setkávají poprvé, mění-li se tým nebo supervizor. Tam, kde již supervize pravidelně probíhá, 

účastníci supervize se znají a ví, co mají očekávat, je proces uzavírání smlouvy kratší a může 

být zahrnut do části úvodního setkání a taková smlouva nemusí být ani v písemné formě. 

(Havrdová, Hajný, 2008). V každém případě by však proces uzavírání smlouvy (kontraktu) 

měl v určité formě (verbální/písemné/krátké/delší) proběhnout.  

Důležitým předpokladem kontraktu je odpovědnost supervidovaných za cíle, kterých má být 

dosaženo, zároveň určitá ochota těchto předem dohodnutých cílů dosahovat. Zároveň na 

druhé straně supervizorovým úkolem je rozhodnout se, zda je ochoten a schopen se 

supervidovanými pracovat a pomoci jim těchto cílů dosáhnout, což může být v praxi 

zatíženo určitou nedůvěrou a studem, případně strachem – z určitého negativního hodnocení 

supervidovaných apod. (Matoušek, 2003).   

Supervizní smlouva by měla pokrýt pět klíčových oblastí: praktické stránky, hranice, pracovní 

spojenectví, formát sezení a organizační a odborný kontext (Hawkins, Shonet, 2004). 

Praktickou stránkou smlouvy jsou zde myšleny zejména organizační záležitosti – vymezení 

času, místa, frekvence, možnosti přerušení či odložení supervizního procesu, finanční stránka 

věci apod. Hranicemi je myšleno zejména odhadnutí, kdy se jedná o supervizní problém a 

kdy je téma již natolik osobního rázu, že by bylo vhodnější jej řešit spíše v poradenství či 

terapii. Smlouva (kontrakt) by měla obsahovat také hranice týkající se důvěrnosti. 

Mlčenlivost je problém, který mnoha supervidovaným působí obavy (Hawkins, Shonet, 

2004). Mělo by být jasně stanoveno, že informace získané během supervize jsou důvěrné a 

mělo by tak s nimi být nakládáno jak z pozice supervizora, tak supervidovaných. Navíc by 

měl supervizor jasně vymezit, kdy má tzv. ohlašovací povinnost a kdy je nutnost informace 

jistým způsobem předávat dál. Každopádně by mělo být řečeno, že s informacemi, které 

supervidovaní sdělují, bude nakládáno profesionálně. Tvorba pracovního spojenectví by 

měla začínat vzájemnou výměnou představ a očekávání. V procesu kontraktování v rámci 

pracovního spojenectví by měly zaznít také určité naděje a obavy. Dobré pracovní spojenectví 

je postaveno na důvěře a úctě obou stran. Formátu sezení je nutno též věnovat pozornost, aby 
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se supervizor dozvěděl, zda se bude supervizní setkání týkat jen jednoho případu nebo zda 

supervidovaní budou na sezení přicházet připravení s poznámkami o případech, nad kterými 

se bude diskutovat aj. (Hawkins, Shonet, 2004). Jedná se o rámec, jak bude supervize vůbec 

vypadat. Poslední oblastí, kterou by měl supervizní kontrakt pokrýt, je organizační a 

odborný kontext. Účastníky smlouvy jsou kromě přímých stran – supervizor/supervidovaní – 

též vysílající organizace (ve školním prostředí ředitel). Proto by se měla prodiskutovat i 

případná očekávání organizace, aby posléze nedocházelo k případným konfliktům. Patří sem 

mimo jiné poskytování zpětné vazby ze supervizí apod. (Hawkins, Shonet, 2004).  

Supervizor by se při vyjednávání smlouvy měl věnovat několika oblastem, které uvádí 

Howkins, Shonet (2004):  

Dojednat  Čas: délka, kdy, četnost, kde?  

Náklady: kolik?  

Způsob placení: kdo platí, kdy, faktura/šek/hotovost?  

Zameškaná sezení: platební prázdniny, oznámení  

Pracovní spojenectví  Začátky navazování vztahu důvěry k vytvoření pracovního 

spojenectví předáváním empatie, úcty a upřímnosti  

Informace 

supervidovanému o mně  

Teoretické zázemí a zkušenosti z výcviku, jako odborník, 

supervizor atd.  

Nynější práce  

Podpora pro supervizi  

Členství v profesních sdruženích  

Prodiskutovat a dojednat  Zaznamenávání (klient, supervize, dohoda)  

Hranice 

Revize  

Hodnocení/posouzení 

Etický kodex  

Základní vztahové 

dovednosti 

Zkušenosti, kvalifikace, teoretické modely, profesní 

organizace, etický kodex, organizace, agentura  

Kde pracuje? Počet klientů, další poradenská práce 

Nějaká agenturní doporučení?  

Profesní potřeby a rozvoj? V poradenství, v terapii?  

Konečné rozhodnutí  

Můžeme a budeme spolupracovat?  

Supervizor může supervidovat pouze problémy, které supervidovaní do supervize vnáší. 

Někdy se stává, že supervidovaný přichází do supervize s určitou zakázkou, tedy problémem, 

který chce řešit, ale to, čím se chce skutečně zabývat, zůstává skryto. Pak se jedná o tzv. 

skryté zakázky. Pak nastává, že se onen vnášený problém rozebírá, ale supervidovaný 

odchází neuspokojen, jelikož to, co opravdu potřeboval řešit, zůstalo nerozřešeno 

(Inskippová, 2000 in Matoušek, 2003). I proto je důležité si cíle vyjasnit v supervizním 

kontraktu.  
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1.7. Metody supervize  

Supervize k naplnění svých cílů využívá nejrůznějších metod. To, jaké metody se supervizor 

rozhodne vnést do supervizního procesu, závisí zejména na jeho vzdělání, profesi, případně 

typu výcviku i osobnostních vlastnostech supervizora – tvořivosti, celkovém přehledu, 

světonázoru apod. (Havlíčková, 2011). Samozřejmě záleží také na typu supervidovaných. Jiné 

techniky bude supervizor užívat ve výkonovém firemním prostředí, odlišné techniky pak zvolí 

pro prostředí školní.  

Nejčastěji se využívá supervizní rozhovor, poskytování zpětné vazby, videotrénink interakcí a 

další metody – hraní rolí, modelování aj.  

1.7.1. Supervizní rozhovor  

Rozhovor stejně jako v terapii nebo poradenství má i v supervizi stěžejní význam, ovšem od 

terapeutického rozhovoru se bude určitým způsobem lišit – obsahem, ale i cílem. V supervizi 

je cíl dojednán v kontraktu a je naplněním předem dojednané zakázky, kterou může být 

vyřešení určitého problému, zpracování vnitřních procesů supervidovaných nebo jejich 

rozvoj, zpracování stresu, lepší organizace činnosti či poskytnutí zpětné vazby (Havlíčková, 

2011).  

1.7.2. Balintovská skupina  

Balintovské skupiny představovaly první formu dnešní supervize. Autorem této metody je M. 

Balint, který byl profesí lékařem a prodělal psychoanalytický výcvik. Byl přesvědčen, že aby 

mohlo dojít k uzdravení člověka, je potřeba se dostatečně zabývat nejen jeho nemocí, ale též 

jím samotným v kontextu jeho konkrétního života. Proto se začal systematicky věnovat 

vztahu mezi lékařem a pacientem. Balintovská skupina má jasně vypracovaný postup složený 

z pěti fází. Nejprve dochází k předložení případu/problému, který supervidovaní potřebují na 

skupině probrat. Pomocí hlasování je případ skupinou vybrán. Dále dochází k expozici 

problému, kdy supervidovaný předkládá svůj problém, s kterým není spokojen a subjektivně 

vypovídá vlastní verzi případu. Následně přicházejí ze strany ostatních členů skupiny otázky 

ohledně problému. Účastníci se doptávají na okolnosti, které potřebují vědět k vytvoření 

vlastní představy o případu. Následně přichází fantazijní fáze, kdy účastníci skupiny nahlas 

sdělují, co je k případu napadlo. Supervidovaný, který případ předložil, tomuto proudu 

myšlenek účastníků naslouchá. Následně dochází k praktickým námětům k řešení, kdy 
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účastníci sdělují, jak by daný případ řešili oni sami. Supervidovaný opět jen naslouchá. 

Konečnou fází je vyjádření protagonisty, kdy se supervidovaný, který případ předložil, 

aktivně zapojuje do skupiny a vyjadřuje se k tomu, co ve 3. a 4. fázi slyšel a oceňuje to, co se 

mu zdá užitečné a co by mohl v budoucnu využít (Matoušek, 2003).  

1.7.3. Videotrénink interakcí  

Videotrénink interakcí, který se zkráceně nazývá VTI, je moderní metodou, která je postupně 

zařazována především v sociální práci s klienty (zejména s rodinami) a též v supervizi 

v pomáhajících profesích. VTI je krátkodobou, intenzivní formou pomoci supervidovaným 

(rodičům/učitelům) se vztahovými a komunikačními problémy (Matoušek, 2003). Jedná se o 

metodu, která je založena na předávání pozitivní zpětné vazby s cílem zlepšení kvality práce 

s klientem za využití natáčení videozáznamů různých situací s cílem vyhledávání pozitivních 

interakcí a chování. Mezi nejčastější cíle VTI patří především rozvoj profesionality, zlepšení 

práce v určitém aspektu, kde se necítí pracovník být jistý (může jít též o jednorázovou 

supervizi) nebo pomáhá řešit složité případy (Havlíčková, 2011). VTI shromažďuje 

komunikační schopnosti supervidovaných, kteří z videozáznamu a následného rozhovoru 

zjišťují své zdroje a možnosti (Matoušek, 2003).  

1.7.4. Další techniky  

Modelování  

Modelování je technika, která supervidovaným poskytuje možnost nácviku nebo znovuprožití 

náročných situací v modelových situacích, díky kterému může dojít k uvolnění skrytého 

napětí či uvolnění emocí (Havlíčková, 2011).  

Hraní rolí  

Hraní rolí je do určité míry jisté psychodrama, které umožňuje supervidovaným o 

situaci/problému pouze nediskutovat na fantazijní úrovni, ale mohou si scénu/interakci 

vyloženě přehrát. Díky této metodě je tak možné si v bezpečném prostředí nacvičit určitá 

řešení situací či jednání. Je tedy možné skrze hraní rolí si do jisté míry nacvičit realitu a 

předejít případným chybám.  
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1.8. Role supervizora v supervizi  

Supervizoři sehrávají v supervizním procesu velmi významnou roli. Zastávají v něm mnoho 

funkcí, mezi kterými musí být schopni flexibilně přepínat. Supervizor musí být v určitém 

slova smyslu poradcem poskytujícím podporu, pedagogem pomáhajícím se jednotlivým 

členům rozvíjet, manažerem řídícím celý proces, který přebírá za jednotlivce určitou 

odpovědnost a konzultantem s odpovědnostmi vůči vysílající organizaci (zadavateli) 

(Hawkins, Shonet, 2004).  

Na supervizorovi je, aby své služby poskytoval co nejvíce otevřeně a aby s trpělivostí 

vysvětloval, kdo je, co smí, co neumí, nesmí, k čemu může být týmu nebo jednotlivcům či 

skupinám pracovníků k užitku. Měl by být schopen odhadnout, zda v aktuální situaci by 

nebylo vhodnější nabídnout instituci pro ně vhodnější pomoc – například mentoring či 

metodické vedení. Měl by umět pracovat se změnami, ke kterým během supervize může 

docházet – s tzv. kontraktováním (Maříková, 2018).  

Supervidovaný by měl být schopen vybrat si vhodného supervizora na základě toho, zda 

supervizor dokáže porozumět úkolům, rolím supervize. Dále by měl umět vyjednat zakázku a 

vytvořit a udržet pracovní alianci se supervizorem. Další důležitou schopností, na kterou by 

supervidovaný měl pohlížet, je zaznamenání práce s klienty a její reflektování. Dále také 

uvědomování si vnitřních procesů, emocí, tělesných pocitů a fantazií a jejich popsání. 

Supervizor by měl dát najevo své potřeby a přání a měl by být otevřený zpětné vazbě. 

V neposlední řadě by měl sledovat využití supervizního procesu (Matoušek, 2003).  

Roli supervizora v procesu supervize vymezují 3 hlavní oblasti – dostatečná úroveň jeho 

teoretických znalostí, dostatečné kompetence supervizora a v neposlední řadě také jeho 

objektivnost. Velmi důležitá je transparentnost jednotlivých oblastí.  

Co se první oblasti týče – teoretické základy, každý supervizor je povinen splnit pro výkon 

supervize určitá kritéria, aby mohl vstoupit do supervizního výcviku. Kritéria popisuje Český 

institut pro supervizi:  

• Vysokoškolské vzdělání humanitního směru magisterské úrovně nebo medicína 

s možností žádat o výjimku  

• 13 let praxe v oblasti pomáhajících profesí  
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• Ukončený výcvik v psychoterapii akreditovaný Českou psychoterapeutickou 

společností  

• 120 hodin supervize vlastní práce, z toho minimálně 20 hodin individuální supervize 

• Zkušenost s vedením uceleného vzdělávacího programu v oblasti pomáhajících profesí 

minimálně 200 hodin nebo zkušenost s vedením pracoviště – minimálně 3 roky  

• Úspěšné absolvování přijímacího rozhovoru  

Pokud supervizor po ukončení supervizního výcviku složí zkoušky, stane se supervizorem 

Českého institutu pro supervizi. Požadavky vychází ze závazných kritérií EAS2 a jsou 

zaměřeny především na osobnost supervizora (psychické zdraví, otevřenost, pozitivní 

ladění…), profesionální schopnosti (cit pro skryté procesy, adaptace na změnu, schopnost 

korekce vlastních postupů…) a profesionální znalosti (znalosti obecné psychologie, 

psychologie osobnosti, teorie mezilidské komunikace, znalosti v metakomunikaci, vědomosti 

o skupinové dynamice, vědomosti z teorie řízení a struktury organizace…) (Matoušek, 2003).  

Důležitou složkou pro vytvoření bezpečného prostředí v supervizním prostředí je svoboda 

supervizora. V českých podmínkách se neujala forma supervize nadřízený – podřízený, jak je 

typické pro zahraničí (např. ve Velké Británii) (Havlíčková, 2011). Svobodu zajišťuje 

zejména fakt, že supervizor není součástí organizace a přichází do ní z vnějšího prostředí. 

Jako externí pracovník není zainteresovaný vnitřními aspekty organizace a lépe tak dosahuje 

budování důvěry v organizaci a vztahů s pracovníky. Každý supervizor by ale měl dodržovat 

tři důležité zásady, které se týkají podmínek, pravidel a hodnocení (Havlíčková, 2011).  

1.8.1. Podmínky supervize 

Podmínkou každé supervize je kvalitně vybudovaný supervizní vztah. Tento vztah stojí na 

otevřenosti a empatii, což vede k důvěře a pocitu bezpečí a vzniku pracovního spojenectví 

(Havlíčková, 2011). Pokud bude příliš empatický a bude se domnívat, že skupina si sama 

najde formu práce, která ji dovede do cíle, většinou takto pojatá skupina nebude správně 

fungovat. A jelikož má supervizor na supervizní proces omezený čas, důležitou podmínkou 

pro vytvoření pracovního spojenectví je schopnost řízení skupiny. Jde o jakousi podporu 

supervizního procesu ve smyslu udržování směru, rychlosti, pomalosti aj (Havrdová, Hajný, 

2008).  

 

2 European Association for Supervision  
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Utvořené spojenectví členy skupiny sjednotí natolik, aby dokázali udržet jednotný záměr a 

došli ve vymezeném čase k cíli. Je nutné však neustále myslet na to, že by supervizor měl být 

schopen správně zacházet s mocí a nezneužívat svoji autoritu v supervizním procesu. Z toho 

vyplývá, že by měl být schopen facilitace skupinového vyjednávání a uzavření dohod 

(Havrdová, Hajný, 2008). „Mnozí supervizoři, zejména noví, si obtížně přivykají na novou 

autoritu… Rovnováha mezi dominancí a submisí, kterou si vypracovali v osobním životě, je 

novou odpovědností narušena. Supervizní vztah je složitý, intenzivní a důvěrný“ (L. 

Hawthorneová, 1975 in Hawkins, Shonet 2004). Zároveň by měl vnímat rozložení moci ve 

skupině a vyvažovat případnou nerovnováhu v prosazování se některých členů skupiny 

(Havrdová, Hajný, 2008).  

Důležitou podmínkou je též otevřenost ve smyslu vyjadřování respektu a úcty 

k supervidovaným (Havlíčková, 2011). Supervizor by měl být otevřený k různým názorům 

jednotlivců a měl by se snažit porozumět jejich individualizovaným potřebám. Zároveň je 

nesmírně důležitá ochrana zájmů a sebeúcty supervidovaných.  

Důležitou podmínkou je organizace (Havrdová, Hajný, 2008). Je nutné, aby supervizor 

chodil na supervizi předem připravený s jasným plánem a strukturou, kterou by mohl 

supervidovaným nabídnout. Měl by však vždy myslet na zájmy klientů. Příliš zorganizovaný 

supervizní proces může někdy skupinu spíše poškodit. Pocit bezpečí supervidovaným zajistí 

také strukturovanost a systematičnost sezení.  

V neposlední řadě by měl být schopen zajistit, aby byli členové skupiny dostatečně 

informovaní, ve smyslu toho, jaké postupy budou uplatňovány, kdy a kde se bude supervizní 

proces uskutečňovat, za jakých podmínek aj.  

1.8.2. Pravidla supervize 

Druhým okruhem, který by měl kvalitní supervizor zajistit, představují pravidla. Pravidla 

musí sloužit předem vytyčenému cíli a jednotliví členové supervizního procesu se na nich 

musí shodnout (Havlíčková, 2011). Pravidla se vytvářejí během prvního setkání, platí po 

celou dobu supervizního procesu a měla by být v průběhu supervize připomínána a 

dodržována. Na jejich tvorbě by se měl podílet jak supervizor, tak jednotliví členové 

supervizního procesu. Mezi nejzákladnější pravidla patří mlčenlivost, respekt, právo nic 

neříkat, vzájemná spolupráce aj.   
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1.8.3. Hodnocení supervize  

Poslední okruh představuje hodnocení, které slouží k poskytnutí dostatečné míry svobody 

jednotlivým členům skupiny, která jim umožní reagovat na program supervize a na jednotlivé 

členy. Může jít o závěrečnou reflexi, dotazníky, kreativní metody atd. (Havlíčková, 2011). Jde 

o poskytnutí určité zpětné vazby klientům, která umožní jejich sebereflexi.  

Zpětnou vazbu není možné ztotožňovat s jakoukoli formou kritiky, jedná se o informaci nebo 

pomoc člověku, aby dokázal pochopit, jak působí na druhé lidi a jak jej druzí vnímají bez 

posuzování. Znamená to také poukázání na to, co druhý dělá dobře, jaké jsou jeho pozitivní a 

silné stránky. Zpětná vazba by měla být předávána se zaujetím a je vyjádřena otevřeně a 

konkrétně. Soustředí se na to chování, které je supervidovaný schopen změnit. V neposlední 

řadě by měla být zpětná vazba dobře načasovaná (Hanchen, 1966 in Matoušek, 2003).  

1.9. Financování supervize  

Poměrně problematickým aspektem se stává otázka financování supervize. Finanční situace 

školy může být jedním z důvodů, proč si školy supervizi nemohou dovolit do zařízení pořídit. 

Supervizi je možné financovat přímo z vlastních rozpočtů. Některé školy řeší situaci 

požádáním o příspěvky ze státního rozpočtu, například příspěvku primární prevence 

zaměstnanců, v rámci kterého si škola vyjedná přímo supervizi. Důvodem, díky kterému si 

mnoho škol mohlo dovolit pořídit do zařízení supervizi (případně mentoring nebo koučink či 

jinou podporu) jsou tzv. Šablony Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o 

nástroj, kterým Ministerstvo školství podporuje vzdělávací aktivity. Šablon je velké množství 

a jsou děleny do různých kategorií. Jedná se v podstatě o zjednodušené dotace, které 

minimalizují míru administrace pracovníků, ti si mohou jednoduše vybrat z předem daného 

seznamu aktivit tu, která se hodí do zařízení dle potřeb zaměstnanců a požádat o příspěvek.  

Šablony jsou předem připravené pro jednotlivé druhy škol, v každém typu školy se podpora 

liší. Mateřské školy mohou volit z několika možných aktivit. Jedná se o personální podporu 

(školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog či chůva). Dále 

osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ – vzdělávání pedagogických 

pracovníků MŠ, profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím 

supervize/mentoringu/koučinku, dále sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, nové 

metody ve vzdělávání předškolních dětí či zapojení odborníka z praxe do vzdělávání MŠ. 

Dále se jedná o aktivity rozvíjení informační komunikační technologie ve vzdělávání v MŠ, 
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rozvojové aktivity (projektové dny) a spolupráci s rodiči (tematická setkávání, komunikačně 

osvětová setkávání) (Přehled šablon a jejich věcný výklad, 2018).  

Cílem rozvoje předškolních pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku dle 

MŠMT je podpora pedagogů MŠ ve zvýšení kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a 

výchově dětí skrze odborné vedení. V rámci šablon má mateřská škola možnost využít službu 

skupinové supervize/mentoringu/koučinku v rozsahu 20 hodin za období 10 po sobě jdoucích 

měsíců, ve kterých může proběhnout odborné vedení doplněné o individuální sezení 

v celkovém rozsahu 10 hodin (Přehled šablon a jejich věcný výklad, 2018). 

Supervize pomáhá řešit otázky profesionální práce předškolních pedagogů. Cílem supervize je 

zejména reflexe týmové spolupráce, uvažování o pracovní roli a potřebách jednotlivých 

zaměstnanců, problémových situacích, emocích a vztazích v mateřské škole. Podpora 

supervizora má dopad zejména v oblasti odborného přístupu k dětem a rodičům, zvyšování 

kvality ve vzdělávání, osobnostního růstu zaměstnanců, duševní pohody a pozitivního klimatu 

školy (Přehled šablon a jejich věcný výklad, 2018). 

1.10. Rizika v supervizi ve školství  

1.10.1. Omezení na straně pedagogů  

Supervize není v běžném školství nijak legislativně ukotvena, což ovlivňuje i její pořízení do 

zařízení. Její zavedení závisí zejména na osvícení vedení. Jelikož je škola prostředím, do 

kterého chodí mnoho institucí kontrolovat zařízení (hygiena, Česká školní inspekce, hospitace 

vedení školy…), mohou pracovníci vstup supervizora do instituce vnímat jako další formu 

kontroly. Jistým omezením může být i samotná osobnost pedagogů, kteří mají často tendenci 

pohlížet na problémy dle „návodu“, k čemuž jsou učitelé vzděláváni v metodikách svého 

oboru. Dále je to také práce s chybou a hodnocení dobře/špatně, což je v rozporu s principem 

pochybování v supervizi. Dovolit si pochybovat a přiznat chybu, je pro učitele před svými 

kolegy, kteří se mezi sebou často srovnávají, velmi náročné (Svobodová, 2016). Supervize 

staví na rovnoprávném postavení supervizora a supervidovaných. Takový vztah učitelé ovšem 

moc neznají, jelikož jsou zvyklí řídit se předpisy a metodikami. Proto bývá supervizor často 

vnímán jako kontrolor (Švancar, 2007). Jistým omezením může být též předchozí zkušenost 

se supervizí (jak dobrá, tak špatná). Předchozí zkušenost může ovlivnit současnou supervizi. 

Špatná zkušenost může vést k určitým obavám, dobrá pak ke srovnávání (Hawkins, Shonet, 

2004). Na základě předchozích výzkumů bylo dokázáno, že začínající učitelé (1-2 roky praxe) 
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chápou supervizory spíše jako kritiku jejich práce (bojí se, že jejich chyby budou zviditelněny 

a hlášeny vedení školy) a mají k supervizi negativnější postoje než zkušenější učitelé (3 nebo 

více let zkušeností s vyučováním). Postoj a spokojenost učitelů se supervizí závisí na několika 

faktorech. Mezi ně patří zejména harmonický vztah mezi učitelem a supervizorem a možnost 

výběru a dostupnosti supervize na základě potřeb učitelů a v neposlední řadě je důležitá 

vzájemná důvěra, respekt a spolupráce mezi supervidovanými a supervizory (Tesfaw, 

Hofman, 2014). Rizikem supervize se mohou stát také rušiví členové skupiny. Jsou to 

členové, kteří neustále porušují pravidla (nenechávají prostor pro vyjádření ostatních 

účastníků, přejímají řízení skupiny, nadměrně vše komentují apod.). Takové jednání 

znemožňuje skupinovou reflexi (Havrdová, Hajný, 2008).  

1.10.2. Omezení na straně supervizora  

Omezení mohou být zcela jistě též na straně samotného supervizora. Supervizoři by se měli 

zejména řídit etickým kodexem Evropské asociace supervize, který je možné nalézt na 

webových stránkách Českého institutu pro supervizi. Jakékoliv porušení etického kodexu 

může vést ke znemožnění supervizního procesu. Každý supervizor by měl respektovat své 

klienty a přistupovat k nim s úctou, neměl by zneužívat svou supervizní roli, využívat 

jakékoliv formy nátlaku, manipulace či přesvědčení. Neměl by vytvářet koalice proti jiným 

členům či koalice s vedením, měl by dodržovat ujednaný čas a místo setkání, dojednané 

termíny a zároveň dbát na dodržování důvěrnosti aj. (Havrdová, Hajný, 2008). Dalším 

omezením na straně supervizora může být i přímá zkušenost se skupinou svých klientů, 

jelikož sám chodil do školy, pokud má vlastní dětí, má zkušenost s učiteli i jako rodič. 

Zároveň mohou učitelé přenášet na supervidované zkušenosti, které sami měli ve školském 

prostředí s pedagogy, což nemusely být jen příjemné záležitosti, ale i určité nepříjemnosti až 

traumata (Svobodová, 2016). Jedním z možných rizik supervizního procesu může být také 

rozpad struktury skupiny, na čemž se podílí i sám supervizor. Skupina nenechá prostor pro 

vyjádření každého člena skupiny a následný výběr tématu dle preference účastníků, ale 

zastaví se hned u prvního tématu prvního supervidovaného. Rozpad struktury se může 

projevit také jako neustálé otevírání nových témat bez uzavření těch starých, čímž se mohou 

účastníci v procesu ztrácet a může pro ně být nepřehledný (Havrdová, Hajný, 2008). 
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1.11. Mentoring  

Poslední kapitolou, kterou je nutné nastínit pro lepší pochopení tématu „Supervize“, je oblast 

„Mentoringu“. Mentoring je zaměřen především k rozvoji osobnosti, který je založen na 

vztahu mezi tzv. mentorem a jeho klientem. Mentorem bývá starší a zkušený pracovník, který 

svému klientovi předává zkušenosti a znalosti. Často se jedná o přípravu vedoucího 

pracovníka pro určité konkrétní úkoly (Tošner, 2013). Jedná se o jedinečný vztah mezi dvěma 

osobami, který funguje na principech partnerství. Probíhá v něm proces učení. Cílem je 

získání nových vědomostí, dovedností či osobnostního rozvoje. Jedná se o vztah reciproční, 

který ale není rovnocenný ani symetrický. V neposlední řadě se jedná o vztah dynamický, 

který se proměňuje v čase.  

Mentoring kombinuje dvě základní složky. Jednak složku expertní neboli oborovou 

připravenost, jednak procesní znalost – znalosti procesu učení dospělých a facilitaci 

profesního rozvoje učitele vzhledem k úrovni jeho dosavadních kompetencí. Nevýhodou 

mentoringu může být časová náročnost či nepřipravenost prostředí. Mentoring zvyšuje kvalitu 

pedagogických kompetencí, zejména v oblasti praktických dovedností. Umožňuje rozvíjet 

vnitřní motivaci pedagogů. V neposlední řadě nabízí nehodnotící spolupráci na samotném 

procesu učení. Mentor nabízí podporu zejména v praktické oblasti – jak nakládat s časem 

(metody a strategie učení), jak plánovat hodiny, nápady pro hodnocení žáků apod. Stejně jako 

supervize, i mentoring se dělí na externí a interní (Šneberger, 2012).  

Rozlišujeme tři základní fáze mentoringu. První fází je fáze kontraktační, která je cílená na 

shromažďování informací a stanovení cílů vzdělávání. Dále se jedná o fázi procesní. Tato fáze 

představuje podporu formou konzultací a náslechů. Poslední fázi pak představuje fáze 

evaluační, kdy se vyhodnocuje celý proces a stanovuje se, jak bude proces probíhat dále 

(Šneberger, 2012). 

Hlavním rozdílem mezi supervizí a mentoringem je tedy fakt, že mentor je v určité expertní 

pozici a snaží se předat mentorovanému, tedy učiteli, co nejvíce zkušeností, dovedností a rad, 

které sám nabyl během své učitelské praxe. Daleko častěji, oproti supervizi, bývá mentoring 

interní, tedy ten, kdy mentorem je učitel ze stejné školy jako mentorovaný.  
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2. INSTITUCE MŠ  

2.1. Předškolní vzdělávání v systému vzdělávání  

„Koncepce předškolního vzdělávání je založena na týchž zásadách jako ostatní obory a 

úrovně vzdělávání a řídí se s nimi společnými cíli: orientuje se k tomu, aby si dítě od útlého 

věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní 

vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti znalostí“ (RVP, 

2018). Předškolní vzdělávání je zajišťováno mateřskými školami. U dětí s odkladem povinné 

školní docházky může být zajišťováno v přípravných třídách škol základních. „Mateřská 

škola je legislativně zakotvena v rámci vzdělávací soustavy jako druh školy. V procesu 

vzdělávání i v jeho organizaci se proto řídí obdobnými pravidly jako školy ostatní“ (RVP, 

2018).  

Dle školského zákona č. 561/2004 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 

do 6 let3. Zákon dále stanovuje, že mateřské školy se dělí organizačně do tříd, kam je možné 

zařazovat děti stejného věku (třídy homogenní) či věku různého (třídy heterogenní). Děti se 

speciálními potřebami je možné zařazovat do běžných tříd mateřských škol. Úkolem 

předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a pomáhat zajistit dítěti 

podnětné prostředí, aby se mohlo aktivně rozvíjet a učit. Předškolní vzdělávání poskytuje 

dítěti odbornou péči a obohacuje tak smysluplně jeho denní program (školský zákon). 

Podstatným úkolem předškolního vzdělávání je vytvořit pro dítě předpoklady, aby mohlo 

pokračovat ve vzdělání, a to za co největší podpory jeho individuálních rozvojových 

možností. Aby toho mohlo být dosaženo, je nutné uplatňovat odpovídající metody a formy 

práce (RVP, 2018). Během vzdělávání je nutné podporovat dětskou spontaneitu a iniciativu, 

aby mohlo aktivně vymýšlet a plánovat různé činnosti a aktivity. 

V neposlední řadě je nutné podporovat situační a sociální učení (RVP, 2018)4.  

Současné modely kvality výuky považují za klíčové několik oblastí, které jsem upravila do 

prostředí mateřských škol. Jedná se zejména o podporující klima třídy, příležitost k učení, 

volbu výukových činností odpovídajících cílům, podporu dětí, soudržnost a strukturovanost 

činností, otázky a diskuze dávající prostor k přemýšlení, rozvíjející podporu dětí při plnění 

 
3 Nejdéle může školský zákon odložit povinnou školní docházku dítěte do zahájení školního roku, v kterém dítě 

dovrší osmý rok věku.  
4 Situační učení = vytváření praktických situací vycházejících z každodenních situací, které umožní dítěti lépe se 
orientovat v běžných denních aktivitách a problémech; Sociální učení = učení založeno na principech 
nápodoby. Proto je nutné, aby pedagogové představovali pro děti kvalitní vzory, jejichž charakteristiky děti 
mohou v procesu internalizovat do svých zkušeností a prakticky je využívat v každodenním životě  
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výukových činností (scaffolding)5, vyhodnocování strategií a dovedností, kooperativní učení6, 

hodnocení dětí vztažené cílům (Spilková, Tomková, 2010)  

Většina informací o kvalitě ve vzdělávání se váže k základnímu a střednímu školství, z čehož 

bychom mohli usuzovat, že mateřských škol se informace o kvalitě příliš netýkají. Pravdou 

však je pravý opak. Evropská komise ve své zprávě uvedla: „Vysoce kvalitní raná péče vede 

k výrazně lepším výsledkům dosaženým v mezinárodních testech týkajících se základních 

dovedností, jako je například PISA a PIRLS“ (Syslová, 2013).  

2.2. Osobnost učitele mateřské školy, jeho kompetence a specifika profese  

Profese učitele v mateřské škole je vnímána jako shodná s tradiční profesí učitele, každopádně 

má jistá specifika. Ačkoliv mateřská škola není v pravém slova smyslu povinná jako škola 

základní, kam dítě ze zákona docházet musí, i pedagog v mateřské škole má za povinnost na 

děti výchovně působit.  

Soubor osobnostních a odborných předpokladů pro výkon učitelské profese je nazýván 

profesními kompetencemi (Průcha, 2002 in Syslová, 2013). Syslová (2013) definuje 

profesní kompetence jako „komplexní způsobilosti k úspěšnému vykonávání profese, která 

zahrnuje znalosti, dovednosti, postoje, hodnoty a osobnostní charakteristiky“.  

Existuje celá řada modelů kvalitního učitele. Mezi ně patří například přístup 

behavioristický/analytický nebo holistický/integrativní/konstruktivistický. První z nich se 

snaží charakterizovat kvality učitele vyzdvižením a pojmenováním jednotlivých dovedností 

s cílem popsat typické projevy. Tak může docházet k určitému redukcionismu vlivem vytržení 

určitých projevů z kontextu a následnou ztrátou smyslu a podstaty. Oproti tomu holistický 

přístup se snaží popsat práci učitele komplexně a vnímá tak veškeré pozorované aspekty 

provázaně (Syslová, 2013).  

Existují různé formy třídění profesních kompetencí učitele. První velkou skupinu představují 

kompetence osobnostní. Sem řadíme jednak určitou míru tvořivosti učitele, flexibilitu či 

empatii (Syslová, 2013). Dále je to určitá psychická, fyzická vybavenost, zaujetí a také 

schopnost nacházet nová řešení při jednání s dítětem. Jde o určitý pedagogický takt učitele 

 
5 Scaffolding = učení jako kognitivně tvořící se proces, v kterém si žáci sami nacházejí odpovědi. Metoda 
scaffoldingu sestává z několika fází: fáze motivace a zaangažování, fáze redukce stupňů volnosti, fáze udržování 
orientace, připomenutí klíčových charakteristik a ovládnutí frustrace žáků.  
6 Dle školského zákona č. 561/2004 je kooperativní učení založeno na přímých zážitcích dítěte podporující 
dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcující radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat 
zkušenosti a ovládat další dovednosti.  
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(Opravilová, 2016). Dále se jedná o kompetence odborné. Sem patří především pedagogické 

vzdělávání a různé rozvojové semináře, které pedagogové absolvují v průběhu své praxe. 

Pedagogové by měli disponovat dostatečnými dovednostmi a zkušenostmi své profese, 

ovládat různé pracovní postupy. Do odborných kompetencí lze zařadit také kompetence 

diagnostické a komunikativní. Další skupinu představují kompetence rozvíjející, kam řadíme 

schopnost sebereflexe pedagoga a autoregulace (Syslová, 2013). Každý pedagog by měl 

pracovat na svém seberozvoji s cílem zvyšování kvality pedagogického procesu. Mimo jiné 

sem řadíme i týmovou práci (Opravilová, 2016). Pedagogové by měli být schopni co největší 

možné spolupráce s pedagogy. Dále jsou to kompetence řídící, kam patří určitá organizace 

celého pedagogického procesu – plánování, realizace, monitorování a hodnocení vzdělávacího 

procesu dětí (Syslová, 2013).  

V profesních činnostech učitele v mateřské škole rozlišuje 2 základní kategorie. První z nich 

je kategorie přípravné činnosti, kam patří sebevzdělávací činnosti (samostudium a 

sebevzdělání), administrativní činnosti (s konkrétním dítětem nebo pedagogickou činností 

pedagoga), dále plánování a projektování vzdělávání dětí a příprava na pedagogickou činnost 

a poslední skupinu tvoří evaluační činnosti (hodnocení výsledků činnosti dětí). Druhou 

kategorii tvoří realizační činnosti, kam můžeme zařadit přímou pedagogickou činnost podle 

předem připraveného plánu (skupinová, individuální práce), dále profesionální péči o dítě na 

základě jeho potřeb a dohled nad dětmi, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a 

vzájemnou spolupráci s ostatními pedagogy – poradenská, konzultační, metodická, 

organizační činnost (Burkovičová, 2014). Důležité je zaměřit se na poslední skupinu – 

spolupráci. Spolupráce mezi pedagogy v mateřské školy je velkým specifikem. Její funkce je 

samozřejmě nezbytná též v profesi učitele na základní nebo střední škole, nicméně v prostředí 

mateřské školy je nezbytná. Učitelé pracují v jedné kmenové třídě pospolu, mění si děti mezi 

dopolední a odpolední službou, což vyžaduje jejich úzkou spolupráci při předávání informací 

atd. 

Osobnost učitele tvoří vlastnosti a rysy, které jsou u každého pedagoga odlišné. Jedná se o 

určité vlohy a temperamentové vlastnosti, které jsou do určité míry vrozené, ale zároveň 

záleží na tom, jak si je pedagog uvědomuje a jak s nimi zachází (Opravilová, 2016). 

Nejzákladnější rozdělení povah u lidí přísluší již Hippokratovi, který rozlišil 4 základní 

temperamenty. Sangvinik, který je společenský, přátelský, komunikativní. Cholerika jako 

výbušného, aktivního, rázného s problémy se sebeovládáním. Dále flegmatika jakožto 

jedince klidného, lhostejného, pomalého a melancholika jako méně aktivního a hodně 
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citlivého jedince. Dalším pohledem na osobnost učitele je jeho vztah k dětem (žákům). Zde 

Opatřilová (2016) vymezuje typ autoritářský, jakožto přísného a náročného pedagoga 

vyžadujícího neustálou kázeň. Liberální typ učitele má naopak na děti nízké nároky a dává 

jim značnou volnost při výuce. Posledním typem je pak typ demokratický, který je k dětem 

přátelský a laskavý, ale zároveň poměrně náročný. Dále je možné sledovat, jak pedagog 

postupuje při své pedagogické činnosti. Někdo jedná promyšleně a systematicky, jiný naopak 

více intuitivně s akcentem na tvořivost a kreativitu (Opravilová, 2016). Z následujícího 

rozdělení je patrné, jak se mohou učitelé při svém pedagogickém působení lišit. Mateřské 

prostředí je prostředím, kde je více než kdekoliv jinde nutná spolupráce pedagogů, z čehož 

můžou vznikat určité střety a neporozumění právě na základě odlišných povahových rysů. Je 

důležité své osobnostní rysy a vlastnosti znát. Jedině ten, kdo je zná, je může měnit a 

reflektovat.  

Profese pedagoga v mateřské škole má určitá specifika. Co se týče vzdělávání, i tady vidíme 

určitý rozdíl. Zatímco podmínkou pro výuku na základních a středních školách je 

vysokoškolské vzdělání, učitelům mateřských škol stačí vzdělání středoškolské s maturitou 

(zaměřené pedagogicky na mateřské školy).  

Výzkum Burkovičové a Kropáčové (2014) poukazuje na určité odlišnosti v preprimárním 

vzdělávání. Prvním specifikem je velmi silná feminizace (tento fakt nacházíme samozřejmě i 

v jiných formách vzdělávání – základní, střední…, nicméně v mateřské škole je feminizace 

ještě více umocněna). Z hlediska genderového zastoupení je v mateřské škole jen velmi málo 

mužů (z výzkumu z roku 2014 pouze 0,2 %, což je opravdu zanedbatelné číslo).  

Ze stejného výzkumu bylo zjištěno, že na jednu paní učitelku v mateřské škole (bez asistenta) 

v České republice připadá 13,7 dítěte. Běžně se ve třídě nachází přibližně 28 dětí a často paní 

učitelky musí zvládnout třídu během určitého úseku během dne sami, což je velice obtížné. 

Co musí být též velmi náročné je fakt, že profese paní učitelky v mateřské škole má ve 

srovnání s učiteli základních a středních škol nejvyšší počet hodin přímé práce u dětí za týden.  

2.3. Klima v mateřské škole  

V literatuře rozlišujeme zejména 3 termíny vztahující se k danému tématu. Prostředí třídy je 

nejobecnějším termínem, prostředí třídy tvoří nejen žáci a učitelé, ale také okolí – výzdoba, 

věci apod. Dále atmosféra třídy, což je více krátkodobý termín, vyjadřuje krátké trvání a 

vysokou proměnlivost. Je podmíněna situačně. Klima třídy je pak dlouhodobý pojem, málo 
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proměnlivý, typický pro danou konkrétní třídu. Vytvářejí ho nejen učitelé a žáci dané třídy, 

ale i ostatní učitelé mimo konkrétní třídu (Tematická metodická zpráva, RAMPS).  

V každé škole lze nalézt specifické klima. Záleží na složení kolektivu či funkčnosti vztahů a 

spolupráci pracovníků. V některých školách spolu pracovníci úzce spolupracují, sdílejí dojmy 

a zkušenosti, což se jinde neděje a pracuje se naopak více individuálně. Klima školy je 

utvářeno právě samotnými pracovníky, z čehož plyne, že klima každé školy utváří zejména 

typy osobností pracovníků. To, jaké vytváří kolektiv klima ve škole, se zcela jistě přenáší na 

samotné žáky ve škole. Tam, kde je příjemná atmosféra, se žákům bude pracovat lépe než ve 

škole, kde je prostředí stísněné a nepřátelské.  

Pojem klima je nutné chápat z různých konceptů. Můžeme mluvit o organizačním klima, 

klima učitelského sboru, kdy jo zohledněna pouze jedna složka klimatu nebo vyučovacím 

klimatu, kdy je problematika orientována ke specifické oblasti (Starý, 2008). „Klima školy je 

sociálněpsychologická proměnná, která vyjadřuje kvalitu interpersonálních vztahů a 

sociálních procesů, které fungují v dané škole, tak jak ji vnímají, prožívají a hodnotí učitelé, 

žáci, případně zaměstnanci školy. Součástí klimatu školy je např. klima učitelského sboru, 

klima školní třídy, celkového prostředí školy atd.“ (Průcha a kol. 2003). Klima školy 

představuje relativně ustálenou, stabilní kvalitu, ačkoliv se může určitým způsobem 

proměňovat v průběhu času, do jisté míry je tedy i dynamické. Nevzniká samo o sobě, ale 

vytváří se na základě mnoha faktorů. Přestože klima školy ovlivňují i objektivní faktory jako 

například vybavení dané školy apod., nejvíce se na něm podílí subjektivní vnímání stavu 

všemi aktéry. Významně je v něm tedy akcentována vztahová složka mezi pracovníky 

v daném kolektivu (Starý, 2008). „Aktuální chování je méně důležité než chování vnímané, 

protože vnímání je to, co řídí jedincovy reakce“ (Halpin a Croft in Starý, 2008). Klima je 

výsledkem celkového většinového vnímání a má kontinuální povahu, je ovlivňováno 

předešlými událostmi (minulostí), zároveň také současností, a i očekávanými událostmi 

(budoucností). Na tvorbě klimatu se tedy podílí řada faktorů – žáci, učitelé, vedení školy či 

další personál. I proto může být klima v každé třídě jiné (Starý, 2008).  

V komunikaci jednotlivých učitelů (mezi sebou i mezi nimi a jednotlivými žáky) existují 

velké rozdíly. Můžeme rozlišit dva základní typy komunikačního klimatu. Prvním z nich je 

klima suportivní (vstřícné, podpůrné). V takovém prostředí se účastníci navzájem podporují 

a respektují se, sdělují si otevřeně pocity a potřeby, názory a přání a žáci se cítí příjemně a 

spokojeně. Druhým typem je klima defenzivní (obranné). V takovém prostředí jsou účastníci 

spíše soupeři, kteří si navzájem nenaslouchají a své názory a pocity skrývají, bojí se o nich 
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otevřeně hovořit. Žáci se pak v takovém prostředí necítí příjemně a na učitele většinou útočí a 

chovají se manipulativně (Tematická metodická zpráva, RAMPS).  

Klima školy můžeme definovat z hlediska 3 aspektů. Prvním z nich je hledisko činnostní, 

které zahrnuje spolupráci mezi učiteli, sladění pracovníků, vzájemnou pomoc a vztahy mezi 

pracovníky v pracovním i mimopracovním prostředí. Druhým hlediskem je pak hledisko 

emocionální, kam spadá zejména soudržnost členů ve skupině, a hledisko morální, do 

kterého patří hodnotová orientace pracovníků, sociální postoje, společenské ladění 

jednotlivých zaměstnanců apod. (Sekera, 1994).  

Klima v každé škole je odlišné. Hlavním faktorem podílejícím se na tvorbě klimatu je 

zejména umístění školy. Roli hraje také fyzické prostředí školy ve smyslu vzhledu třídy, 

architektury, vybavení apod. Kromě velikosti třídy hraje při tvorbě klimatu také forma školy a 

rozdílná organizace procesů učení. Zcela jinak bude vypadat klima alternativní školy ve 

srovnání se školou tradiční (Grecmanová, 2008). Klima ovlivní také samotné vedení školy, 

které může jednotlivé pracovníky vést ke spolupráci a motivovat je, ale naopak i vést 

k demotivaci.  

Typy klimatu ve škole můžeme dělit podle výchovných stylů, kdy rozlišujeme autoritativní 

typ, v kterém je mezi žáky a učitelem určitý odstup a žáci jsou více izolovaní. Objevují se u 

nich opoziční postoje. Dále je to demokratický typ, v kterém mají žáci v učitele důvěru a 

podněcuje kooperaci, a nakonec je to typ liberální, který se projevuje nízkou angažovaností 

učitelů a nedostatkem tlaku na pořádek. Dalším dělením klimatu školy je dělení podle 

způsobu vedení školy a kontaktu školy s okolím. Zde můžeme vymezit školu vedenou 

autokraticky a demokraticky. První typ dělíme na 2 podtypy. Prvním z nich je typ vedený 

od života izolujícím způsobem. Život ve škole je nejvíce veden ředitelem a některými učiteli. 

Rodiče a žáci jsou v určitém slova smyslu izolovaní a jedná se s nimi jako s podřízenými. 

Taková škola je více rigidní s nezájmem o inovace. Proto příliš nenavazuje kontakty s vnějším 

prostředím. Důraz se klade na zprostředkování informací. Druhý podtyp je vedený životu 

blízkým způsobem. V něm je opět aktivní ředitel a dominující učitelé, ovšem jsou mnohem 

vstřícnější pořádání různých akcí. V životě školy je neustálý pohyb. Druhým typem je pak typ 

demokratický. V demokratickém typu dochází k neustálé kooperaci mezi ředitelem, učiteli, 

rodiči a žáky. Jedná se o partnerský přístup. Stejně jako typ autokratický se demokratický typ 

dělí na 2 podtypy. V prvním z nich ke kooperaci dochází uvnitř školy, v druhém se jde i za 

její hranice.  (Grecmanová, 2008). 
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2.4. Spolupráce s rodiči  

Základní podmínkou pro efektivní rozvoj dítěte je úzká spolupráce mezi mateřskou školou 

a rodinou. Nejlépe lze dětí rozvíjet skrze partnerský vztah s rodiči. Mateřské školy mají 

podporovat rodinnou výchovu, iniciovat konzultace s rodiči o vývoji jejich dětí a vytvářet 

prostředí vzájemné důvěry a otevřenosti mezi nimi a rodiči (Splavcová, 2018). Jedině 

zapojením rodičů do života mateřské školy lze dosáhnout kvalitní spolupráce.  

Mateřská škola by měla být s rodiči v kontaktu a nabízet jim různé formy spolupráce. 

Mateřská škola pravidelně komunikuje a spolupracuje se zákonnými zástupci dítěte na 

základě partnerského přístupu, který je založen na respektu a úctě a též sdílení 

odpovědnosti za rozvoj dítěte (Syslová, 2015). Jedná se o vysvětlení rodičům různých 

postupů, pojetí vzdělávání včetně definování a vyjasnění cílů a strategií. Vše by mělo být 

založeno na vzájemné diskuzi a spolupráci.  

Některé mateřské školy zapojují rodiče skrze tzv. rady škol či jinou formu občanských 

sdružení. Některé využívají též webových stránek nebo nástěnek přímo v mateřské škole, 

kde též mohou rodičům předávat dostatek informací. V neposlední řadě koná různá 

setkání a diskuzní skupiny. Snaží se co nejvíce rodiče angažovat a vtahovat do prostředí 

mateřské školy, například pořádáním různých společných výletů, společného tvoření či 

různých přednášek zaměřených na odbornou problematiku – školní zralost/děti s ADHD 

apod. Některé mateřské školy také rodičům poskytují odbornou literaturu zaměřenou na 

podobná témata. Rodiče potřebují mít dostatek informací, což mateřská škola rodičům 

zajišťuje poskytováním co nejvíce informací o procesu a výsledcích učení. Poskytuje 

zákonným zástupcům informace o dítěti, o jeho prospívání, o akcích apod. Mnoho škol 

rodiče informuje skrze tzv. konzultační hodiny, kde se s rodiči mateřská škola 

individuálně schází, aby rodiče informovala o tom, co se dítěti povedlo, a naopak o tom, 

co je třeba rozvíjet a posilovat (Syslová, 2015). Konzultační hodiny představují podobnou 

formu jako hodiny třídnické v základních a středních školách.  

Mateřská škola se též snaží získávat informace od zákonných zástupců ohledně fungování 

dítěte v jeho sociálním prostředí, aby tyto informace mohla využít a hledat cestu k jeho 

rozvoji. Proto je důležité, aby mateřská škola zachovávala respekt k rodině a se získanými 

informacemi nakládala vždy efektivně s cílem děti rozvíjet.   
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2.5. Alternativní vs. státní mateřské školy  

„Alternativní škola“ se používá jako synonymum k pojmu netradiční škola, volná či svobodná 

škola nebo také škola otevřená či nezávislá (Průcha, 2001). Alternativní školy používají oproti 

školám státním ke vzdělávání žáků jiné metody a jsou jinak organizované. Většinou více 

směřují k učení žáků formou hry, řeší s dětmi více problémových úkolů apod. (Hrázská, 2001-

2021). Takové školy se částečně od státních liší svými cíli, učebními obsahy, formami učení i 

spoluprací s rodiči (Komůrková, 2015). „Alternativní vzdělávání (alternative schooling) je 

obecný termín označující takové školní vzdělávání, které je odlišné od vzdělávání nabízeného 

státem nebo jinými tradičními institucemi; alternativní školy jsou obvykle (nikoliv nezbytně) 

spojeny s radikálními koncepcemi vzdělávání, jako je např. odmítání formálního kurikula či 

formálních metod výuky“ (D. Lawton, P. Gordon 1993 in Průcha 2001). Zahraniční zdroje 

nám poskytují další pohled na alternativní školu, když například v USA popisují jako 

„alternativní školu“ veškeré inovace jak ve škole veřejné, tak ve škole soukromé. Význam 

„alternativní škola“ pak neoznačuje jen soukromé školství (Průcha, 2001).  

Mezi nejčastějšími nedostatky tradičních škol je řazen zejména nedostatek ohledu na 

komplexní rozvoj jedince po stránkách intelektuálních, emočních i volních, nedostatek ohledu 

na estetické, tělovýchovné a zdravotní aspekty výchovy, dále pak podceňování tvůrčích 

schopností dětí, nadměrné množství drilu a nátlaku, malá citlivost učitele vůči dítěti, přílišná 

autoritativní výchova či přílišná izolace školy od života dítěte (Komárková in Průcha 2001).   

Základní rozdíl mezi alternativními školami a školami státními představuje otázka samotného 

zřizování těchto škol. Státní školy jsou zřizovány určitými orgány státní správy (obce, krajské 

úřady či ministerstvo)7. Nestátní školy (soukromé) jsou školy, které jsou zřízeny a spravovány 

jinými zřizovateli – zřizovateli soukromými. Dále zde hraje roli otázka financování. 

Soukromé školy nejsou financovány státem (jako státní školy), ale zcela nebo zčásti jejich 

zřizovateli a rodiče platí určitý poplatek – školné. Oproti tomu státní školy jsou bezplatné. 

V různých zemích včetně České republiky jsou ovšem někdy částečně nebo úplně 

financovány státem i školy alternativní. Nejvýznamnějším rozdílem je pak oblast 

pedagogická. V alternativních školách se více uplatňují určité nestandardní postupy během 

výuky či jiné didaktické metody. Alternativní školou lze tedy chápat takovou školu, bez 

ohledu na zřizovatele či financování, která se nějak odlišuje svými didaktickými cíli a 

 

7 Legislativně stanoveno Vyhláškou MŠMT ČR č. 353/1991 Sb. o soukromých školách, ve znění zákona č. 
138/1995 Sb.  
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postupy. Alternativní škola tedy neznamená, že se nutně musí jednat o školu soukromou. 

(Průcha 2001). Příkladem takového typu školy je například vzdělávání v rámci projektu 

„Začít spolu“.  

2.5.1. Začít spolu  

Jádrem vzdělávacího programu Začít spolu je pedagogika orientovaná na dítě. Důraz je kladen 

zejména na podnětné prostředí, moderní vyučovací metody, kvalitní hodnocení a evaluaci, 

spolupráci s rodiči a další vzdělávání pedagogů.  

Východiska programu Začít spolu jsou postavena na humanistických a demokratických 

principech. Program vychází z konstruktivismu8 a dalších soudobých teorií vývoje dítěte – jako 

například z individualizace, tematického plánování nebo kooperativního učení. Program Začít 

spolu vychází z teorie E. Eriksona (teorie psychosociálního vývoje), J. Piageta, L. S. 

Vygotského kategorizace učení). Jedná se o osobnostně rozvíjející model inspirován dílem C. 

Rogerse, který je představitelem humanistické psychologie. Tento přístup klade, stejně jako 

humanistická psychologie, velký důraz na potenciál dítěte. Dítě se v podpůrné atmosféře 

založené na porozumění, bezpodmínečném přijetí a empatickém naslouchání bude lépe vyvíjet. 

Kladen je důraz také na úctu k dítěti, respekt a důvěru. Aby se mohlo dítě zdravě rozvíjet, musí 

se cítit bezpečně, nesmí se cítit poníženě. (Gardošová, 2003). 

Pedagog je vnímán spíše jako partner v procesu vzdělávání a je velkým pomocníkem na jeho 

cestě k poznávání. Respektuje, že každé dítě je jedinečné, a proto se i jedinečně projevuje a 

rozvíjí. Proto je důležitý i respekt k individuálnímu tempu dítěte (Gardošová, 2003). Celý 

program je založen na rovnosti mezi dospělým a dítětem. Nejdůležitější je podpora svobodné 

vůle a svobodné volby dítěte. Učitel žákům nevnucuje pravidla, kterými by se museli striktně 

držet. Pravidla by měla vznikat na základě společné domluvy mezi učitelem a dítětem a měla 

by být formulována jazykem dítěte. Pokud se děti na jejich tvorbě podílejí, chápou jejich smysl 

a považují je za důležitá.  

Důležitá je také spolupráce s rodiči. V programu Začít spolu mateřské školy rodiče zvou ke 

spolupráci. Jde o otevřenou školu, kam rodiče mohou přicházet, aniž by jim byly zavřené dveře. 

 

8 Dle příznivců konstruktivismu dochází k učení tehdy, když dítě dodává smysl světu, ve kterém se nachází. 
Učení potom představuje interakci mezi dětmi a dospělými, dětmi a prostředím. Děti samy konstruují své učení 
a porozumění (Gardošová, 2003).  
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Mezi hlavní cíle programu Začít spolu patří zejména vnímání změn, učení se je přijímat a 

aktivně se s nimi vyrovnávat. Dále učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je. Patří 

tam také zdravé životní návyky a postoje, umění vybírat a nést za svou volbu odpovědnost či 

být tvůrčí a mít představivost (Gardošová, 2003).  

Třída v programu Začít spolu se člení do tzv. Center aktivity. Ta představují určitá „hnízda“, 

v kterých si děti volí činnosti. Denní program má vyvážený poměr času aktivity a klidu. Dítě 

má dostatek času na provádění činnosti, kterou si samo zvolilo (Gardošová, 2003).  Den začíná 

ranním kruhem, který trvá přibližně 10–15 minut. Cílem tohoto kruhu je, aby si děti vzájemně 

naslouchaly a aby se seznámily s tématem dne a co je bude čekat. Pokračuje se prací v centrech 

aktivit na nějaké společné téma. Den končí hodnotícím kruhem, kde děti prezentují výsledky 

své práce. Jednotlivé úkoly se vždy vztahují k určitému tématu (to trvá po určitou dobu – 

týden/měsíc i déle). 
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PRAKTICKÁ ČÁST  
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3. Výzkumná část   

V následující části práce se budu zabývat realizovaným výzkumem, ve kterém na začátku 

představím cíle výzkumu a výzkumné otázky a následně popíši, jak jsem postupovala včetně 

metodologie a zpracování výsledků.  

3.1. Cíle výzkumu  

Cílem tohoto výzkumu je zmapování toho, jak probíhá supervize ve dvou vybraných 

mateřských školách s ohledem na pozitivní a kritická místa. Supervize je nástrojem pro 

profesní růst zaměstnanců, který se využívá v pomáhajících profesích a který se postupně více 

dostává do školství. Dle již existujících výzkumů můžeme konstatovat, že supervize si 

postupně vydobývá své postavení mezi zaměstnanci základních a středních škol. Moje 

pozornost však směřovala do předškolního prostředí mateřských škol. Prostředí mateřské 

školy je svou povahou poměrně náročné, hektické a do jisté míry odlišné od prostředí škol 

základních a středních. Mým zájmem bylo tedy zkoumat povědomí o supervizi pracovníků 

mateřských škol a zda a jak funguje supervize právě v tomto prostředí.   

3.2. Výzkumné otázky 

V následujícím oddílu se budu zabývat výzkumnými otázkami a jejich vznikem. Nejprve jsem 

studovala odbornou literaturu s tématem Supervize. Bohužel v českém prostředí je zatím 

poměrně nedostatek této literatury, zaměřila jsem se tedy též na zahraniční literaturu daného 

tématu. Na základě rešerše literatury jsem dospěla k několika oblastem, které se staly 

podkladem pro polostrukturovaný rozhovor, který byl hlavním nástrojem pro sběr dat.  

S ohledem na informace z odborné literatury pak vznikly následující výzkumné otázky, které 

jsem pro lepší strukturu rozdělila na hlavní a vedlejší.   

 

Hlavní:  

1) Jak probíhá supervize ve dvou vybraných MŠ – jaká jsou pozitivní a kritická místa? 

Jaké jsou rozdíly?  

2) Jaké důvody vedou instituci k zahájení supervize?  

3) Jaké faktory vedou k tomu, aby supervize byla úspěšná?  

4) Co supervize přináší učitelům MŠ? Jak vnímají supervizi supervidovaní? Změnilo se 

něco? (přínos supervize)  
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Vedlejší:  

5) Ovlivňuje supervizní proces klima v mateřské škole?  

6) Jaké faktory ovlivňují to, zda je supervize v MŠ úspěšná? (Velikost MŠ, lokalita MŠ, 

druh školy aj.)  

7) Jaká jsou nejčastěji probíraná témata na supervizních setkání?  

3.3. Metodologie  

Úvod 

V následující části práce se budu zabývat metodologií sběru dat. Nejprve představím 

výzkumný soubor spolu s profily jednotlivých respondentů a popíši jednotlivé instituce. 

Následně se přesunu k metodám sběru dat a jejich analýze. Hlavní část práce budou 

představovat výsledky a jejich interpretace. 

3.3.1. Výzkumný soubor  

Výzkumný soubor se skládá celkem z 9 respontentů – 7 učitelek mateřské školy a 2 ředitelek. 

6 respondentek představovalo zástupný vzorek z mateřské školy A a 3 respondetky pak 

vzorek dotvářely jako zástupkyně mateřské školy B.  

Z MŠ A jsem spolupracovala s paní ředitelkou, s paní zástupkyní ředitelky a současně 

vedoucí paní učitelkou a 4 zdejšími učitelkami. V druhé školce jsem spolupracovala s paní 

ředitelkou, zástupkyní paní ředitelky a 1 paní učitelkou.  
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 Věk  Vzdělání  Délka praxe  Funkce v MŠ  

Resp. č. 1 53  Pedagogická fakulta – obor 

český jazyk, výtvarka + 

pedagogika předškolního věku  

4 roky  Učitelka  

Resp. č. 2.  42 Středoškolské vzdělání – 

pedagogika předškolního věku  

2,5 roku  Učitelka  

Resp. č. 3  57  Nástavba střední pedagogická 

škola, obor vychovatelství  

18 let  Učitelka 

Resp. č. 4  29  Grafický design, design kovů + 

Pedagogická fakulta, učitelství 

pro MŠ  

2 roky  Učitelka 

Resp. č. 5 27  Mezinárodní vysoká škola 

pedagogická, předškolní 

vzdělávání  

4,5 roku  Učitelka  

Resp. č. 6 57  Pedagogická fakulta – 

pedagogika předškolního věku  

25 let  Ředitel MŠ  

Resp. č. 7 59 Střední pedagogická škola, 

předškolní pedagogika  

39 let  Zástupce ředitele 

MŠ a ZŠ, vedoucí 

učitelka  

Resp. č. 8  51 Střední škola pedagogická  15 let  Zástupce ředitele 

MŠ  

Resp. č. 9  54  Pedagogická fakulta – učitelství 

pro 1. stupeň ZŠ + školský 

management 

31 let  Ředitel MŠ  

 

Profily respondentů  

Respondentka č. 1 – učitelka (MŠ A)  

Spontánní paní učitelka,  která byla velmi vstřícná a otevřená. Vystudovala Pedagogickou 

fakultu, ovšem byla dlouho nespokojená v předchozím zaměstnání na základní škole, protože 

starší děti nejsou její věkovou kategorií. Dlouho byla mimo obor a posledních několik let dělá 

v mateřské škole. Supervizi znala z předchozího zaměstnání. Vždycky se na ni moc těší. 

Představuje pro ni něco velmi příjemného sloužícího k seberozvoji, sebepoznání. Měla s ní 

zkušenosti a věděla, do čeho jde. Roli v kvalitě supervize dle ní hraje podpora školky a 

životní styl zaměstnanců. Supervize by dle ní měla být individuálně přizpůsobená potřebám 

daného kolektivu a daným osobám. Měla zkušenost se supervizí, která jí nevyhovovala díky 

neerudovanosti supervizorky a nepřátelskému pracovnímu kolektivu. Supervizor by měl být 

empatický, erudovaný a otevřený, měl by umět reagovat na potřeby ostatních a mít náhled na 

situaci na pracovišti, měl by vidět to, co ostatní nevidí. Důležité je pro ni,  aby během  

supervize byl dostatečný prostor pro sebe samu, i  pro ostatní, ovšem  bez spěchu. 
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Respondentka č. 2 – učitelka (MŠ A)  

Velmi živá a bezprostřední paní učitelka. Rozhovor s ní byl velmi příjemný a otevřený. 

Vystudovala na střední škole pedagogiku předškolního věku. Se supervizí se setkala 

v předchozím zaměstnání, sama iniciovala supervizi a navrhla paní supervizorku, s kterou 

měla velmi dobrou předchozí zkušenost. Supervize pro ni znamená osobnostní růst, víc se 

otevřít a nebát se komunikovat. Také naučit se respektovat okolí, uvědomit si potřeby kolegů 

a dále nastavit se s ostatními na stejnou úroveň. Slouží i k vlastnímu sebepoznání. Představuje 

to pro ni dlouhodobý proces. Je pro ni v podstatě přirozené absolvovat supervizní setkání, 

myslí si, že by se taková setkání měla stát běžnou rutinou ve školství. 

 

Respondentka č. 3 – učitelka (MŠ A)  

Paní učitelka klidnější povahy, rozvážná, usměvavá. Vystudovala obor vychovatelství na 

nástavbě střední pedagogické školy, následně si pak dodělala maturitní zkoušku z pedagogiky 

a psychologie předškolního věku. Supervizi vnímá jako pomoc odborníka při dosahování cílů 

jedinců a uvědomění si toho, v čem se chtějí rozvíjet. Se supervizí měla již zkušenosti, takže 

se jí neobávala. Supervizor by dle ní měl být zkušený psycholog, který má zkušenosti v řízení 

rozhovorů. Na supervizi oceňuje, že pomohla kolektivu při řešení různých událostí udržet 

směr témat při hovoru. Došlo ke stmelení kolektivu a cítí se více sebejistá při práci. Nabyla 

více důvěry ve své kolegy. Supervize dle ní také pomohla v lepší komunikaci mezi kolegy. 

Důležitá je dle ní dobrovolnost a zájem samotných učitelů o supervizi. 

 

Respondentka č. 4 – učitelka (MŠ A)  

Velice vstřícná a otevřená paní učitelka s velkým zájem o své profesní působení. Velmi 

komunikativní a usměvavá. Původně vystudovala nepedagogický obor, posléze se začala 

zajímat o práci s dětmi a vystudovala učitelství pro mateřskou školu na Pedagogické fakultě. 

Velmi jí vyhovuje přístup ve školce „Začít spolu“ a je ráda za klima, které zde učitelé 

společně vytvářejí. Pro fungování MŠ je pro ni důležitá otevřená komunikace. Se supervizí se 

setkala ve školce poprvé a je z ní nadšená, velmi oceňuje, že něco takového existuje. Je vidět 

zájem, který paní učitelka má obecně o psychohygienu i o supervizní setkání. Supervize je pro 

ni vstup profesionála z oblasti psychologie a mezilidských vztahů mezi pedagogy a jeho 

nezainteresovaný pohled na problémy zvenku. Velmi důležitý je otevřený a přátelský 

kolektiv, díky němuž mohla být supervize tak kvalitní a efektivní. Myslí, že supervize 

pomohla k tomu, že se jako kolektiv více sblížily, nastavily komunikaci a řeší určité případy 
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ve větším klidu a pohodě. Se supervizí byla tak spokojena, že i přemýšlela, že by paní 

supervizorku individuálně kontaktovala a pokračovala s ní více na osobním seberozvoji. 

 

Respondentka č. 5 – učitelka (MŠ B)  

Paní učitelka vystudovala mezinárodní Pedagogickou fakultu. Ve školství pracuje téměř 5 let. 

Několikrát během rozhovoru paní učitelka poznamenala, že má poněkud problémy s vedením 

a ostatními kolegyněmi v otevřené komunikaci, nicméně kolektiv popisuje jako více méně 

přátelský. Poukazuje na fakt, že někdy jsou pro ni pracovní dny velmi náročné, zejména díky 

integraci dětí s určitými handicapy. Také poznamenává, že jako jediná má ve třídě děti cizince 

a děti integrované, což je někdy poměrně unavující. O supervizi nikdy před tím, než ji měla 

jednou v mateřské škole, kde aktuálně pracuje, neslyšela. Sama vypovídá, že nevěděla, co má 

od supervize čekat. Jediné, čím si dříve prošla, byly hospitační hodiny, kdy jí do třídy přišla 

paní ředitelka. Definuje tedy supervizi jako koučink nebo jako hospitaci. Popisuje supervizi 

jako proces, při kterém někdo navštěvuje třídu a kontroluje probíhající činnost. Supervizi 

bohužel absolvovala pouze jednou z důvodu seznámení se s novou kolegyní, s kterou měla 

vést třídu. Kolegyně následně díky určitým sporům z mateřské školy odešla a supervize již 

nepokračovala. 

Respondentka č. 6 – ředitelka MŠ (MŠ B)  

Paní ředitelka mateřské školy prošla celkem 3 školky, na pár let přerušila práci ve školství 

kvůli mateřské dovolené. Několik let dělala vedoucí paní učitelku v mateřské škole spojené se 

školou základní. Pak se rozhodla dostudovat vysokou školu a přihlásila se do konkurzu na 

paní ředitelku, který vyhrála. Nastoupila jako paní ředitelka v jiné mateřské škole spojené se 

základní školou. Toto spojení se jí nelíbilo, proto se rozhodla odejít, a nakonec zvítězila 

v dalším konkurzu na post ředitele mateřské školy, který opět vyhrála a kde aktuálně pracuje. 

Supervize pro ni představuje velkou pomoc v podobě pohledu, který přináší pracovník 

z vnějšího prostředí. Vypovídá, že supervizor vidí paní učitelky z jiného úhlu pohledu, než se 

vidí ony samy. Popisuje, že sama pracovala s videotréninkem interakcí (účastnila se kurzu 

VTI), který by dle ní měl být součástí každé supervize, jelikož v rámci této možnosti může 

supervizor rozebrat pracovní zkušenosti a dovednosti jednotlivých učitelů. Zakázkou 

supervize pro ni bylo stmelení dvou kolegyň ve třídě, a zejména jejich sžití s řádem mateřské 

školy, poněvadž jedna z paních učitelek do mateřské školy nastoupila nově. Vypovídá, že ona 

sama dělá supervizi jedné kolegyni, která do mateřské školy nastoupila nově. Sama v rámci 
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určitých kurzů absolvovala mentoring a další kurzy pro vedení kolektivu, skrze které čerpá a 

využívá je pro vedení svých kolegyň.  

Respondentka č. 7 – zástupkyně ředitelky MŠ a ZŠ, vedoucí učitelka (MŠ A) 

Vedoucí paní učitelka a zástupkyně ředitele pro MŠ, která měla již při studiu jasno, že se chce 

učitelství v MŠ věnovat. Hned po škole nastoupila do školství, kde působí dodnes. 

Vystudovala proto střední školu pedagogickou, předškolní pedagogiku. Sama iniciovala 

možnost pořízení supervize do mateřské školy, která po domluvě s kolegyněmi a paní 

ředitelkou byla do školky zavedena. Supervize pro ni představuje prostředek pro společnou 

domluvu mezi učitelkami, kdy nezávislý odborník dovede pracovníka návodnými otázkami 

k cíli, k většímu utužení kolektivu, k větší spolupráci. Supervize dle jejích slov dala týmu 

hodně a těží z ní do teď. Cílem supervize je dle této respondentky lepší porozumění lidem 

v týmu.  

Respondentka č. 8 – zástupkyně ředitelky MŠ (MŠ B)  

Paní učitelka klidnější povahy vystudovala střední pedagogickou školu, poté šla hned učit. 

V předchozím zaměstnání pracovala u mentálně postižených lidí, kde také získala první 

představu o supervizi. Na tuto supervizi vzpomíná velmi pozitivně, moc se jí taková forma 

péče o zaměstnance líbila. V předchozím zaměstnání pro ni i ostatní kolegy bylo těžké 

oddělovat osobní a pracovní život, s čímž jim dle jejích slov velmi pomohla právě supervize. 

Jinak bohužel se supervizí zkušenost nemá. Jednou absolvovala setkání se studentkou, která 

potřebovala do svého pracovního portfolia respondenty, kteří se podrobí supervizi. Na toto 

setkání vymyslela fiktivní problém s dítětem, o kterém se na supervizi se studentkou bavila. 

Supervizi definuje jako příjemný rozhovor a nezávislé informace o situaci.  

Respondentka č. 9 – ředitelka MŠ (MŠ A)  

Paní ředitelka mateřské školy spojené se základní školou působila velmi příjemným, 

otevřeným dojmem. Vystudovala Pedagogickou fakultu, učitelství prvního stupně. Několik let 

učila tělocvik druhého stupně, ale věděla, že by se chtěla věnovat prvnímu stupni, kam se 

nakonec dostala. Nejprve na stejné škole pracovala jako zástupkyně ředitele, poté jako 

ředitelka, což ji vedlo k dostudování si oboru školského managementu. Popisuje školu jako 

druhou rodinu, kam nechodí jen do práce, ale kde se může opravdu seberealizovat a rozvíjet. 
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Absolvovala mnoho kurzů seberozvoje včetně kurzu koučování a dalších kurzů pro lepší 

vedení kolektivu. S ostatními kolegyněmi absolvovala i mnoho dalších odborných kurzů 

zaměřených na aktuální trendy ve vzdělávání. Supervize je pro ni důležitou součástí ve 

školství, kterou by všem doporučila. Vnímá ji jako pomoc odborníka uvědomit si vnitřní 

prožívání a problémy nebo získat náhled na věci. Vnímá supervizora jako nezávislého 

odborníka, který není zainteresovaný problémy týmu, což je velmi důležitým faktorem 

supervize.  

3.3.2. Popis institucí   

Mateřská škola A se nachází v krajském městě ČR (170 000 obyvatel). Jedná se o mateřskou 

školu, která je spojena se školou základní s jednou společnou paní ředitelkou. První třída 

(Modré pastelky) sídlí ve 120 let staré budově se základní školou. Budova má dvě patra. Třída 

mateřské se nachází v přízemí budovy. V této třídě je zapsáno 21 dětí. Druhá ze tříd (Zelené 

pastelky) se nachází v prvním patře novostavby. V této třídě je zapsáno 26 dětí. Třetí třída 

(Oranžové pastelky), je umístěna ve 2. patře ve stejné budově jako třída Zelených pastelek. 

V její třídě je zapsáno 27 dětí. Tedy mateřská škola je složena ze 2 budov. Celková kapacita 

školky je 74 dětí. Věkově jsou třídy smíšené od 3 do 7 let věku dětí. Mateřská škola se řadí do 

programu „Začít spolu“, a to již od roku 1996. Ohniskem tohoto vzdělávacího programu je 

pedagogika orientovaná na dítě. Mateřská škola pracuje poměrně alternativně v rámci 

programu začít spolu, nicméně se jedná o státní školku s klasickým přiřazením dětí do 

mateřské školy spádově dle místa bydliště, tedy nedochází k žádnému výběrovému systému 

dětí do MŠ.   

Mateřská škola B se nachází v hlavním městě ČR. Mateřská škola je rozdělena do 2 pavilonů. 

V každém pavilonu se nachází 2 třídy. Celkem tedy 4 třídy, které jsou barevně označeny jako 

kostky lega, se kterými si děti často rády hrají (zelená, modrá, žlutá, červená). V horním a 

dolním patře se vždy nachází 1 třída. V každé třídě je maximálně 28 dětí s celkovou kapacitou 

112 dětí. V každé třídě působí 2 paní učitelky. Celkem má mateřská škola 2 asistentky. 

Celkem působí v mateřské škole 10 zaměstnanců (8 učitelek včetně paní ředitelky, 2 

asistentky). Součástí mateřské školy je také školní jídelna. Vnitřní prostory mateřské školy 

jsou barevné a prostorné, přizpůsobené činnostem dětí. Pro pobyt venku mají děti k dispozici 

velkou zahradu přímo před budovou mateřské školy.  
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V mateřské škole A proběhlo přibližně 5 sezení v průběhu celého roku 2020 (září – květen). 

Supervize proběhly pod vedením externí supervizorky. Na to následně navázalo několik 

individuálních sezení s učitelkami, které o tato sezení projevily zájem. Sezení trvala přibližně 

2-3 hodiny a probíhala ve volném čase učitelek. V mateřské škole B proběhlo pouze jedno 

sezení s externím supervizorem. Následně byla supervize ukončena díky odchodu jedné 

učitelky. V mateřské škole B nadále probíhají interní supervize pod vedením paní ředitelky.  

3.3.3. Metody sběru dat  

Sběr dat probíhal od září 2020 do února 2021 a to v několika etapách, kterým se budu 

následně věnovat podrobněji.  

Nejprve jsem se věnovala sestavení polostrukturovaného rozhovoru. Celkem jsem sestavila 

3 verze takových rozhovorů. Jedna pro samotné učitele mateřských škol, jedna pro ředitele 

mateřských škol a poslední verze představovala rozhovor pro učitele, který supervizi dosud 

neabsolvoval.  

Rozhovor pro učitele obsahoval následující tematické bloky:  

• Osobní informace – vzdělání, délka praxe apod.  

• Obecné informace o supervizi – zmapování povědomí o pojmu  

• Pocity před supervizí – pocity, názory  

• Průběh supervize  

• Techniky a témata  

• Role supervizora – jeho funkce, vlastnosti  

• Přínosy a změny po supervizi  

• Kritická místa  

Rozhovor pro učitele, kteří supervizi neabsolvovali, kopíroval stejné oblasti jako pro učitele, 

kteří supervizi absolvovali, jen byl poněkud upravený. Struktura však zůstala stejná. 

V rozhovoru pro ředitele navíc přibyly otázky ohledně zakázky, financování supervize, 

důvody zavedení supervize, zpětné vazby ze supervizních setkání.  

V prosinci 2019 jsem zaslala žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. V žádosti jsem prosila o poskytnutí informací o tom, které mateřské 
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školy v České republice čerpají dotace na supervize ze šablon ministerstva školství. Tyto 

informace mi byly zaslány prostřednictvím e-mailu. Následně jsem si připravila e-mail 

s žádostí o spolupráci na mé diplomové práci, který jsem zaslala do náhodně vybraných 

mateřských škol. Mnoho mateřských škol spolupráci odmítlo. Navázat spolupráci s mateřskou 

školou A se mi povedlo v únoru 2020, nicméně následně do celého procesu zasáhla světová 

epidemie onemocnění covid-19, díky které mi nebylo umožněno návštěvu do mateřské školy 

absolvovat. Návštěvu jsem realizovala až v září 2020, kdy proběhly první tři rozhovory, čtvrtý 

pak ve stejné školce vznikl v říjnu 2020. 

Mezitím se mi povedlo kontaktovat mateřskou školu B, se kterou jsem navázala spolupráci 

v listopadu 2020. Během listopadu jsem školku několikrát navštívila a získala jsem pro svou 

práci celkem tři rozhovory – od paní ředitelky, od paní učitelky, která absolvovala supervizi a 

zástupkyně ředitelky, která supervizi v instituci mateřské školy ještě neabsolvovala.   

Poslední rozhovor jsem uskutečnila v lednu 2021, kdy jsem vzorek doplnila ještě paní 

ředitelkou z MŠ A.   

Všechny rozhovory byly nahrávány na diktafon pro následný přepis a zpracování. Účastníci 

výzkumu byli o nahrávání na začátku rozhovoru vždy informováni. Spolu s informací, že 

veškerá data budou anonymizována, aby byla zachována důvěrnost informací, souhlasili s 

nahráváním. Všechny rozhovory byly po přepisu hned smazány ze záznamu a 

anonymizovány. Samozřejmostí, o které byli účastníci též předem informováni, byla možnost 

ukončení rozhovoru v kterékoli chvíli během jeho pořizování z jakéhokoli důvodu a též 

neodpovídat na všechny otázky. 

Snažila jsem se, aby rozhovory proběhly na klidném místě, kde bych s účastníky nebyla 

rušena. Díky náročné domluvě a hektickému prostředí mateřské školy se mi tato skutečnost 

v několika případech zcela nepovedla a rozhovor probíhal ve třídě, například když děti 

odpočívaly po obědě. Nicméně jsem se snažila, aby se tato skutečnost moc nepromítala do 

kvality rozhovoru. Rozhovory trvaly přibližně 30–45 minut. Délka rozhovoru závisela 

především na povaze dotazovaných. Tematické okruhy totiž byly pro všechny účastníky 

stejné, nicméně forma polostrukturovaného rozhovoru umožňovala pokládat otázky na 

základě kontextu, což v praxi znamenalo, že s někým jsem se u některých témat zdržela déle 

podle toho, co vypovídal. Ve všech rozhovorech jsem se dotkla všech předem připravených 

tematických okruhů.  
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3.3.4. Analýza dat  

Proces analýzy rozhovorů probíhal souběžně se sběrem dat. Vzhledem k povaze výzkumu 

jsem se rozhodla zvolit výzkum kvalitativní. K vlastní analýze dat jsem využila program 

Atlas. Ti a metodu otevřeného kódování. Analyzování dat probíhalo v několika etapách.  

Prvním krokem bylo přepsání všech rozhovorů do programu MS Word a jejich vložení do 

programu Atlas. Ti. Následně jsem jednotlivé rozhovory samostatně kódovala. Celý text jsem 

jako sekvence rozdělila na jednotky, kterým jsem přidělila jména. Takovou jednotkou může 

být slovo, sekvence slov, věta či odstavec. Při vytváření těchto kódů jsem si vypomohla 

otázkami Co? Kdo? Jak? Kdy? Jak dlouho? Kde? Jak moc? Jak silně? Proč? Kvůli čemu? 

Pomocí čeho? (Švaříček, Šeďová a kol., 2007). Touto etapou jsem se zabývala od října 2020 

do února 2021. Poté, co jsem rozhovor zakódovala, jsem se k němu po nějaké době vrátila a 

v případě potřeby provedla revizi kódů.  

Druhým krokem bylo seskupování takto vzniklých kódů do kategorií. Nejprve jsem všechny 

kódy znovu prošla a sloučila ty, které jsem pojmenovala odlišným názvem, ale významově 

znamenaly totéž. Jednotlivé kódy jsem seskupila podle podobnosti do jednotlivých kategorií, 

s kterými jsem posléze dále pracovala. Pro účely práce jsem vytvořila 2 hlavní kategorie a 

několik subkategorií. První kategorií je kategorie supervize, do které patří: definice, funkce, 

následky, podmínky, okolnosti zavedení, průběh, vedení supervize, témata, zkušenosti se 

supervizí. Každou subkategorii sytí několik kódů. Příkladem mohou být následující kódy 

v subkategorii funkce: autenticita, čas pro sebe a druhé, prostor pro sdílení. Druhou kategorií 

je pak instituce MŠ, do které řadím klima, kolektiv a seberozvoj (vzdělání).  

K interpretaci dat jsem použila techniku „vyložení karet“. Uspořádala jsem kategorie, které 

vznikly otevřeným kódováním tak, že se staly linií a názvy kapitol, které prezentuji ve 

výsledcích výzkumu. V kapitolách jsem se zabývala kódy, které se mezi účastníky opakovaly 

nejčastěji a také ty, které jsem považovala za obsahově velmi významné vzhledem 

k výzkumným otázkám.  

3.3.5. Výsledky a interpretace  

V následujícím oddílu se zaměřím na popis jednotlivých kategorií (subkategorií) a vzniklých 

kódů. Názvy kapitol jsem pojmenovala na základě vzniklých kategorií. Většina témat byla do 

rozhovorů vnesena samotnými respondenty. 
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INSTITUCE MŠ  

Klima  

Nejpalčivější oblastí, kterou je nutné zmínit v kategorii klimatu mateřské školy, je náročnost 

prostředí. Více než polovina učitelek vyjadřuje, jak náročná je profese v mateřské školce. 

Paní ředitelka z MŠ A (respondentka č. 9) vyjadřuje, že je to tím, že školka se málokdy zavírá, 

protože ta, opravdu, úplně jako to nekoresponduje s prázdninama školy vždycky, protože ten 

jejich provoz je. Tak je to hodně těžký a ty holky potom nastavujou ten čas, oni i porady 

prostě mají do sedmi, do půl osmý, prostě je to strašně náročný.“ Zároveň vyjadřuje, že oproti 

jiným školám zastávají jednotliví pedagogové na její škole velký rozsah činností, jelikož se 

jedná o poměrně malou školu, což je pro ně velmi náročné . Jako stresující z hlediska času a 

náročnosti označuje prostředí mateřské školky také respondentka č. 2: „když prostě přijdu, 

mám 2 děti a já jsem měla 2 úvazky a hrozně unavená a že vlastně řešim furt svoje děti ve 

školce a vlastně svoje děti neřešim a jak je to najednou pro mě vlastně stresující, že rychle na 

kroužky a tak.“ O náročnosti a zahlcení hovoří také responentka č. 4, která zároveň vyjadřuje, 

jak specifické je prostředí školy oproti prostředí například školy základní vzhledem 

k náročnosti: „Ale tady jste vlastně… jakmile vejdete do třídy, tak jste vlastně totálně 

nasazená, a ačkoliv třeba řešíte při tom další věci, protože ten multi tasking je tady úplně 

nutnej, při tomhle zaměstnání, tak stejně pořád jste opravdu každých deset sekund atakovaná 

prostě těma potřebama dětí a jejich požadavkama, takže všechny víme, že prostě občas 

přídem domů a máme toho fakt plný kecky jako.“ Je patrné, že oproti jiným typům školy musí 

být paní učitelky ještě více ve střehu a neustále všudypřítomné, jelikož jim chybí přestávky, 

které mají například pedagogové v základních a středních školách a v kterých by mohly 

v rychlosti vydechnout a načerpat sílu na další úsek dne. Výše zmíněné situace 

pravděpodobně vedou  k vyšší míře stresu u učitelek v mateřské škole, z čehož se dala 

předpokládat nutnost a potřebnost supervize v tomto prostředí. 

O náročnosti a hektickém prostředí v MŠ se vyjadřuje též respondentka č. 5 z  mateřské školy 

B, která spojuje náročnost prostředí s integrací handicapovaných dětí: „Když třeba ten 

chlapeček má třeba dobrý den a není tu třeba chlapeček co má CAN syndrom… není sociálně 

adaptovaný, tak je pohodový ten den. Jo, jde všechno krásně, děti se zabaví, ale jakmile jsou 

tu ti dva, tak je to špatné a náročné.“ Dalo by se tedy předpokládat, že náročnost prostředí do 

jisté míry ztěžuje také právě integrace handicapovaných dětí. Také v MŠ A integrují 

handicapované děti, o čemž hovoří zástupce ředitele z MŠ A (respondentka č. 7): „Ano, 

integrujeme děti s různým handicapem. Poslední 3 roky jsme tu měli chlapce s tělesným 
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postižením, kterej měl 4. stupeň podpůrných opatření, dále tu nyní máme tříletou holčičku s 

Prader Willi syndromem, ta má taky 4. stupeň podpůrných opatření. K dětem máme velice 

schopné a úžasné asistentky, takže ve třídě to zvládáme velice dobře. Děti ve třídě přijímají 

tyto integrované děti se samozřejmostí, normálně je přijímají mezi sebe a my je zapojujeme do 

všech aktivit.“ Zdá se tedy, že v obou školách vnímají integrování dětí rozdílně, což vyplývá 

také z faktu, že v MŠ A mají velmi schopné a vyškolené asistentky, zatímco v MŠ B se 

asistentky střídaly, z čehož mohlo vznikat více problematických a náročných situací ve třídě 

s integrovanými dětmi. I tyto situace zcela jistě zvyšují hladinu stresu u pedagogů, což se 

může promítat do kvality profese i jejich duševní pohody. Supervize může sloužit jako nástroj 

k minimalizaci stresu a k větší duševní pohodě pracovníků.  

Obě paní ředitelky se ke klimatu třídy a obecně ke své profesi vyjadřují velmi přívětivě a 

kladně. Paní ředitelka z MŠ A vypovídá: „No ta škola je srdcová záležitost, to je prostě druhá 

rodina, je to. A to jako bez nějakých příkras. Prostě je to tak, že se těšíte do tý práce, těšíte se 

na děti, ale těšíte se i na ty holky jako… můžeme spolu, prostě je to hezký.“ Její názor 

podporuje také výpověď respondentek č. 2 a 3 z MŠ A, které obě vyjadřují, že jim jejich 

práce dává smysl, že do ní chodí rády a to právě i díky fungujícímu kolektivu. Podobně se 

vyjadřuje také paní ředitelka z MŠ B: „Ale i na tu práci, že ta práce má smysl…“ Obě navíc 

sdělují, že důvod, proč si myslí, že jejich kolektiv je fungující, vyjadřuje fakt, že jejich 

zaměstnanci chtějí spolu trávit čas i mimo prostředí instituce. Kladná atmosféra a dobré 

vztahy na pracovišti se zdají být posilujícím faktorem pro zvládání náročných situací 

v prostředí mateřské školy.  

Kolektiv  

Co se zdá být klíčové pro paní ředitelku jak mateřské školy A, tak mateřské školy B, je výběr 

kolektivu. Více než polovina respondentek vyjadřuje, že pro kolektiv je nejdůležitější určitá 

souhra, která vyplývá i ze samotného výběru zaměstnanců. V mateřské škole A by tento fakt 

mohl být dán i tím, že se jedná o alternativní školku programu „Začít spolu“, což je program, 

se kterým nemusí být všichni nově příchozí zaměstnanci srozuměni a je proto důležité přibírat 

do kolektivu takové lidi, kteří budou program respektovat. Respondentka č. 4 vyjadřuje: „A je 

supr, že máme jako velmi vzdělaný pedagogy a naše paní ředitelka, i předchozí paní ředitelka, 

za který se to zavádělo, tak vlastně jako velmi dbaly, apelovaly na to, protože pro to byli 

všichni nadšený, aby ty další pedagogy, který vlastně přijímali, přijímali ty lidi s tím duchem, 
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který jsou pro to nadšení, který to zajímá.“ Stejně hovoří také respondentka č. 7 z pozice 

zástupkyně paní ředitelky: „je s tím to, že vlastně už si tak nějak vybíráme učitelky, který k 

tomu tíhnout tady tomu programu alternativnímu, a i třeba z řad studentek… přibírali jsme 

další, ale tím, že už je ty děvčata známe z dřívějška, takže víme, že k nám zapadnou do toho 

kolektivu, že vlastně jsme dlouho nevzali někoho úplně cizího, kterýho bysme vůbec neznali, 

který by prostě jsme nevěděli, jakej je.“  

Zřejmé ale je, že podobnou filosofii zastává i paní ředitelka z MŠ B, klasické státní školy, 

z čehož plyne, že kvalitní kolektiv, který bude vybrán na míru v konkrétní školce podle 

osobnostního složení týmu, je důležitou podmínkou, aby v týmu mohla fungovat i samotná 

supervize. Paní ředitelka z MŠ B (respondent č. 6) vyjadřuje: „Když jsem sem nastoupila, tak 

tady vlastně byly jiné paní učitelky. Ale postupně jsme se dohodly, že tedy nám ta spolupráce 

úplně nevyhovovala. Že jsme si tak jak se říká nesedly, takže šly jinam a já jsem samozřejmě 

hledala lidi, kteří by mi sedly, s kterými by se mi dobře pracovalo a řekla bych, že jsem našla. 

Hlavně tedy lidi, kteří by zase vycházely ještě s ostatními kolegyněmi, což si myslím, že se mi 

povedlo.“  

V mateřské škole A popisují všechny respondentky kolektiv jako velmi přátelský a vstřícný, 

postavený na důvěře. Všechny paní učitelky ze školky A zmiňují také, jak důležitá je 

otevřenost v mateřské škole mezi zaměstnanci. Otevřenost vnímají jako určitou podmínku, 

aby mohla supervize fungovat. Respondentka č. 4 k tomuto vyjadřuje: „aby byl prostě 

otevřený i třeba jakýmkoliv tabuizovaným tématům, která můžou přijít v rámci té supervize.“ 

A dodává: „A jinak si myslim, že i tady je skvělá atmosféra. Přátelská, otevřená. V podstatě 

pro mě je klíčový to, že když ta atmosféra je v tom týmu taková, tak může plynout i na ty děti.“ 

Podobně se vyjadřuje i respondentka č. 1: „Já myslim, že tady jsme právě jako fakt otevřený i 

samy k sobě, tím pádem jako upřímné, i pak při tej supervizi.“ Obě respondentky spojují 

otevřenost s funkčností samotné supervize.  

Paní ředitelka (resp. č. 6) z MŠ B také vyjadřuje, že kolektiv je nejdůležitějším aspektem pro 

fungování nejen supervize, ale i samotné organizace mateřské školy. Co je v její výpovědi 

poněkud specifické, je fakt, kdy sděluje, že pokud by do nefungujícího kolektivu přišel 

supervizor: „tak to už je úplně, to už je konečná.“ Tady vidím rozdíl mezi chápáním 

samotného pojmu supervize právě paní ředitelkou z MŠ B (a jejími zaměstnanci) a mateřskou 

školou A. Jelikož v MŠ B supervizi zaměstnanci chápou spíše jako rozvoj pracovních 
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dovedností. Paní ředitelka sama vyjadřuje, že i ona dělá supervize a navštěvuje hodiny svých 

kolegyň, aby s nimi následně provedla pohospitační rozhovor a poradila jim, jak efektivněji 

učit. Takové pojetí supervize je opravdu těžké zakomponovat do prostředí, kde by byl 

kolektiv nefunkční. Tento kolektiv by potřeboval právě pracovat více na vzájemných vztazích 

mezi sebou, aby následně mohlo docházet k profesnímu růstu. Toto pojetí supervize 

nepředstavuje supervizi v pravém slova smyslu, jedná se spíše o nástroj na pomezí hospitace a 

mentoringu. Pravděpodobně by bylo vhodné prezentovat supervizi jiným způsobem a 

k postupu, který se ve školce pravidelně aplikuje, přistoupit s volnějším názvem typu 

„podpora a rozvoj pracovních dovedností“. Pod takovým názvem by mohl pracovní kolektiv 

přijmout tento typ rozvoje a zároveň ho nespojovat s externí supervizí.  

Když se zaměřím právě na kolektiv v MŠ B, vidím několik aspektů, které odkazují na určitá 

problematická místa. V podstatě obě paní učitelky z MŠ B včetně paní ředitelky vyjadřují, jak 

těžká je občas práce v ryze ženském kolektivu. Respondentka  č. 5 vyjadřuje: „My jsme 

ženské, že… tak ty ženské jako taková rivalita…“ a respondentka č. 8: „No, tak kolektiv… my 

jsme samé ženy, takže občas to takový ty dohady jsou.“ Samozřejmě, že určité konfliktní 

situace, vzhledem ke specifickému prostředí MŠ, vznikají nejspíš v každém prostředí 

mateřské školy. Nicméně když porovnám MŠ A a MŠ B v mém výzkumu, je zřejmé, že roli 

hraje jisté zvládání těchto konfliktů. Zcela klíčovým rozdílem obou škol jsou nedostatky 

v komunikaci, které popisuje respondentka č. 5: „Chtělo by to jako třeba dopředu něco říkat. 

Ptát se i názory učitelek, i citově, protože tady jde vidět, že po citové stránce jsou sliby. To je 

to, co mně tady strašně vadí. Tady chybí prostě ta komunikace.“ Podobné zkušenosti 

v nedostatečné komunikaci zmiňuje i respondentka č. 8 (MŠ B) , která popisuje určitou 

situaci, kdy se 2 paní učitelky neshodly v jistém konfliktu.  

Co se právě konfliktů týče, i v jejich řešení vidím jistý rozdíl mezi MŠ A a MŠ B. Mateřská 

škola A se snaží veškeré konflikty mezi kolegyněmi řešit hned v zárodku. Respondentka č. 3 

vyjadřuje: „Tak mezi sebou ty konflikty myslim že řešíme, že si prostě řekneme, co a jak, jo, 

jako že stane se prostě že někdy prostě názor té druhé úplně jako se někomu nelíbí, ale tak 

jsme schopný si o tom popovídat a říct si, jak se to teda vyřeší a tak…“ V porovnání s tím 

respondentka č. 5 (MŠ B) vyjadřuje: „Konflikty se neřeší. Neřeší. U nás se to řeší, že prostě 

na poradě se někdo ozve, nebudu jmenovat… pak si to nějak řekne, nikdo k tomu nic 

neřekne.“ Jinak to vidí její starší kolegyně (respondentka č. 8): „A když něco se náhodou 

semele, tak se to snažíme řešit hned, abysme si to vyřikaly, takže docela bych řekla, že to 
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funguje.“ Tento nesoulad v jejich vyjádření může být důsledkem jistého hierarchického 

uspořádání zaměstnanců co se předávání informací týče, o kterém se vyjadřuje respondentka 

č. 5 takto: „Obecně víc informací mají ty starší paní učitelky než ty mladší. Já třeba 

informace se dozvim třeba na poslední chvíli…“ Právě efektivní předávání informací může 

eliminovat různé konfliktní situace, ke kterým může v prostředí mateřské školy docházet a 

kterým dle výpovědi respondentky č. 5 dochází. Naopak efektivní a flexibilní předávání 

informací mezi kolegyněmi je patrné v mateřské škole A. Všechny respondentky sdělují, jak 

důležité je pro ně flexibilní a rychlé předávání informací a jak jim v tomto pomohla právě 

rada supervizorky na supervizním setkání ohledně založení skupiny pro sdílení informací na 

jisté sociální síti. O to, proč v MŠ A předávání informací funguje efektivně, se zasluhuje i 

paní ředitelka (respondentka č. 9), která sama vyjadřuje, jak složité a náročné je předat 

všechny informace všem zaměstnancům včas, aby byl každý dostatečně informován, ale snaží 

se, jak nejvíce je to možné: „Takže já mail, whats-appovou skupinu rychle, teďka mam jednu 

na školu, druhou mam na školku, třetí mam na družinu, další mam na jídelnu, dvě nemaj 

chytrej mobil, těm ještě do esemesky.“  

Seberozvoj  

Co se týče seberozvoje, rozvíjení pracovního týmu skvěle funguje v MŠ A, kde se pracovníci 

pravidelně účastní rozvojových seminářů dle jejich zájmů. Paní ředitelka (resp. č. 9) zastává 

filosofii, že je nutné vždy proškolovat celý pracovní tým: „A my jako v rámci DVPP se 

snažíme vždycky proškolovat celej pedagogickej tým a pedagogickej tým není jenom učitelé, 

ale jsou to asistenti, vychovatelky, prostě kompletně napříč celou školou, aby ta filosofie školy 

šla jednotně.“ Její zaměstnankyně (resp. č. 4) si pochvaluje možnosti, které jí mateřská škola 

nabízí: „Spatřuju tu výhodu v tom, že máme jako ohromný možnosti proškolování se, nejenom 

jakoby ve směru Step by step, ale celkově, naše paní ředitelka na to opravdu jako klade velkej 

důraz, na osobní, jako rozvoj profesní… v podstatě i když si vybereme my něco, co nás jako 

zajímá, tak jsme v tom i jako hodně podpořený. Takže opravdu jako co se týče profesního 

rozvoje a vstřebávání nových informací a nových směrů, tak jsme tady maximálně 

podporovaný, úplně v čemkoliv, co si vymyslíme. Takže to je práce snů.“ Zdá se, že supervize 

představuje v podstatě určitý doplněk, který rozvíjí a má potenciál tam, kde již jsou vhodné 

podmínky, tzn.: dobrý kolektiv, otevřenost ke vzdělání, změně, řešení problémů apod. 

Ukazuje se, že supervize je určitou nadstavbou, která mimo jiné funguje dobře i proto, že jsou 

k ní samotní zaměstnanci otevřeni.  
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Je patrné, že otevřenost ředitelky k proškolování svých zaměstnanců vede ke zlepšování jejich 

profesní stránky. Všechny respondentky z MŠ A vyjadřují, že mají za sebou mnoho kurzů a i 

to je důvod, proč mezi sebou umí otevřeně komunikovat, domlouvat se apod. To vypovídá 

např. respondentka č. 3 následovně: „my jsme dohromady se školou teda, se základní, takže 

hodně absolvujeme semináře, které jsou prostě k osobnostnímu nějakýmu růstu a teda co se 

týče toho vzdělání a tak, takže prostě zvyšování té kvalifikace a tak, tak my jsme hodně těch 

kurzů už absolvovaly, takže pak už, pak je to prostě snadný no tady se domlouvat.“ 

Z vyjádření respondentky č. 1 je však zjevné, že pro absolvování rozvojových seminářů a 

kurzů je nutné, aby měly učitelky v zaměstnání jisté zázemí a aby jim bylo v kolektivu dobře. 

Pokud budou řešit nespokojenosti v kolektivu, je těžké pak věnovat pozornost svému 

profesnímu rozvoji: „Já jsem prostě měla tři roky zatemněnou hlavu tou školou, a ještě mám 

jako rodinu, takže pracovat, škola, rodina, mně navíc nezbejvala kapacita, takže já se teprve. 

Já jsem tady naplno rok, předtím jsem chodila vypomáhat, ale už je to ježiš no, vlastně 6 let, 

už jsem tady nějakým způsobem ukotvená. Takže vůbec vlastně nevím, jaký mám možnosti, 

protože jsem na to neměla pořádně kapacitu, se tomu věnovat a někam jít, neměla jsem na to 

čas, takže já teprve začnu zjišťovat, co můžu…“ Z tohoto lze opět soudit, že supervize je 

určitou nadstavbou, pro kterou musí být nejprve vytvořeny vhodné podmínky. Na druhou 

stranu se zde nabízí myšlenka, že pokud by se stala supervize obecně přijatou metodou, která 

by byla ve školství povinná, její potenciál by se mohl zvýšit, protože by ji postupně kolektivy 

učitelů přijaly. To si však protiřečí se samotným smyslem supervize, která do jisté míry klade 

důraz na dobrovolnost. 

SUPERVIZE  

Definice  

Na úvod této kategorie bych ráda zmínila, že ačkoliv se supervize do školství zavádí již řadu 

let, stále ještě přetrvávají názory, že se jedná o něco nového. To dokládá výpověď například 

respondentky č. 7: „…protože vlastně supervize je jedna z jakoby novějších věcí.“  

První zkoumanou oblastí, která z rozhovorů vzešla, je definování pojmu supervize. Nejvíce se 

opakovalo pojetí supervize jako dialogu/rozhovoru. Celkem 6 učitelek uvedlo, že se jedná o 

určitou formu rozhovoru. Respondentka č. 1 vypovídá: „…a je to nějaká jako, je to rozhovor, 

zpětná vazba nebo naopak co my potřebujeme řešit.“ Stejně vnímá supervizi také 

respondentka č. 2: „A jinak je to většinou, je to určitě dialog. No, protože někdo něco řekne, 

druhá něco namítne, já to mám třeba takhle. Dialog.“, respondentka č. 8: „No, tak příjemnej 
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rozhovor, informace… nebo nezávislý informace o situaci.“ a též respondentka č. 3, která 

supervizi definuje jako určitou výměnu a sladění názorů, jelikož občas učitelky nemusí mít 

stejný názor na věc: „Jojo, je to dialog, no, určitě. Rozhovor, tak jako někdy se stane, že 

máme třeba nás hodně stejný názor, ale někdy taky jako že že maj úplně jako odlišný názory, 

že máme, to taky se stane.“  

Poněkud odlišně chápe supervizi ředitelka MŠ B, respondentka č. 6, která ovšem též zmiňuje, 

že se jedná o rozhovor, který nazývá pohospitačním: „A kolegyně potom přijde po obědě, 

tady si sedneme a řekneme si vlastně takový jakoby pohospitační rozhovor k tomu. Jo, co se jí 

povedlo, co se jí nepovedlo, já jí řeknu, co jsem viděla, neviděla, jestli to bylo dobré nebo 

bych možná něco změnila.“ Z jejích slov se zdá, že sama paní ředitelka chápe supervizi více 

jako hospitaci, ačkoliv následně sama vypovídá, že problémem v oblasti supervize je, že ji 

paní učitelky vnímají právě jako určitý nástroj kontroly: „Ale zase paní učitelky supervizi 

vnímají spíš jako kontrolu, jako nějaký nástroj prostě nad sebou a muselo by, muselo by asi 

dojít k tomu, aby pochopily, v čem, co dobrého jim to přináší, proč je to dobré a že je to 

vlastně pomoc. Že to není kontrola nebo nějaký nástroj k tomu, abych trestala, ale spíš k 

tomu, aby se mohla rozvíjet a mohla rozvíjet i svoje dovednosti.“ Tady bych ráda upozornila 

na určitý rozpor, který mezi vedením MŠ B a samotnými učiteli vyvstanul. Paní ředitelka 

vypovídá, že by paní učitelky neměly supervizi vnímat jako nástroj kontroly a následně se od 

paní učitelky stejné mateřské školy dovídáme: „Podle toho, co mi říkala paní ředitelka, 

jakože supervize je nějaký ten koučink nebo jak bych to řekla. Hospitace. Že mi někdo chodí 

na hodinu a dívá se, jak vlastně probíhá činnost a chod třídy.“ Pravděpodobně je zde 

poněkud problém v komunikaci mezi vedením a samotnými učitelkami, což se může 

negativně promítat do samotného chápání pojmu supervize a ochoty supervizi podstupovat.  

Jako učitou formu rozhovoru chápe supervizi také ředitelka MŠ A (respondentka č. 9), která 

zmiňuje: „Víte co, ono totiž mnohdy třeba stačí to, že se ty lidi vypodívaj, prostě fakt to 

stačí…“ Zdá se, že podpůrný prvek ve formě vypovídání se, je v prostředí mateřské školy 

velmi důležitý. To do jisté míry souvisí také s určitým uvolněním emocí, které zmiňovaly tři 

respondentky. Zdá se, že supervize pro určité respondenty znamená nejen verbální ventilování 

myšlenek a informací, nýbrž i emoční uvolnění, které může být podpůrné. Respondentka č. 4 

sděluje: „Dokonce jsme si na konci supervize poplakaly a řekly jsme si, že doufáme, že 

budeme mít další supervizi, protože jsme prostě nalezly nějaký hlubší spojení“ a respondentka 

č. 2: „jakože i před ostatníma jsem brečela a brečely jsme tam třeba dvě, protože nás to tak 
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zasáhlo, protože to bylo tak osobní a zároveň i do pracovna, tak prostě zažila jsem to, ale 

prostě ta otevřenost a ta možnost to zažít.“  

Jisté vypovídání a emoční uvolnění se může shodovat i s tím, že téměř všechny učitelky 

z mateřské školy A (čtyři paní učitelky z pěti) vnímají supervizi jako určitou formu 

psychoterapie, v které dochází k podobným aspektům (emoční katarze, rozhovor…). Roli 

může hrát fakt, že několik respondentek v minulosti individuálně absolvovalo psychoterapii 

mimo zařízení MŠ a mají s ní tedy zkušenost. Například respondentka č. 4 říká: „Já to 

vnímám jako kolektivní psychoterapii.“ Stejný názor má také paní ředitelka MŠ A: „Takže je 

to, no je to v podstatě to plní funkci terapie, jo, protože ten člověk se prostě vypovídá někomu, 

kdo ho nijak neohrožuje, kdo nijak nemůže mu zasáhnout do těch interních vazeb, tak to si 

myslim, že je strašně důležitý.“ Je evidentní, že klíčové je, jak se k supervizi a obecně 

k profesnímu rozvoji pedagogů staví samotné vedení MŠ. V mateřské škole A všechny 

respondentky včetně paní ředitelky vypovídají o supervizi poměrně shodně. Z výpovědí 

respondentů je také patrné, že spolu o supervizi vedení otevřeně hovoří se zaměstnanci. 

V mateřské škole B nepanuje tolik soulad mezi výpovědí paní ředitelky a učitelkou, z čehož 

vyplývá nedostatečná komunikace o supervizi mezi vedením a zaměstnanci a následné 

zkreslení pochopení pojmu supervize. 

Pro tři paní učitelky je v supervizi důležitý pomocný faktor, jelikož vnímají supervizi jako 

určitou pomoc odborníka. Například respondentka č. 3 (MŠ A) udává, že supervize je pro ni 

jakási pomoc odborníka, buď teda kolektivu nebo jednotlivci, aby si uvědomil asi vlastně 

jakoby v čem se chtějí rozvíjet nebo jedinec.“ Zatímco ve výpovědi paní učitelky z MŠ A si 

lze všimnout seberozvojového prvku v pojetí supervize jako pomoci, respondentka č. 6. 

(ředitelka MŠ B) vnímá supervizi též jako pomoc ve smyslu pomoci odborné při zlepšování 

profesní schopnosti zaměstnanců: „Supervize pro mě je veliká obrovská pomoc, protože je to 

takový pohled zvenčí na to, co vlastně dělám nebo dělá někdo a je to pomoc v tom smyslu, že 

učitelka, když pracuje s dětmi, neobsáhne samozřejmě, nemůže obsáhnout úplně všechny děti, 

aby sledovala, jak se chovají, při činnostech, jestli jsou vlastně naladěné na stejné vlně, jestli 

dávají pozor, jestli vnímají, co jí říká. Naopak ta zpětná vazba tam taky někdy není úplně 

zcela jasná.“ Obecně vnímám rozdíl v chápání supervize mezi MŠ A a MŠ B právě 

v rozvojovém aspektu. Ačkoliv respondenti z obou institucí vnímají supervizi jako určitý 

rozvoj, v MŠ A je kladen větší důraz na rozvoj vztahů, zatímco v MŠ B je důraz více položen 

na rozvoj pracovních kompetencí. To dokládá i výpověď samotné paní ředitelky z MŠ A 
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(respondentka č. 9): „Jo, řeší se věci vztahový. Organizační věci vůbec, to si prostě musí ten 

kolektiv vyřešit sám, jsou spolu s vedoucím pracovníkem nebo prostě v rámci. To by bylo 

plejtvání času a peněz. Tam se prostě musej ladit vztahy, tam se musej ladit vnitřní naladění 

toho člověka. Co se rozvoje týče, je nutné zmínit také subkategorii „dovedení do cíle“. Tři 

respondentky (z MŠ A) udávají, jak významnou roli v supervizi pro ně hraje určité směřování 

dopředu a zejména nalezení vytyčeného cíle. To dokládá výpověď respondentky č. 3: „Je to o 

nějaké pomoci vlastně vymyslet si vlastně jak on, co má teda udělat on, aby dosáhl toho cíle, 

který si prostě dává.“ 

Na závěr této kategorie bych ještě ráda zmínila výpověď respondentky č. 9 (ředitelka MŠ A), 

která jako jediná z responetkek zmiňuje též určitou preventivní funkci supervize a to jak 

prevenci určité stability zaměstnanců, tak jako předcházení určitým problémům, ke kterým 

ještě nedošlo: „předejít něčemu, co by mohlo bejt fatálnějšího nebo opravdu klidně i hasit… 

Já nevim, prostě, já nevim ňáký vyhoření nebo prostě takovýhle věci, za mě teda.“ 

Následky  

Následující kategorie nám poskytuje informace o tom, co se v instituci změnilo po 

absolvování supervize. Jedná se tedy o určité přínosy a klady, které paní učitelky na supervizi 

oceňují.  

Nejčetněji zmiňovaným tématem se stala oblast „poznání kolegyně“, o čemž hovořily 

všechny respondentky jako o klíčovém přínosu celé supervize, a to zejména v MŠ A. 

Respondentka č. 1 například vypovídá: „Takže to jako třeba překvapená jo, tak ty to máš 

takhle a ty vlastně si vlastně takováhle osobnost a nevim. Já jsem třeba jako spontánnější a 

taková jako rozvolněnější a jedna kolegyně, fakt jako potřebuje tu informaci a fakt to 

potřebuje mít jako takhle a takhle, vědět… A na mě je to jako hrr a přísný a jako prudký, ale 

jako když to vim a vim, že jako když jí podam informaci a ona, když mě podává informaci, že 

tím nic nemyslí, že to teď ví, pořádek…Oceňuju, že právě se všichni můžeme vyjádřit a že díky 

tomu poznávám sebe i ty ostatní zase v jiný póze a hlavně v takový jako v bezpečí, klidný póze. 

Zejména je zde zmíněný aspekt, kdy poznáním osobností určité kolegyně mohou ostatní 

pochopit, že její reagování není nijak útočně zaměřené proti jejich osobám, nýbrž opravdu 

patří jen k určitému osobnostnímu ladění. Stejná respondentka vypovídá: „No určitě, že jsem 

právě zjistila, když mi přišla ta kolegyně, hrr, a jako hyperaktivní, tak ale jako ona to ví a já 

už to taky vim, že to není nic proti mně, že já se citím zahlcena v tu chvíli, ale že jako… dobrý, 
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stop, prostě…“ Podobně nastavená je také respondentka č. 2: „Každej jsme jinej, je nás tady 

devět a je fajn si prostě říct, hele ty to máš takhle, ale… podívej se jinak. Hele já to mám 

takhle a supr anebo třeba vim, moje kolegyně to má jinak. Supr, tak ona to má jinak, pojďme 

ji respektovat, najdeme nějakej střed, a to je na tom to super.“ Respondentka č. 2 vypovídá,  

v souvislosti s poznáním svého okolí, o určitém respektování svých kolegyň. Jelikož 

poznáním osobnostního ladění ostatních lze pochopit, co potřebují, aby se cítili bezpečně. 

Zároveň také vypovídá, jak důležité je nepředpokládat, co si lidé kolem ní myslí a nemít 

očekávání, že když ona je nastavena určitým způsobem, ostatní to budou mít stejně. 

Respondentka č. 5 uvádí, že poznání kolegyně bylo samotným cílem supervize, což sdělovala 

i samotná paní ředitelka (respondentka č. 6) jakožto součást zakázky supervize. Respondentka 

č. 5 tedy sděluje: „abysme si řekly, co na sobě špatného vidíme, co ne, co bysme chtěly 

vylepšit, kde bysme chtěly a tak dále… Asi jako nějak se stmelit s tou kolegyní. Říct si 

narovinu jak by jak já to třeba vidím nebo jak to ona vidí.“ Podobné zkušenosti popisuje také 

respondentka č. 7, která plní funkci zástupce ředitele (MŠ A) a pro ni bylo klíčové zejména 

pochopení, jak která její kolegyně reaguje na změny: „Protože jsem zjistila, že každá učitelka 

je jiná… některá má třeba problém s tou změnou, i když je malá a pak se jí to nelíbí a já mám 

pocit, že po ní chci něco, co se jí nelíbí, ale přitom nepochopím, že ona prostě potřebuje delší 

čas, aby si na tu změnu zvykla.“ Proto pro ni bylo velkým přínosem cvičení, v kterém 

jednotlivé kolegyně samy sobě připisovaly určité role, které dle jejich názoru zastávají 

v kolektivu. „Jako i ty typy lidí, že vlastně jsou typy lidí, někdo je organizátor, někdo je ten 

zapisovač, někdo je ten, co to vezme a jde to zařídit, někdo je prostě pozorovatel, tak tyhlety 

typy… jaký vlastně jsme typy lidí v tom týmu a jak to udělat tak, aby ten tým fungoval, protože 

nejsou všichni stejní.“ Takové zjištění je velmi důležité pro samotné vedení (ředitel, zástupce 

ředitele) pro to, aby pochopilo, co přesně chtít po zaměstnancích. V podstatě jde o uvědomění 

si potřeb zaměstnanců s cílem dosáhnout jejich většího pracovního uspokojení. Opět je zde 

aspekt pochopení osobnosti. Každý v týmu zastává určitou roli. Pokud navzájem členové 

týmu, a zejména pak vedení tohoto týmu, tyto role pochopí, může docházet k lepšímu 

vzájemnému porozumění a nevznikání konfliktů právě z nepochopení rolí. To dokládá 

vyjádření paní ředitelky z MŠ A (respondentka č. 9): „že vlastně každý má v tom týmu 

nějakou tu svojí roli. A že dávat ho do jiný role jakoby není dobrý… nebo nemá smysl, protože 

ten člověk se v tý roli necítí. Když někdo není schopnej něco zorganizovat, tak ho nedám jako 

organizátora, ale spíš toho vykonavatele, kterej prostě to dokončí.“ 
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Výše popsaná oblast úzce souvisí s kategorií sebepoznání, kterou zmiňovaly všechny 

respondentky z MŠ A (6 respondentů). Všechny vyjadřovaly, že k sebepoznání dochází 

zejména díky ostatním kolegyním, které jim dávají zpětnou vazbu. Tedy oblast poznání 

kolegyň s kategorií sebepoznání jsou velmi provázané. Respondentka č. 2 udává: „Na ten 

výsledek si musím přijít já a to je pro mě důležitý prostě té supervize, uvědomění si toho, že ne 

vždycky dělám všechno dobře a ukázat mi cestu nebo já abych si na tu cestu přišla. Co 

potřebuju, abych…“ a podobně vypovídá též respondentka č. 3: „No určitě jsem si 

uvědomila, jak mám, co jak mám a jako nad čím můžu pracovat, co jak můžu zlepšit na sobě, 

co můžu dělat jinak, jak mě třeba vnímaj ty ostatní kolegyně… samozřejmě je to i o tom, že se 

o sobě dozvíme ne příliš jaksi potěšující informace třeba.“ Aspekt určitého přijmutí 

negativních věcí o sobě zmiňuje také respondentka č. 1: „Možná že je tak jako strach, že by se 

něco dozvěděli. To já taky mám, strach, že se něco dozvím, co nechci vědět o sobě nebo o 

ostatních nebo že se píchne do nějakýho vosího hnízda, to taky mam.“ Dalo by se tedy říct, že 

supervize rozvíjí schopnost seberefelexe.  

Na základě lepšího poznání okolí i sebepoznání došlo také v mateřských školách ke zlepšení 

spolupráce. Lepší spolupráci zmiňují všechny paní učitelky z MŠ A. Fakt, proč pátá 

respondentka z MŠ B spolupráci nezmiňuje je ten, že na základě jediného supervizního 

setkání, kterého se účastnila, ke zlepšení spolupráce nedošlo. Zakázkou ze strany paní 

ředitelky zde bylo právě poznání kolegyň, řádu školky a zlepšení spolupráce. Po jednom 

supervizním setkání však došlo k výpovědi kolegyně páté respondentky a k dalšímu 

superviznímu setkání z tohoto důvodu nedošlo. To může být faktem, proč má tato 

respondentka k supervizi poněkud chladnější postoj než ostatní respondentky. Ke spolupráci 

respondentka č. 3 vypovídá: „že jsme se naučily hodně jako domlouvat na věcech, říkat si 

prostě co kdo dělá, jak to dělá, podporovat se různě a taky myslim, že to bylo teda díky tý 

supervizi hodně… jsme spolu začaly jako kolektiv mnohem lépe spolupracovat, a i potom když 

máme teda porady, bez supervizorky, tak dokážeme zůstat u toho důležitýho, co potřebujeme.“ 

Tady jsme opět zpět u komunikace. Je zřejmé, že zlepšení komunikace úzce souvisí se 

zlepšením samotné spolupráce v MŠ. Podobně se vyjadřuje také respondentka č. 4: „I ve 

školkách to tak může být, ale prostě my opravdu musíme víc spolupracovat, už jenom kvůli 

tomu, že jsme 2 na třídě nebo teda máme i asistentky.“ Následující vyjádření úzce souvisí 

s hektičností a náročností prostředí v MŠ. Jelikož je prostředí MŠ rychlé a hodně proměnlivé, 

musí jednotlivé učitelky jednat flexibilně a co nejvíce spolupracovat a domlouvat se. 

Vzhledem ke specifikám prostředí v MŠ, v kterém si musí učitelky navzájem neustále 
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předávat informace, pracují spolu v jedné třídě apod., je jejich vzájemná spolupráce přímo 

nezbytná. Zatímco například v prostředí základních a středních škol učitelé pracují více 

individualisticky, jelikož mají na starost pouze jednu třídu a s nikým se o ni nedělí, v prostředí 

mateřské školy spolu učitelé spolupracují mnohem více – ať už v jedné třídě, tak i napříč 

celou institucí (například když se třídy spojují apod.). Respondentka č. 4 k tomu vypovídá: 

„Kdežto my jsme vlastně nucení tim, jak je ta naše, ta naše pozice v tý školce takhle jako 

provázaná s těma ostatníma, tak my jsme i nucený spolupracovat.“ Nedostatky ve spolupráci 

mohou mít negativní vliv na samotné klima v MŠ a přenášet se i na děti a dle výpovědí 

respondentek je zřejmé, že supervize může pomoci k jejich vzájemné lepší spolupráci.  

S výše uvedenou spoluprací též úzce souvisí stmelení kolektivu, což opět zmiňuje jako 

následek supervize více než polovina respondentek. Respondentka č. 3 říká: „… tak to určitě 

no, jako určitě nás to stmelilo jako kolektiv jako velmi no, že prostě můžu jim důvěřovat, vím, 

že jim můžu důvěřovat a tak… Jako určitě po supervizi funguje lépe než před ní. Jo, a když ten 

kolektiv nefunguje, tak ta supervize jim může pomoct, aby fungoval.“ Respondentka č. 6 

(ředitelka MŠ B) vyjadřuje, že cílem supervize bylo právě stmelení kolektivu: „Tady ten cíl 

byl stmelení… nebo stmelení, spíš ta souhra, to spolužití, spolupráce těch učitelek. Aby tedy 

byly na jedné vlně, a ne každá zvlášť…“ Nicméně následně dochází k tomu, že cíl nebyl zcela 

naplněn, jelikož jedna paní učitelka, frekventantka supervizních setkání, mateřskou školku na 

žádost paní ředitelky opustila.  

Další velmi četnou skupinu pak představuje otevřená komunikace, o které mluví více než 

polovina respondentek. Jedná se o otevřenou komunikaci zejména mezi samotnými 

kolegyněmi. „My mezi sebou, abysme mohly komunikovat a aby nevadilo, když tobě něco vadí 

nebo kolegyni, se nebát to říct,“ vypovídá respondentka č. 2 a zároveň dodává: „Takže pro 

mě je to osobně, pro mě by to znamenalo osobnostní růst, víc se otevřít a nebát se 

komunikovat a mít nastavenou komunikaci.“ Podobně se vyjadřuje také respondentka č. 3: 

„…že jsme se naučily hodně jako domlouvat na věcech, říkat si prostě, co kdo dělá, jak to 

dělá, podporovat se různě a taky myslim.“ Tady vidíme i jistý aspekt podpory a důvěry, což 

zaznívá i u dalších dvou respondentek. Respondentka č. 2: „že mám nějakou sebejistotu v tom, 

co dělám a cítím teda podporu těch ostatních a tak…“ A ačkoliv pátá respondentka absolvovala 

jen jedno supervizní setkání, za cíl supervize též označuje nastavení komunikace: „Říct si na 

rovinu, jak by jak já to třeba vidím nebo jak to ona vidí.“  
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Zároveň se ukázalo, že právě rychlá a otevřená komunikace může učitelům v MŠ pomoct ve 

vzájemné spolupráci. Opět tento fakt souvisí s náročností prostředí v MŠ, které je velmi 

rychlé a hektické. Paní učitelky potřebují co nejefektivněji komunikovat a předávat si 

informace. Jako velmi účinné vyjadřuje respondentka č. 4: „A určitě jsme zavedly třeba tu 

Whats-upovou skupinu, která nám pomohla k transparentnější komunikaci, rychlejší. A v 

rychlejším předávání informací, což jsme potřebovaly, protože to nám tady trochu vázlo… že 

my jsme vlastně došly, paní H. nám poradila takovou jako vtipnou věc, která by vlastně 

napadla kohokoliv v dnešní době, ale nás to prostě nenapadlo, že prostě pro lepší komunikaci 

bysme si mohly založit třeba whats-upovou skupinu.“  Zároveň se ukazuje, že tato 

respondentka právě zavedení technologií do běžného života v MŠ vedoucí ke zlepšení 

komunikace vnímá jako něco, díky čemuž může supervizi hodnotit jako přínosnou: „pokud se 

dokázaly zavést nějaké jakékoliv témata nebo opatření, která vznikla na základě těch řešených 

témat… Takže pokud se něco změnilo tím způsobem, že jsme něco dokázaly nově zavést, 

myslím si, že ta supervize byla úspěšná. I když to bude třeba jenom pětina toho, co jsme 

původně plánovaly. Takže my jsme jako, minimálně ta poslední věc je vyloženě hmatatelnej 

důkaz, že jsme zavedly něco nově.“  

Respondentka č. 9 se vyjadřuje podobně a zároveň pojmenovává problém, se kterým 

v mateřské škole bojují. Jedná se o nedostatek času, což opět souvisí s náročností prostředí 

v MŠ a zároveň ukazuje, jak důležité je pro učitelky v MŠ vytvoření prostoru pro vzájemné 

sdílení (v rámci kterého může docházet k nastavování komunikace). Takové podpůrné 

prostředí může vytvořit právě supervize: „Nastavovat  komunikaci a což je vlastně jako 

největší, absolutně největší problém žejo. Protože není ten čas, tak se mnohdy právě spousta 

věcí ošidí v rámci tý komunikace, a to vždycky někde vyhřezne, vždycky.“ 

Když se podíváme na všechny kódy, které sytí kategorii „Následky“, je zřejmé, že supervizní 

setkání učitelky vnímají jako nástroj ke zlepšení vzájemné kooperace mezi sebou – ať už na 

úrovni komunikace nebo vzájemné spolupráce na základě poznání či sebepoznání.  

Otázka zavedení supervize  

Následující kategorie představuje okolnosti, které vedly vedení k pořízení supervize do 

instituce. Nejčastěji respondentky uváděly (více než polovina respondentek), že pořídit 

supervizi do instituce má smysl ve chvíli, kdy v zařízení/kolektivu vzniknou určité 

problémy, zejména v případě nefungování kolektivu. Například respondentka č. 4 vypovídá, 
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že je důležité supervizi zavést v případě určitého zacyklení, z kterého si kolektiv nedokáže 

najít cestu ven sám: „jakékoliv vzniknuvší situace, které se tady, které se tady dějí, ale my 

třeba nemusíme díky tomu, že nemáme ten nadhled, ten odstup mít, v podstatě nalézat snadná 

řešení. Můžeme v tom být třeba zacyklený nebo tak, což se třeba… já si myslim, že to se občas 

děje v kolektivu, já jsem to zažila.“ Zde vidím určitou paralelu s vývojem poradenské 

psychologie. Tento obor také vznikal nejprve jako proud, v kterém se vyloženě řešily vzniklé 

problémy a teprve postupně se přešlo k preventivně-intervenčnímu modelu. Zdá se, jako by 

supervize jako „obor“ byla stále ještě v plenkách a zaváděla se jen na místa, kde je její 

zavedení naprosto nutné a nezbytné, ale jako prevence funguje spíše až druhotně.  

Tři z devíti respondentek navíc zmínily, že podle nich není potřeba supervizi zavádět do 

zařízení kontinuálně na denní pořádek, ale vyloženě jen v případě určitých problémů. Takto 

hovoří respondentka č. 5: „Možná jako spíš toto by mělo být, kdyby ta třída třeba 

nefungovala. Jo nebo třeba já nevim, rok s tím člověkem pracovat a když by to nešlo, tak ten 

koučink po tom roce prostě zavést. Aby se to nějak ustmelilo. Si říct problémy, když není 

prostě ten druhý člověk schopný řešit problémy.“ A respondentka č. 8: „No.. No tak jako 

kdyby byl nějakej velkej problém, konflikt, tak asi bych se tomu nebránila… to si myslim, že já 

asi nedokážu dobře říct, protože když bych měla jako pocit, že není žádný, jako co řešit, tak… 

bych to nedělala.“ Obě respondentky (mateřská škola B) by tedy supervizi zavedly v době, 

kdy ve školce vzniknou problémy, které školka a kolektiv neumí vyřešit samy. Naopak paní 

ředitelka z mateřské školy A (respondetka č. 9) vidí situaci dost odlišně, když říká: „Mělo by 

to právě být úplně jinak. Mělo by to být v době míru. No, ale to nemůžu říct, že by úplně 

fungovalo, protože ono toho času je hrozně málo, kord pro ty holky v tý školce.“ Panuje zde 

tedy určitý odlišný názor mezi responenty jedné a druhé MŠ, kdy vedení školy A nahlíží na 

supervizi kromě zmíněného řešení problémů také jako na možnost určité primární prevence 

– tedy předcházení problémům a ve školce B se naopak všechny responentky shodují v tom, 

že supervizi je vhodné pořídit až po vzniknutí problémů, tedy až jako terciální prevenci. 

Také respondentka č. 7 vnímá supervizi jako nástroj, který není nutné mít ve školce 

permanentně, ale jen jednou za určitou dobu jako nástroj k rozvoji kolektivu a jeho 

nastartování, aby vystoupil ze svých rutinních strategií. „Aby zase, protože zase pak se to 

zaběhne do nějakech od něčeho se upustí žejo, zaběhne to do nějakých kolejí, pak už je to 

rutina a pak už zase ten kolektiv se nerozvíjí, takže si myslim, že jednou za pět, za šest let, by 

prostě tomu kolektivu prospěla ta supervize určitě. Aby zase nastartovala na nějakou další 

spolupráci, třeba popohnala dopředu, kam je dovést a tak.“ 
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Dalším důvodem, který paní učitelky zmiňovaly jako důvod pro pořízení supervize do 

instituce, bylo stmelení kolektivu při přijmutí nových kolegyň a jejich začlenění do 

kolektivu a do řádu školky. To vyjádřila polovina respondentek. K tomu se vyjadřuje 

respondentka č. 7 (zástupce ředitelky MŠ A): „A ta supervize nám trošku v tomhle tom, no že 

jakoby nás více dala dohromady, bych řekla. Protože jsme tady měly i vlastně nový učitelky, 

žejo, ne všichni jsme tady prostě, já jsem tady úplně nejdýl.“ a ředitelka MŠ B: „A přišly 2 

nové paní učitelky do nového prostředí, kde tedy ale už byl zajetý nějaký řád. Takže jsme 

potřebovaly, aby se zaprvé sžily s tím řádem a zadruhé mezi sebou a aby si vlastně vytvořily 

ten jednotný režim.  

Funkce  

Zatímco předešlá kategorie představovala dlouhodobé následky supervize, následující 

kategorie „Funkce“ se zaměřuje více na aktuální prožívání respondentů během supervize. 

Více než polovina (5) respondentek na supervizi oceňovala zejména funkci supervize jako 

času pro ně samotné a druhé. Respondentka č. 1. sděluje: „Že máme vyhrazenou hodinu, 

dvě, nevim, vyhrazený čas, jenom na tu supervizi. Že nikdo nikam nespěchá. Už to je pro mě 

hroznej přínos i pro mě, že si sednu na zadek, stop, a mam teď ten čas na sebe.“ Jójó, protože 

je to takovej jako čas čas fakt jako, kdy nikdo nevotravuje, nevolá, čas prostě pro nás, jako z 

takovýhle supervize, to mě baví, to mě i baví, no.“ Podobně se vyjadřuje také respondentka č. 

2: „takže je to jedinej čas, kdy my se dokážeme sejít jako pohromadě, kromě jako porad, ale 

to je taky rychlý. Ale tady to je to o nás a pro nás, takže v tomhle tom vidim čas.“ A 

respondentka č. 4: „Myslim si, jako. Pro nás jednoznačně přínos to, že jsme se sešly a měly 

čas pro sebe. Jenom jako pro pedagogy, že jsme neřešily věci organizačního charakteru typu, 

kdy co bude, kdo kam co přinese atd. atd. Takže to určitě. To bylo výborný. A myslim si, že to 

byly opravdu setkání, který jsme si jako víceméně užívaly.“ Dalo by se předpokládat, že výše 

uvedená potřeba určitého času pro sebe plyne z náročnosti a hektičnosti prostředí mateřské 

školy, kdy paní učitelky řeší mnoho organizačních a jiných záležitostí a zbývá jim málo času 

na zastavení se a vzájemné poznávání se. Ačkoliv se pedagogové scházejí poměrně často na 

různých poradách, řeší tam pouze věci pracovního a organizačního charakteru. To dokládá 

respondentka č. 4 slovy: „Protože my, když se scházíme všechny, tak máme poradu, řešíme 

spoustu věcí, takže nemáme čas si popovídat o sobě, o tom, jak to cítíme, není to v klidu.“ 

Supervize jim tak poskytuje prostor pro řešení i více osobních témat a čas, který mohou 

strávit spolu dohromady. Všechny respondentky z MŠ A si stěžují právě na to, že nemají 
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prostor se společně scházet. Dalo by se předpokládat, že tento fakt plyne i ze specifičnosti 

prostředí v MŠ. Například fakt, že v MŠ neexistuje sborovna, kde by se pedagogové o 

přestávkách scházeli. Učitelé jsou neustále zodpovědní za děti a nemůžou je nechat ve třídě 

samotné. Fakt, že respondentky z MŠ A oceňují na supervizi možnost společně stráveného 

času může vyplývat také z jejich poměrně úzce propojeného kolektivu, v kterém jsou všechny 

poměrně autentické a naučily se (i díky několika supervizím) zajímat o své kolegyně a jejich 

potřeby. I díky tomu, že spolu dokáží otevřeně komunikovat o problémech, se na supervizi 

nemusely řešit nijak závažné vztahové záležitosti (například konflikty mezi kolegyněmi 

apod.) a vyvstal tak prostor pro více sdílení a času na sebe. To dokládá respondentka č. 4 

slovy: „Teď to určitě byl čas pro nás, díky tomu, že jsme se nepouštěly do žádných jako 

těžkých témat, který jsme tady, buď je tady nemáme anebo jsme je zatím neobjevily.“ 

Podmínky supervize  

Tři respondentky z MŠ A vidí jako velmi důležitou podmínku supervize určitou autentičnost. 

Respondentka č. 1 uvádí: „Ale vim, že třeba před těma dvaceti lety, že byla kolegyně, která mi 

přišla, že nebyla upřímná ani k sobě, takže to, co z ní vylezlo, to bylo úplně něco jinýho, než 

jsme věděli, že jako žije… Tak nevim, jestli jako pak ta supervize má nějakej dopad, když 

člověk není k sobě upřímnej:“ A dodává, jak důležité je být též otevřený k samotnému 

supervizorovi v předkládání materiálu do supervize: „nebo jako pracuje s tím, co ten člověk 

dá najevo… může položit samozřejmě jako otázku, ale on vás nezná jako nějak úplně osobně, 

aby mohl zabrousit nějak jako citlivě. Prostě pracuje s tím, co my právě předložíme nebo 

vlastně nepředložíme.“ Velkou roli tedy hraje to, zda jsou účastníci supervize schopni a 

ochotni se otevřít a sdělit ostatním pravdivě své vnitřní stavy. Také respondentka č. 2 hovoří o 

určité nutnosti autentičnosti během supervize: „Protože pokud jako chci něco řešit a 

přinášim, otevřeně řeknu nějaký problém a je odezva a nemusí bejt kladná. Naopak jako je 

lepší, když prostě každej se vyjádří, a ne všichni to umí. A ne všichni to chtěj.“ Její výpověď 

tak úzce souvisí s určitým sebepoznáním, které často respondenti popisují jako následek 

supervize. K sebepoznání člověk může dojít právě díky zpětné vazbě ze strany kolegů, jak 

respondentka uvádí, nicméně někdy za předpokladu pochopení vlastních negativních stránek, 

z čehož může mít mnoho pracovníků strach a i to může být důvodem jejich neautentičnosti a 

skrývání pocitů a emocí. 
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S autentičností se pojí také určitá otevřenost a nadšení, které zmiňují všechny paní učitelky 

z MŠ A včetně paní ředitelky. Respondentka č. 1 zmiňuje svoji minulou zkušenost 

z předchozí práce, kde absolvovala supervizi, ovšem ve stavu, kdy nebyla v zaměstnání a 

kolektivu spokojená. Popsala, jak v takovém stavu nespokojenosti nebyla schopna myslet na 

okolnosti supervizních setkání a zdálo se jí, že v tu chvíli jí supervize nic nepřinesla: „prostě 

jsem byla ve špatným rozpoložení a byla jsem už po výpovědi, takže jsem byla v podstatě na 

odchodu, takže mi ňáká supervize už ani vlastně nezajímala na tom místě…“ Z toho se dá 

soudit, že spokojenost v zaměstnání a zejména v pracovním kolektivu představuje klíčový 

faktor k tomu, aby supervize mohla být úspěšná, což dokládá respondentka č. 2 slovy: „Takže 

vlastně ten kolektiv a jak to funguje, ovlivňuje celou supervizi nejvíc.“ Zároveň respondentka 

č. 1 k otevřenosti a nadšení udává: „což si myslím, že možná důvod, že jste sama říkala, že ty 

supervize prostě nejsou, protože spousta těch učitelek se cítí jako v pořádku, já jsem prostě ta 

autorita, já mám tu pravdu… Já prostě nic měnit nebudu, tečka, co mi bude kdo…“ 

Z uvedeného lze říci, že předpoklad kvalitní supervize a obecně vůbec i předpoklad, aby 

mohla být supervize do instituce zavedena a měla smysl, vychází z osobností učitelek a jejich 

motivace. Stejně jako u terapie, i u supervize sehrává motivace klíčovou roli. Podmínkou je 

otevřenost učitelů, kladný přístup k supervizi a jejich ochota pracovat na případných změnách 

a sdílet je s ostatními. Jejich zatvrzelost může bránit superviznímu cíli. Obdobně 

respondentka č. 2 zmiňuje otevřenost následovně: „Rozhodně otevřenost všech zúčastněných 

a nebát se říct svůj názor. To je jedno, bez toho by supervize vlastně nemusela být.“ a 

respondentka č. 3 hovoří ještě o jistém nadšení jakožto podmínky supervize: „takže nějakej 

jako prostě nadšení asi těch klientů, aby to chtěli absolvovat.“ 

To se do jisté míry pojí s určitou dobrovolností v supervizi. Pokud by nastal v instituci určitý 

problém a vedení by se rozhodlo řešit problém pomocí supervize, bez ochoty o problému 

mluvit a bez autentičnosti by tým zůstal dále zacyklený v konfliktu. Opakem by pak mohla 

být situace, kdy se supervize do instituce pořídí, nicméně díky neaktivitě účastníků a jejich 

neschopnosti se otevřít, by skupina dále zůstala na stejném místě. Všechny paní učitelky 

v MŠ A vyjadřovaly, že supervize by měla být na dobrovolné bázi. Respondentka č. 1 

poukazovala na svou zkušenost se supervizí z předchozího zaměstnání, kde její bývalé 

kolegyně vykazovaly určitý odpor k supervizi a supervizní setkání pro ně představovala 

určitou přítěž, což se dle slov respondentky negativně promítalo na ostatní účastníky 

supervize a celou supervizi takové jednání poznamenalo. No my všichni jako chcem, tak jsem 

o tom nepřemýšlela. Nikdy mi nenapadlo se zeptat, jestli tam musím. Ale když jsem pracovala 
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před těma 20 lety… Mně to fakt baví, já jsem jako na to zvědavá a takže já jdu. Ale vim, že 

prostě ty kolegyně tenkrát, že to teda řešily. A musíme… a jak dlouho tu budem a kdy to 

skončí… celou dobu byly nastavený na to, kdy půjdou domů.“ To opět souvisí s motivací a 

zčásti i s vhodným vysvětlením smyslu supervize. O dobrovolnosti hovoří respondentka č. 2 

takto: „A to je právě to, že když nechce, tak se nemusí zúčastnit. Není to jako že a teď prostě 

řekni svůj názor. Ne, tak by to fungovat nemělo.“ 

V mateřské škole B přemýšlí o dobrovolnosti stejně i její ředitelka (resp. č. 6): Ta je nezbytná. 

Protože když něco děláte, že vám to někdo přikázal, nikdy to nebudete dělat dobře a s chutí. 

Kdežto když to děláte, protože vidíte, že vám to něco přinese, něco dobrého, dává to smysl 

vaší práci, tak to potom smysl má určitě.“ Jiný názor však sděluje učitelka z MŠ B (resp. č. 

8), jejíž názor na dobrovolnost je více ambivalentní. Na jednu stranu se k dobrovolnosti staví 

stejně jako ostatní respondentky, což však záhy zpochybňuje a vyjadřuje, že v určitých 

případech by měla jít dobrovolnost stranou. „No tak to si myslim, že by asi měla bejt 

dobrovolná, že by asi neměli nikoho nutit. I když my jsme to třeba měli povinný… To je 

pravda, že jako tam to bylo povinný, no. Ono jako asi dobrovolně, nevim no. Možná že potom, 

když se něco děje, tak asi potom by to na dobrovolný bázi bejt nemělo.“ Z čehož by se dalo 

usuzovat, že ideálním stavem by bylo tak dostatečně vhodné a podrobné vysvětlení benefitů a 

smyslu supervize vedením učitelkám, že by nebylo nutné ji nastavovat jako povinnou, čímž 

by se předešlo případné nechuti se zapojit jako vzdoru vůči příkazu. 

Paní ředitelka z MŠ A (resp. 9) zmiňuje kromě důležitosti dobrovolnosti také motivovanost 

zaměstnanců k supervizi a sděluje, že bez motivovanosti a otevřenosti by se zaměstnanci 

mohli supervizního setkání formálně zúčastnit, nicméně by měla jen malý efekt a téměř žádné 

přínosy. Respondentka zmiňuje, jak jsou supervizní setkání finančně náročná, a proto je velmi 

důležité zajistit pro takto nákladnou aktivitu motivovaný personál, který se bude chtít rozvíjet. 

Supervizor s nemotivovaným a uzavřeným kolektivem dle slov respondentů nedokáže 

pracovat tak efektivně a vzájemná spolupráce bude velmi náročná. Tímto se tedy dostávám 

k další oblasti, kterou je oblast finančních podmínek supervize.  

Otázka financování supervize je tématem, které zmínily všechny paní učitelky z MŠ A jako 

velmi náročné. Vnímají, jak těžké je zajistit finance na supervizi a že sehnání prostředků na 

supervizi je vlastně podmínkou pro pořízení supervize do instituce. Důvodem, proč si mohli 

respondenti supervizi dovolit, byla možnost finančního příspěvku ze šablon Ministerstva 
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školství, což si respondenti uvědomují a rádi by takového příspěvku dosáhli i v budoucnosti. 

Respondentka č. 2 sděluje: „My jsme měly supervizi vlastně, my jsme si jí mohly dovolit díky 

tomu, že jsme měly šablony a pokud se nám podaří mít šablony znovu na supervizi, tak bysme 

v tom rádi pokračovaly.“ Také respondentka č. 7 vyjadřuje finanční náročnost supervize, ale 

dodává, že záleží na vedení a na škole, zda je ochotna nashromáždit dostatek finančních 

prostředků. „A to je prostě i finančně náročný, ty supervize nejsou levný žejo. Bohužel ono 

stojí to docela dost. Školství to bohužel nemá zdarma no. Asi taky no. Ale zase když ta škola 

prostě chce někam jít dopředu, tak ty finance si najde. Ale jako je to jedno z nejdražších 

školení, prostě. Tím, že to je dlouhodobý, tak to prostě stojí peníze.“ To koresponduje 

s výpovědí respondentky č. 9 (ředitelka MŠ A), která by ve vedoucí funkci byla ochotna 

v případě potřeby zaměstnanců hledat cesty k finančním prostředkům: „A takže asi tak, kdyby 

to bylo něco fakt jako že by ty holky potřebovaly řešit něco extra, tak to člověk obětuje, tak se 

ten rok nebudeme vzdělávat nebo půjdeme jinou cestou.“ Sděluje, jak se snaží hledat cesty 

k finančním zdrojům skrze různé granty, primární prevenci apod., což představuje značnou 

část jejího administrativního působení. Z toho by se dalo předpokládat, že finanční stránka 

problému je určitou překážkou při cestě k zavedení supervize do instituce, nicméně vše záleží 

na vedení a jeho kladném či záporném postoji ke vzdělávání svých zaměstnanců. Jelikož 

každé vedení, pokud chce rozvíjet svůj tým a své zaměstnance, by je mělo podporovat (i 

finančně), aby chtěli docházet na supervizi a měli tu možnost. Zdá se, že zaměstnanci z MŠ A 

touží po supervizních setkáních, nicméně díky nedostatku financí si nemohou pravidelnou 

supervizi dovolit. Paní ředitelka z MŠ A (resp. 9) dokonce vyjadřuje názor, že by měla být 

supervize ve školství povinnou součástí vzdělávání pracovníků. Šablony Ministerstva školství 

se tak staly stimulem pro pořízení supervize do školy, bez kterého by bylo velmi obtížné 

supervizi zařídit.  

Jako významný se ukázal také faktor času. Nejvíce zmiňovaným tématem byl nedostatek 

času na pořádání supervizních setkání, což zaznělo u 5 respondentek. Nedostatek času je 

učitelkami zmiňovaný nejen v kontextu supervizí, ale obecně v kontextu pořádání porad a 

společného setkávání se. Opět zde roli hraje náročnost a hektičnost prostředí v MŠ. 

Respondentka č. 4 se k tomuto problému vyjadřuje takto: Protože to je další úskalí, další 

úskalí vlastně tady toho je sejít se dohromady. Jo, protože tady v podstatě sejít se dohromady 

znamená, že paní učitelka, která má do 5, tady zůstává až do 8 a ta teda co má ranní, tak ta 

teda přijede, žejo, tak má nějakej volnej čas mezi tim, ale v podstatě pro tu půlku to vždycky 

znamená, že jede celej den v tahu a je to takový náročnější a samozřejmě víkendy, jsou… 
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většina paních učitelek tady má rodiny, děti, takže i ty víkendy jsou takový, no soukromý a 

nechceme do toho moc zasahovat.“ Nedostatek času na supervizní a jiná školení si uvědomuje 

také paní ředitelka z MŠ A (resp. 9), která zmiňuje: „Naopak tady jsme po tom jako hladový 

žejo. Jedinej problém je čas… dělam to ještě tak, že se snažim, aby mohli opravdu všichni, tak 

buď je to v ňákých jako prázdninách nebo se snažim ředitelský volno nebo něco, aby ty holky 

nebo i v pracovní době třeba, aby co nejvíc co nejvíc nebo jim to nějak jinak kompenzuju 

odměnama a tak. Ale ty holky to nedělaj rozhodně pro to.“  

Je zřejmé, že práce s časem obecně je klíčová pro supervizi. Dalo by se předpokládat, že 

dostatek času na supervizi může sehrávat v kvalitě supervize velmi důležitou roli. Pokud 

budou paní učitelky pod časovým tlakem, pravděpodobně se tato skutečnost promítne do 

kvality supervize. To zmiňuje také respondentka č. 5 (MŠ B), která absolvovala jen jedno 

supervizní setkání, a to v časových podmínkách, které nebyly optimální: „a my jsme na to 

neměly ani moc času, protože na nás vytáhla vlastně po obědě a já jsem pak musela nebo 

kolegyně k dětem.“ Provádět supervizní setkání přímo v pracovní době se může zdát jako 

poměrně snadným řešením situace nedostatku času na supervizi. Nicméně dle slov 

respondentky vyplývá, že takové řešení nemůže být nejefektivnější. Pracovníci tak neustále 

přemýšlejí o svých pracovních činnostech a nemohou se dostatečně soustředit na sebe, na své 

okolí a sdílení.  

Zajistit ale dostatek času a prostoru pro supervizi může být, zejména v prostředí mateřské 

školy, leckdy velmi obtížné. Jak samy respondentky zmiňují, v mateřské škole pracovníci 

nemají tak často prázdniny jako ve školách jiného typu (základní, střední), což by mohl být 

potenciální prostor pro supervizní setkání. Nabízí se tedy možnost absolvovat supervizní 

setkání ve volném čase pracovníků. Takto supervize probíhala právě v MŠ A, což dokládá 

respondentka č. 1 slovy: „Ano, ve volném čase anebo jsme začli i třeba já nevim ve tři, že ty 

děti převzal někdo jinej. A bylo to různě. Myslím, že jsme tu jednou byly třeba v uvozovkách 

celou sobotu. Do odpoledne, do večera. A pak jsme třeba měly takový kratší jako po 

odpoledních. Různě no.“ Pravděpodobně bude záležet na osobnostech jednotlivých učitelek, 

zda jsou nebo nejsou ochotny vzdát se svého volného času k absolvování supervizních 

setkání. Pokud by nebyli účastníci ochotni absolvovat supervizi ve volném času, vyvstává 

otázka, zda by supervize, která by byla i přesto uskutečněna, byla tak kvalitní a efektivní. 

Zároveň by se tento fakt mohl promítnout do celkového ladění a přístupu k supervizi 
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jednotlivých učitelek ve smyslu, že by pro ně supervize mohla být ještě další starostí a obtíží 

navíc.  

Za další proměnnou, která se pojí k časovému faktoru, lze označit také dlouhodobost 

supervize. Polovina respondentek zmiňuje, že opakovaná supervizní setkání jsou velmi 

důležitá. V supervizi tyto respondentky vnímají jako důležitou kontinuitu. K tomu 

respondentka č. 4 vyjadřuje: „A není to po první schůzce, žejo tak každej čeká první supervize 

a že všichni budou nadšený a budou všichni povídat, ale to je třetí, pátá supervize jako… 

Když my tady dostaneme 4 supervize, nemám to spočítaný, kolik jich bylo, tak neočekávám 

jako… kolegyně, který ji fakt měly poprvý a trvá jim se otevřít, že za 3 supervize budou jásat a 

otevřou se… Tak někomu to trvá třeba 3 roky, než konečně jako říká, mně je v tom dobře 

anebo já to beru.“ Dalo by se tedy usuzovat, že kontinuita a dlouhodobost supervizních 

setkání vede právě k většímu otevření se, sdílení, poznání kolegyň i otevřenější komunikaci, 

což jsou všechno následky, které respondentky zmiňují jako velmi důležité pro jejich profesní 

růst a rozvoj. Také respondentka č. 8 zmiňuje: „Ono ze začátku si myslim, že to je spíš takový, 

že to chvíli trvá, než ten člověk má jako pocit, že může něco říct nebo že může to řešit nebo že 

mu ten druhej, ten supervizor je ochotnej naslouchat a pomoct, tak asi nějakej časovej prostor 

určitě.“ A respondentka č. 5, která absolvovala pouhé jedno setkání, po němž díky ukončení 

pracovního poměru její kolegyně došlo k ukončení supervize, vypovídá následovně: „No to 

chce víc těch sezení. To spíš jsme se poznávaly. Ona nám říkala o sobě něco. My jsme o sobě 

něco říkaly a my jsme na to neměly ani moc času…“  

Na závěr této kategorie bych ráda uvedla poslední podmínku supervize, kterou zmiňují 3 

respondentky jako klíčovou pro to, aby se mohly v supervizi otevřít a naladit na sdílení. Jedná 

se o určitou důvěrnost v supervizi jakožto supervizní pravidlo. Zdá se, že nezachování 

důvěrnosti může být jedním z důvodů, proč se někteří pracovníci supervize obávají a proč se 

cítí na supervizi více v bezpečí, když nejsou otevření a nesdílejí. Nastavování takových 

pravidel by mělo vycházet zejména ze strany supervizora a dohodnout by se na nich měla celá 

supervizní skupina ještě před zahájením supervize. Respondentka č. 1 vyjadřuje: „ale tam 

jsme si řekly právě nějaký pravidla, že teda nechceme, aby někdo vynášel: „Ježíš víš, co jsme 

tam řešily? Ona tuto…“ Takže takhle ne, to ne. No a že je to prostě, aby to bylo bezpečný, tak 

je to tady mezi náma a ne to pak vykládat prostě někde…“ Z druhé mateřské školy vyjadřuje 

respondentka č. 8 následující: „No tak třeba ta kritická místa bych viděla v tom, že když někdo 
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má pocit, jakože tomu člověku věří, tak aby se nebál mu říct nějaký věci, který by se potom 

třeba rozkřikly nebo dozvěděli ostatní. Aby se to potom někde neprobíralo, že to někdo řekl.“  

Zkušenosti se supervizí  

Žádnou minulou zkušenost se supervizí neměly tři učitelky. Čtyři učitelky měly zkušenost se 

supervizí z jiné instituce. Tři z nich vyjadřovaly poměrně kladné reakce na první zkušenost se 

supervizí, což vyjadřuje například resp. č. 8: „A pak jsem se se superivzema setkala právě jak 

jsem byla u těch mentálně postižených dětí, tak tam jsme měli supervize přímo pro náš 

kolektiv a to musim říct, že to bylo úžasný. Že tam nám to hodně pomohlo. Tam jakoby pro ty 

mentálně postižený lidi, na to docela vzpomínám a musim říct, že z toho člověk čerpá až do 

teď.“  

Jedna paní učitelka (resp. 1) se však setkala se supervizí, která ji nevyhovovala. Stěžuje si 

zejména na určitý formální postup a určité dotlačení ze strany supervizora: „To nevim, co 

tim chtěla, mě někam dotlačit. Ano, někam mě dotlačit, a to prostě vůbec nepatří do supervize. 

Aby mě někdo někam směroval… To na mě dělalo dojem nějaký prostě, že má ňáká firma 

prostě vypracovaný nějaký postupy, otázky… Pak někoho teda nabere a pak ho teda někam 

pošle. Na mě to působilo takhle prostě primitivně. Se tam na něco zeptá, skasíruje za to 

peníze.“ Tento fakt by však mohl souviset i s tím, že této paní učitelce nevyhovoval místní 

kolektiv učitelek a celkově klima v instituci: A pak jsem pracovala ve školce, kde jsem byla 

strašně nespokojená, nelíbil se mi přístup k dětem, všechno bylo strašně nepraktický. 

Soukromá to byla školka. A najednou tam přijela jako ňáká supervizorka. I to vůbec jako do 

toho nepasovalo, a ještě jsem byla ve špatným rozpoložení, a ještě vykládala takový…“ Dalo 

by se usuzovat, že velkou roli v tom, zda supervize bude mít nějaký efekt, hraje jednak 

kolektiv a atmosféra v kolektivu a zároveň i rozpoložení zaměstnanců. Pokud se pracovníci 

nebudou cítit v instituci bezpečně a spokojeně, pravděpodobně supervize nebude mít takový 

efekt jako na místě, kde je více spolupracující vstřícný kolektiv s podobnými životními 

postoji a pohledem na svět, což stejná respondentka dokládá svojí zkušeností s kolektivem 

z předchozí instituce: „Nebo hnusně mluvily o těch lidech všech. To mi přišlo úplně takový 

jako nefér i vůči prostě těm, kdo do toho dávali ty peníze nebo i vůči těm supervizorům. A to je 

i takový to vynášení. Jo, teď jsi tam v tom kroužku, hezky si popovídáte a teď u toho oběda 

jako potom… jako co to je. Vyhozený peníze, nebo já nevim. Tak tady si myslím, že nikdo 

takovej nejsme.“ Také respondentka č. 3 vykazuje, jak důležitý je pro fungování supervize 
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kolektiv. To, proč tato respondentka neměla před supervizí žádné obavy, souviselo s tím, že 

se v kolektivu mezi kolegyněmi cítila bezpečně a věděla, že může otevřeně vyjádřit své 

názory: „Takže jsme se už vlastně znaly před tím, takže vlastně to nebylo jakože bych prostě 

měla obavy z toho vyjádřit prostě co cítím a tak, protože jsme se znaly. Já jsem se těšila, že to 

pomůže.“  

Negativní zkušenosti ze supervizního setkání kromě respondentky č. 1, která negativní 

zkušenost popisuje pouze z předchozí instituce, popisuje jen respondentka č. 5 (MŠ B): „když 

mělo být další sezení a my jsme měly mít připravený úkol. Což byl problém, protože ten úkol 

měl být společný a z její strany spolupráce byla špatná… Možná když kolegyně něco řekla, ale 

radši jsem na to nereagovala. A to už nevim. Většinou vedle ní jsem se cítila taková, že to 

nemělo cenu komentovat ani.“ Opět zde vidíme jistý nedostatek ve sdílení a otevřenosti mezi 

kolegyněmi, jistou nedůvěru ve vztahu, což se stalo také důvodem neúspěchu při supervizním 

setkání. Všechny pracovnice z MŠ A naopak popisují, že se s kritickými místy nesetkaly a že 

jim supervize v takové formě, v jaké ji absolvovaly, naprosto vyhovovala.  

Velkou roli v tvorbě pozitivního nebo negativního náhledu na supervizi sehrávají také určité 

reference od zkušenějších kolegyň, které již supervizi absolvovaly. Například respondentka 

č. 1 k tomu vyjadřuje, že ona byla díky kolegyním k supervizi vedena a vytvořila si k ní 

kladný postoj od začátku: „A neobávala jsem se. No já jsem měla štěstí, takže já jako tohle 

vim, že jsem začala tam, kde jsem měla poprvé možnost se setkat a bylo to prostě vplutí a 

ukázaný tím směrem, že kolegyně už jí měly asi rok předtím, takže už věděly. Takže je to jiný, 

než když někdo přijde a řekne, budou supervize, pojďte si něco představit. Já jsem byla 

vlastně vedená.“ Podobné vtažení do supervizního procesu nadšeným kolektivem popisuje 

respondentka č. 2: „Já nemám takovýhle zkušenosti. Já prostě jsem sem přišla a holky… 

budeme mít supervizi. Říkám, jé, super, já prostě jsem věděla a chtěla jsem. Jo a byla jsem i 

jako před těma šesti lety do toho tak vtažená. Říkám super prostě.“ I z tohoto důvodu 

pravděpodobně všechny respondentky z MŠ A vykazují, že se prvního společného 

supervizního setkání neobávaly, naopak se těšily, což vyjadřuje například respondentka č. 4: 

„a obavy jsem, obavy jsem taky neměla, já jsem se na to vyloženě těšila, na ten čas společný 

tady dohromady protože mi to chybí a prostě jsem byla, opravdu mě to nadchlo, no…“ Dalo 

by se tedy usuzovat, že pokud bude kolektiv otevřený supervizním setkáním, pravděpodobně 

tuto otevřenost a dobré zkušenosti se supervizí bude předávat i na ostatní, například začínající 

nebo nové kolegyně, které si díky tomu vytvoří k supervizi kladný postoj a budou k ní tak 
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přistupovat. Klíčové pro to, aby supervize byla úspěšná, je tedy správné referování o supervizi 

– ať už ze strany kolegyň nebo samotného vedení.  

Co se týče zkušeností se supervizí ze strany ředitelek, ukazuje se, že obě paní ředitelky jsou 

velmi otevřené k supervizi jako takové pro své zaměstnance, ačkoliv jsem si všimla jistého 

rozdílu mezi oběma školkami. Zatímco v MŠ A vychází potřeba supervize vyloženě ze strany 

zaměstnanců, v MŠ B tato potřeba vychází více ze strany paní ředitelky, která vyjadřuje, že 

nejdůležitější chvíle pro zavedení supervize je moment, kdy do kolektivu vstupují noví 

zaměstnanci a potřebují se sžít s řádem MŠ.  

Paní ředitelka z MŠ A (resp. č. 9) také vnímá, jak důležité je, aby i ona sama ve funkci vedení 

školy měla možnost určité supervize. Popisuje tuto potřebu následovně: „Já mám koučovací 

výcvik, mam svoji koučku, teda jako kamarádku, byla to původně moje koučka, samozřejmě se 

stala mojí kamarádkou, mám si kam sáhnout jo.“  Paní ředitelka z MŠ pouze popisuje, že má 

za sebou absolvování mentoringu a videotréninku interakcí, kdy se v pozici účastníka 

dozvěděla mnoho informací, které využívá teď a předává svým zaměstnancům, ale 

momentálně žádnou individuální supervizi neabsolvuje.  

Průběh   

V MŠ A absolvovaly učitelky přibližně 30 hodin supervizních setkávání, zatímco v MŠ B se 

povedlo realizovat pouze jedno setkání, po kterém následovalo ukončení supervize na základě 

odchodu supervidované učitelky z mateřské školy. „Jo, vždycky to bylo od toho září, do toho 

června. A cca na 30 hodin to myslim bylo“ (respondentka č. 7). Frekvence a délka supervize 

se tedy jeví jako klíčová pro efektivní a kvalitní supervizi, která přinese supervidovaným 

určitý prospěch. Roli hraje zcela určitě také pravidelnost supervize, což je již popsáno výše 

v kategorii „Podmínky supervize“. Paní učitelky z MŠ A absolvovaly supervize v průběhu 

celého roku oproti jednomu setkání v MŠ B. Respondentka č. 2 však sděluje, že ani 30 h. 

supervize (cca 5 setkání), které absolvovaly, nebylo a není dostačující a doporučila by zavést 

supervizi pravidelně. Jasný kontrast je pak patrný právě v porovnání s výpovědí respondentky 

č. 5, která absolvovala supervizní setkání pouze jednou a která vypovídá, že za jedno setkání 

se nic nepovedlo změnit a že by to asi chtělo více takových setkání.  

V MŠ A absolvovaly učitelky po několika společných supervizních setkáních ještě 

dobrovolně individuální setkání se supervizorem, která mohly a nemusely využít. Prakticky 
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všechny učitelky této možnosti využily. Zde pak dle jejich slov řešily „více osobní věci“, které 

se týkaly pouze jich samotných a nebyla potřeba je řešit společně. „Přesto, že jsme teda v 

rámci té supervize měly s ní i jedno osobní hodinové setkání, což byla vlastně soukromá 

psychoterapie, protože jsme opravdu řešily jenom každá jenom to, co jsme potřebovaly a 

nemuselo se to vůbec týkat zaměstnání, což bylo skvělý (respondentka č. 4).  

Co se týče samotného průběhu supervize, můžeme mezi MŠ A a MŠ B vidět určité rozdíly. 

V MŠ A učitelky popisovaly, že supervize nejprve začíná určitým přivítáním. „Tak prostě 

takovej jako komunitní kruh, nejdřív. A myslim, že obecně to bylo na těch supervizích, že 

vždycky jakoby jak se mám, co jsem zažil, no a u toho jsme se buď zasmály nebo politovaly 

nebo něco zase zareagovaly nějak na sebe a potom se přešlo prostě k věci.“ (resp. č. 1). 

Následoval samotný supervizní proces, jehož ohniskem bylo určité téma, které většinou 

vzešlo z komunitního kruhu a následovala závěrečná fáze supervize. „A zase zpětný kolečko. 

Uzavírá se to tim, jestli k něčemu jsme došly anebo kam jsem se posunula“, říká respondentka 

č. 2.  

Odlišnou zkušenost popisuje respondentka z MŠ B, kde probíhalo pouze jedno supervizní 

setkání s externím supervizorem. V této MŠ se supervize více podobala jakési kontrole práce 

učitelek. Odlišný průběh supervize vyplývá zřejmě i z pojetí, jak supervizi a její průběh chápe 

samotné vedení MŠ. Ředitelka z MŠ B (respondentka č. 6) sděluje, že sama provádí supervize 

a funguje v MŠ jako interní supervizor. Průběh takové supervize pak popisuje následovně: 

„No, vypadá to tak, že ona si přinese přípravu, my si tady nad tou přípravou sedneme… 

Probereme, co si naplánovala, jak to chce dělat, čím to chce dělat, co k tomu bude 

potřebovat, jak si to zorganizuje, aby byla na všechno připravená. Řekneme si, co třeba by 

mohlo pomoct, naopak když si naplánuje něco, tak já jí můžu poradit, že mi to přijde dost 

komplikované, ale nechám jí, nechám jí, ať si zkusí, nechám jí, ať se rozhodne, já jí řeknu 

návrhy, buďto je přijme nebo ne. Jo a potom vlastně ten den, kdy ona s dětmi pracuje, tak já 

tam ráno přijdu a nezasahuju, nezasahuju… No a potom kolegyně, já odejdu, rozloučím se. A 

kolegyně potom přijde po obědě, tady si sedneme a řekneme si vlastně takový jakoby 

pohospitační rozhovor k tomu. Jo, co se jí povedlo, co se jí nepovedlo, já jí řeknu, co jsem 

viděla, neviděla, jestli to bylo dobré nebo bych možná něco změnila.“ Ve skutečnosti jde tedy 

spíše o formu mentoringu, kdy zkušenější učitel (zde přímo sama ředitelka) předává 

zkušenosti a radí méně zkušenějším kolegům. V MŠ B je potom patrné, že sami učitelé mají 

v pojmech „supervize“ a „mentoring“ určité nedostatky. Respondentka č. 5 na otázku, zda 
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vidí v mentoringu a supervizi rozdíl, sděluje, že „ani moc ne“. Tato respondentka popisuje 

průběh supervize následovně: „Bylo to rozdělené, že… teď vám neřeknu, jak to mělo být jako. 

Jestli 10x, 5x… napřed jsme měly být spolu ve dvojici, pak to mělo být že po jednom. Jedna 

učitelka, až bysme ty dvojice jako to sezení, ty sezení bysme vyčerpaly… No a potom ona nám 

měla chodit na hodiny, aby nám řekla, co děláme špatně. Co pak nám poradit a tak dále.“ 

Zde tedy vidíme, že i externí supervizor, který do MŠ B dorazil s cílem stmelení kolektivu, 

měl v rámci supervize docházet na hodiny učitelů s cílem odhalení určitých pracovních 

nedostatků. Pravděpodobně se jednalo o domluvu mezi samotnou paní ředitelkou, která 

takové postupy sama provádí a supervizorkou. V MŠ B tedy vidí supervizi velmi 

strukturovaně, zaměřenou na rozvoj pracovních kompetencí více než na rozvoj vztahů, což 

dokládá i tvrzení paní ředitelky (respondentka č. 6), která považuje za důležité zařadit do 

supervizního setkání práci s videokamerou, aby bylo možné rozebrat vhodné a méně vhodné 

pracovní postupy: „Já jsem tedy pracovala i s tou kamerou, ten videotrénink interakcí, což si 

myslim, že by měla být součást každé supervize.“  

Témata  

Velmi diskutovanou oblastí se stala vůbec samotná tvorba témat a zakázky. Ukázalo se, že 

ve školce A vychází tvorba témat vyloženě z potřeb učitelů, což vypovídá sama paní ředitelka 

MŠ A. Jak vypovídá respondentka č. 1., většinou si na supervizním setkání učitelky 

domlouvaly, co se bude probírat příště, což jim následně leckdy ulehčilo začátek supervizního 

setkání. Respondentka č. 3 sděluje, že téma „právě vyplyne asi z toho, že každá řekne, co 

bysme, co si myslíme, že bysme mohly jakoby, čím bysme se mohly zabývat při té supervizi. 

Řekneme si to na začátku třeba… a pak vlastně máme ňákou tu dobu, kdy vlastně k tomu jako 

docházíme, teda společně.“ Také respondentka č. 4 oceňuje, jak pro ni bylo na supervizi 

důležité, že se mohly otevřít a mluvit o tom, co ony samy potřebovaly: „tak v podstatě se to 

nějak potom naladilo na to, že z toho vyvstalo nějaký to téma. Protože jsme si určily, 

dohromady jsme si určily prioritu, co to jako obešlo to kolečko toho, co teda se nám jeví, že je 

pro nás společný a důležitý no. Takže to. Tvořilo se to za pochodu a u nás se to teda tvořilo 

relativně lehce. Určitě nemam pocit, že by na konci supervize někdo řekl, jako že zůstal 

opominut jeho nápad nebo že jsme ho odbyly nebo že jsme ho nestihly, jo prostě tim, že to 

taky pro nás bylo nový. Zároveň je zde patrné, jak krásně ve školce funguje spolupráce a 

vzájemné domlouvání. Tato spolupráce se pak projevila i ve společném výběru supervizního 

tématu. Dalo by se usuzovat, že tento fakt mimo jiné plyne i z toho, jak v MŠ A supervizi 
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učitelky vnímají. Kromě profesního rozvoje (což je pojetí, jak vnímá supervizi MŠ B) vnímají 

supervizi také jako prostor pro sebe, otevření se, vzájemnou domluvu, prostor pro naučení se 

spolupráce apod. Zároveň díky tomu, že v této MŠ funguje otevřená komunikace a 

spolusdílení, byla zde snadná spolupráce na výběru supervizního tématu, které se dokonce 

domlouvalo předem, aby byla paní supervizorka na supervizi připravena: „A v podstatě, my 

jsme teda, my jsme s ní komunikovaly i přes e-mail, ale ne, jakoby ne každá za sebe, ale jako 

tým a my jsme teda i předesílaly nějaká ta témata, která se nám tady jakoby vynořila. Takže 

ona už tak nějak na to byla připravená. Ona teda byla výborně připravená i bez toho, jo, ona 

měla ohromnej jako zásobník možností, ale určitě je to, bylo pro ní lepší jako pro toho 

mediátora, když trošku věděla, čemu se budem věnovat“ (respondentka č. 4).  

Všechny respondentky z MŠ A tedy vypovídají, že témata a zakázka vždy vycházela od 

nich. Zároveň však oceňují, jak supervizorka reagovala na jejich potřeby tím, že sama 

k tématu často „vytáhla“ nějaký příběh či situaci z jiné mateřské školky nebo školy a na 

základě toho několikrát také vznikla zajímavá témata, která by samotné respondentky 

nenapadla, ale která úzce souvisela s jejich vlastními záležitostmi. Respondentka č. 4 k tomu 

říká: „ona nám právě i sdílela hodně příběhů z jiných supervizí, ať už ze škol nebo ze školek“. 

Sdílení takových zážitků se ukázalo pro učitelky jako velmi podnětné a to jak zážitků, 

s kterými si jiné mateřské školy nevěděly rady, zatímco v MŠ A tyto věci zvládají, což 

fungovalo jako jisté ocenění a podpora, tak i věcí, které jinde fungovaly dobře a které tak 

posloužily jako určité rady a doporučení, jak jisté záležitosti zvládat lépe.  

Co se týče náplně supervize, 4 respondentky z 5 v MŠ A sdělovaly, že se nikdy nestalo, že by 

nebylo co k řešení, což sděluje například respondentka č. 2: „To ne, to prostě nikdy 

nenastane. To je tím, že proběhne to kolečko vlastně, zjistím, co a pak vlastně jedno téma z 

toho vyplyne a na to se dá řešit spousta věcí. Ale zase nevim, jestli si nevymýšlím.“ Naopak 

respondentka č. 1 má na věc poněkud odlišný názor: „Hm, hm. Takže tady se nám to docela 

stávalo, že jako by to nebylo tak žhavý nebo tak jako potřebný, aby se probralo téma, že jsme 

jako nevěděly coby… Jo, protože fakt jako když zrovna s náma necloumá ňáká emoce, jako 

nějakej problém nebo nás nečeká, nevim nepříjemný rozhovor s rodičem nebo není to nějaký 

dítě, s kterým si nevíme rady, nevim nebo v družině jsme řešily… prostě nějak že nám tam 

zadrhla se nějak komunikace, tak jo, taky se nám to stávalo docela často tady…“ Tento fakt 

pravděpodobně plyne i z toho, co respondentky vnímají jako důležitá témata k řešení. Ostatní 

respondentky vyjadřují, že se nikdy nestane, že by na supervizi nebylo o čem hovořit, protože 
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jsou vzájemně hodně otevřené a mohou spolu hodně sdílet. I když se nevyskytne žádné 

závažné téma, mohou se lépe poznávat a tím lépe spolupracovat, zatímco respondentka č. 1 

vyjadřuje, že když se ve školce neodehrává žádná problémová situace (s rodiči, kolegyněmi 

apod.), v supervizi pak může nastat situace, kdy není co řešit. Na základě toho se dá soudit, že 

tento fakt může být i podkladem pro to, proč některé mateřské školy mohou mít pocit, že 

supervizi nepotřebují. Pokud nemají problémy s rodiči či v kolektivu, mohou usoudit, že by 

pro ně supervize byla bezcenná. Z výše uvedeného však vyplývá, že i když aktuálně neexistují 

určité zásadní problémy, které je nutné řešit, stačí, když učitelky na supervizi sdílí své osobní 

problémy, poznávají se a na základě toho se zlepšuje i tak dobrá spolupráce v kolektivu.  

S tím souvisí i fakt o skryté zakázky, o kterém vypovídá respondentka č. 1.: „že jsme si měly 

vždycky připravit nějaký téma, ale to se většinou ukázalo, že vlastně vůbec nepotřebujeme 

řešit… během tý supervize vyplyne úplně jinej problém, než kvůli čemu se třeba přijelo, že 

někdy přijede ten supervizor s nějakým tématem, nevim, stmelení kolektivu a pak se zjistí, že 

to v pořádku je, ale že se potřebuje vyřešit, nevim, problém s dítětem nebo něco s rodičem 

nebo něco jinýho, takže tu supervizi vnímám i trošku jako něco obecnějšího, že by to opravdu 

mělo reagovat na aktuální potřeby těch lidí…“ Z toho vyplývá, že respondentky (učitelky) se 

mohou domnívat, že aktuálně nemají témata k řešení či mohou přicházet s tématy, o kterých 

se domnívají, jak jsou pro ně důležitá, ačkoliv ve výsledku se pak cíl supervize stáčí jiným 

směrem a odkrývá se skrytá zakázka. 

Všechny paní učitelky z MŠ vnímají určitou provázanost osobních a pracovních témat 

v supervizi. Ačkoliv zmiňují, že supervizní setkání většinou začínala rozebíráním pracovních 

témat, vždy se tato témata promítla do osobní roviny. Takovou zkušenost popisuje 

respondentka č. 2: „Pokud přicházím, nemůžu říct, že to jsou jenom pracovní, protože jakmile 

je osobní problém, tak se to převede i do pracovního vlastně kolektivu nebo prostě řešim… 

Ten problém se potom obrátí a řeší se i v práci. Takže co mě to naučilo? Vyřešit si osobní 

problémy a nepřenášet to do práce.“ Dokonce také respondentka č. 1 přemýšlí nad tím, že se 

vždy řešila témata pracovní, nicméně po krátké rozvaze dodala: „No pro mě je to vždycky 

vlastně jako osobní ve finále… Se to odrazí v tom pracovním… To se vždycky hodilo i do 

života, ty věci, co jsem se naučila…“ Z toho lze usuzovat, že aby se mohly vůbec řešit nějaké 

hlubší pracovní problémy, je nutné vždy propojovat vše s osobnostmi učitelů a jejich 

osobními životy. Pokud budou mít pracovníci ošetřen svůj osobní život a vyřešeny osobní 

problémy, je možné se více profesně rozvíjet. Přesně to dokládá respondentka č. 6 slovy: 



79 

 

„Ano, to je i součástí, protože když máte v sobě vy problém, tak ten problém jenom 

profesionál se dokáže povznést nad svůj problém a dělat, že se nic nestalo. Právě že zrovna ta 

paní učitelka, která odešla, to nezvládala ani psychicky, jo…“ Patrně tedy součástí každé 

supervize by mělo být určité naladění se na klienty a jejich pochopení. A ačkoliv supervize 

slouží jako rozvoj profesních kompetencí, řešení osobních témat a problémů by mělo zabírat 

určitou část ze supervizních setkání. Pravděpodobně si představit supervizní setkání jako 

určitou pyramidu, jejíž základnou je řešení osobních věcí, otevření se a naladění se na sebe. 

Z této základny se dá vycházet a přecházet do vyšších pater, která představují jednotlivá 

pracovní témata. Naopak v MŠ B inklinovaly k řešení více pracovních témat, než osobních, 

což sděluje respondentka č. 8: „pracovní, tak asi prostě probírat ty pracovní věci, třeba 

vztahy na pracovišti nebo vztahy s rodiči, problémové děti spíše jako… co se týká konkrétně 

naší práce.“ Je patrné, že sdílení osobních témat může pomoci ve vzájemném pochopení se a 

určitém naladění se na sebe, což může být dobrou základnou pro možnost řešení témat 

týkající se profesního rozvoje. Míra sdílení a otevření se ovšem opět závisí na jednotlivcích a 

pokud nejsou pracovníci naladěni na větší vzájemnou otevřenost, efekt supervize nemusí být 

tak vysoký.  

Co se týče pracovních témat, ukázalo se, že nejklíčovější témata představovala komunikace 

s rodiči a problematika práce s dětmi. Jedná se o dvě nejdůležitější oblasti, s kterými se 

učitel v mateřské škole setká. Co se týká komunikace s rodiči, všechny učitelky z MŠ A 

zmiňovaly, že přínosem supervizních setkání bylo pro ně zejména lepší poznání, jak s rodiči 

komunikovat, což dokládá respondentka č. 1 slovy: „Takže jsme jednou řešily jak třeba 

konkrétní rozhovor s rodičema, co jako kolegyně, ale nás to vlastně taky zajímalo… jak jako 

jeden konkrétní rozhovor opravdu řešit.“ nebo respondentka č. 4: „ale v rámci potom dál tý 

supervize vyvstávaly třeba i jiný otázky, jako třeba komunikace s rodiči, jak třeba právě hezky 

komunikovat to, když vznikne taková situace nepříjemná a zdá se nám, že to třeba může 

vycházet z toho prostředí doma, že už tam může bejt něco špatně, ale zároveň samozřejmě 

nemůžete zase jít na ty rodiče při osobní konzultace jako stylem, zdá se mi, že se u vás něco 

nedělá dobře, protože takhle to nejde prostě… ale nějakou jako nenásilnou formou se trochu 

dopídily toho, jestli se tam třeba něco neděje, jestli tam není nějaký domácí násilí nebo prostě 

něco zásadního, co v podstatě potom tady skrze to dítě vychází ven.“ Jako nejlepší způsob, jak 

zlepšovat komunikační dovednosti s rodiči, se jevilo určité hraní rolí, kdy měly učitelky 

možnost si takový rozhovor s rodiči vyloženě vyzkoušet. „Takže jsme opravdu třeba jako 

dělaly jako scénky, že někdo dělal rodiče, někdo dělal tu učitelku a teď jsme sdělovaly, tak jak 
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jak jsme to měly říct a rodiče nějakým způsobem reagovali a my jsme zase na to nějak 

reagovaly a tak, že jsme si jako opravdu dělaly takovýhle scénky“ (respondentka č. 3). 

Praktické nácviky problémových situací se ukázaly jako velmi účinnou supervizní technikou. 

Co se týče problematiky práce s dětmi, 3 respondentky udaly konkrétní příklady témat, která 

se jim jevila jako velmi důležitým podnětem pro supervizi. Například respondentka č. 1 

sděluje: „Tak pak jsme řešily, co třeba s takovou tou dětskou onanií ve školce no.“. O určitém 

problémovém chování následně hovoří respondentka č. 4: „Jo, tenhle ten případ byl vyloženě 

chlapeček, projevoval se tak jako lehce agresivně… používal sprostá slova a zdálo se, že, 

nebo jako opakovaně ten chlapec v podstatě řekl, že takhle se k němu chová jeho tatínek 

doma.“ Respondentce č. 6 pak přijde jako velmi důležité řešit na supervizi jisté nálepkování 

dětí, které je může do budoucna velmi ovlivnit.  „Nebo jsme se bavily o těch takových těch 

nálepkách. Jo tenhle je zlobivej, támhleta je ubrečená. Nedávat dětem nálepky. Z tohohle 

samého důvodu, protože už potom se to s nimi táhne celý život. A tu nálepku přijímají nejen 

učitelky, ostatní ti dospělí okolo toho jednoho dítěte. Ale i ty děti. Takže když potom jdou 

spolu do školy. Nó, ten furt zlobil, paní učitelka to říkala… Jo, takže to vlastně pak už má ten 

cejch tady a už to neodpáře.“  

Pět respondentek zmiňují také organizační aspekty. Paní ředitelka z MŠ A (respondentka č. 

9) sděluje, že na supervizních setkáních by se měly řešit věci vztahového charakteru: 

„Organizační věci vůbec, to si prostě musí ten kolektiv vyřešit sám, jsou spolu s vedoucím 

pracovníkem nebo prostě v rámci. To by bylo plejtvání času a peněz. Tam se prostě musej 

ladit vztahy, tam se musej ladit vnitřní naladění toho člověka. Já nevim, prostě, já nevim ňáký 

vyhoření nebo prostě takovýhle věci, za mě teda…“ Též zmiňuje vhodné načasování 

supervize, právě z důvodů, aby se řešily vztahové věci na supervizi namísto organizačních. 

„Teď by se neřešily věci, který se řešit maj, teď by se řešila distančka a organizační věci a o 

tom to není. Já potřebuju vyladit vztahy, teď vopravdu cíleně potřebuju doladit vztahy v 

družině.“ Proto je ráda, že mohla aktuálně supervizi, kterou již škola zaplatila, odložit na 

později9. Jako problém supervize vidí právě nutnost realizovat supervizní setkání do předem 

určeného data. Někdy se pak může stát, že načasování supervize není zcela ideální a může 

ovlivnit i samotný průběh a obsah supervize.  

 

9 myšleno do doby, až odezní koronavirová krize 
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 Její zaměstnankyně však vypovídají, že pro ně bylo přínosem řešit i více věci organizačního 

rázu, ve smyslu organizace času, což sděluje např. respondentka č. 4: „možná právě i ta 

organizace toho času, a právě i organizace toho setkávání, to bylo zajímavý, že my jsme 

vlastně došly, paní H. nám poradila takovou jako vtipnou věc, která by vlastně napadla 

kohokoliv v dnešní době, ale nás to prostě nenapadlo, že prostě pro lepší komunikaci bysme si 

mohly založit třeba whats-upovou skupinu.“ a respondentka č. 7: „supervize byla právě o tom, 

jak vůbec organizovat jakoby čas náš, jak ve školce, tak ve škole, tak náš osobní… Jak se 

nejlíp domluvit na nějakým tématu nebo nevim, prostě bylo to takový spíš o tom, jak si 

uspořádat běh tý školy.“ Dalo by se předpokládat, že potřeba učitelek řešit organizační věci 

vyplývá z náročnosti prostředí v MŠ. Jelikož učitelky mají mnoho povinností během své 

pracovní doby, je pro ně klíčová správná organizace, zejména organizace času a předávání 

informací. I proto je nutné se kromě vztahových věcí, kterým dle slov respondentů dávají 

velký prostor na supervizních setkání, věnovat organizaci a běhu mateřské školy.  

Vedení supervize 

Za nejdůležitější oblast, kterou supervidovaní na supervizorovi zdůrazňují, je jeho 

expertnost. Šest učitelek sděluje, že u supervizora vyžadují zejména dovednosti a znalosti 

v jeho profesi, zejména tedy v oblasti psychologie a mezilidských vztahů. Respondentka č. 1 

sděluje: „Ale mám jako názor, že mám nějakou představu o tom, jak to bude probíhat, jak se 

bude chovat, jak bude on erudovanej, že prostě bude. Že tam nechci nějakýho, nevim… bejt 

skutečně jako znalej, já nevim, psychologie nebo nevim čeho všeho by měl bejt znalej, aby ta 

supervize byla profesionální.“ Právě tato respondentka v minulosti absolvovala supervizi se 

supervizorem, u kterého postrádala tyto expertní dovednosti, díky čemuž nedošlo mezi ní a 

supervizorem k navázání přátelského vztahu. Respondentka č. 3 se vyjadřuje podobně: „Ale 

myslim si, že by to měl bejt určitě člověk se zkušeností v mezilidských vztazích, protože jeho, 

protože je dost pravděpodobný, že pokud přijde řešit něco do týmu, že bude řešit vztahy.“ 

Všechny učitelky z MŠ A a také jedna učitelka z MŠ B od supervizora požadují dostatek 

zkušeností – nejen ve svém oboru, ale i životních zkušeností, což sděluje respondentka č. 4: 

„Myslim si, že by měl mít zkušenosti, prostě že by měl mít ty zkušenosti, i jako životní“. 

Respondentka č. 5 pak také sděluje, jak důležité je, aby měl supervizor hodně zkušeností a to 

následovně: „No tak určitě by měl mít hodně praxe. Neměl by to být člověk, co sedí jenom, jak 

se to řekne lidově, na prdeli v kanceláři u stolečku, což většina lidí dělá. A nevidí do toho. 
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Krásně se jim o tom mluví. Takže právě by měl mít hodně praxe a vědět co a jak.“ Tato 

respondentka vnímá supervizora jako někoho, kdo by si měl vyzkoušet mnoho rolí i 

v samotné mateřské školce, aby mohl lépe pochopit interní problémy v MŠ. To opět souvisí 

s pojetím supervize v MŠ B jako více zaměřeným na pracovní rozvoj zaměstnanců. 

Šest učitelek dále u supervizora zmiňují jako velmi důležitou vlastnost, aby uměl kolektiv 

dovést do cíle a to skrze různé návodné otázky. Klíčové je, aby pomohl kolektivu držet 

určitou linii a směřovat je skrze nabízení různých řešení do cíle. To dokládá respondentka č. 2 

následovně: „A pokud někam uhneš, tak navést zpátky, protože se stane, že se od tématu 

odbočí… Prostě navést zpátky a dořešit ten problém a umět tu skupinu spojit, aby neubíhala 

od tématu, ale držela se toho tématu.“ A respondentka č. 3 takto: „aby ty klienty navedl 

prostě k tomu, aby dosáhli, aby si jednak uměli ten cíl vymyslet a pak aby dospěli k tomu, jak 

ho dosáhnout, že on prostě neradí, ale různými otázkami nás prostě dovede k tomu, že my si 

samy vymyslíme, jak toho cíle dosáhneme.“ To souvisí i s tím, že všechny paní učitelky z MŠ 

A vnímají supervizora jako určitého mediátora, který je na cestě supervizním procesem 

provádí až do cíle. Respondentka č. 1 k tomu uvádí: „Já to vnímám tak, že prostě je nějaká 

jako nabídka a my si ji ve svobodě, ve svý svobodě buď přijmu nebo díky, odmítnu.“ a 

respondentka č. 2 pak: „ona musí bejt vůdčí, ale ne vůči té skupině. Pro mě je to asi průvodce, 

ale určitě ne dozor. Jako takhle to bude, jo… jestli mi rozumíte. To rovný vedení a prostě já 

vás timhle vedu a takhle to bude. Takže otevřít různý cesty, no průvodce, rozhodně průvodce. 

A pokud někam uhneš, tak navést zpátky, protože se stane, že se od tématu odbočí.“  

Důležitou oblastí, kterou představuje vnější nezaujatý pohled supervizora na supervidované, 

zmiňuje celkem 6 učitelek. Takový supervizor vchází do prostředí nezainteresovaně a i tak 

k němu supervidovaní přistupují. Důležitost externího supervizora zmiňují všechny učitelky 

z MŠ A. Například respondentka č. 4 zmiňuje: „jeho pohled zvenčí, vlastně nezainteresovaný 

na jakékoliv prostě problémy nebo jakékoliv vzniknuvší situace, které se tady, které se tady 

dějí, ale my třeba nemusíme díky tomu, že nemáme ten nadhled, ten odstup, mít, v podstatě 

nalézat snadná řešení.“ Podobně vnímá supervizora v supervizi samotná ředitelka MŠ A 

(respondentka č. 9): „Takže je to, no je to v podstatě to plní funkci terapie, jo, protože ten 

člověk se prostě vypovídá někomu, kdo ho nijak neohrožuje, kdo nijak nemůže mu zasáhnout 

do těch interních vazeb, tak to si myslim, že je strašně důležitý.“ Důležitost 

nezainteresovanosti supervizora zmiňuje i paní ředitelka z MŠ B (respondentka č. 6): „Kdežto 

ten supervizor z jiného prostředí má za A porovnává všechna ta prostředí, která prošel, má ty 
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znalosti všechny, které třeba ani já nemám, to nemůžu všechno vědět, ani školení supervizora 

nemám. A ví, na co se má zaměřit, třebas… nebo má jiný pohled. A může vám ho říct a vždyť 

zkuste to takhle třebas… Jo, zase přesně. Byl to pohled někoho zvenčí, fundovaného člověka, 

který ví, je na to školený a ví.“ Ovšem ačkoliv paní ředitelka zmiňuje důležitost externího 

supervizora, přesto se hodně přiklání k supervizi interní, kdy sama provádí supervize a 

navštěvuje hodiny svých zaměstnanců s cílem jejich pracovního zlepšení. S tím úzce souvisí 

také supervizorův nadhled, který za důležitou vlastnost supervizora označuje 5 učitelek. 

Nadhled zmiňuje například respondentka č. 1: „A prostě školený, nezaujatý, a to si myslim, že 

je strašně těžká věc, prostě opravdu aby měl náhled, aby se nenechal zatáhnout do něčeho, 

prostě do toho problému. No určitě asi umět mít ten náhled… Protože máte náhled. Prostě já 

v tom svým omezeným nevidím a on jak přijde zvenku, tak prostě přijde s něčím jako jiným.“ a 

respondentka č. 4: „vlastně nezainteresovaný na jakékoliv prostě problémy nebo jakékoliv 

vzniknuvší situace, které se tady, které se tady dějí, ale my třeba nemusíme díky tomu, že 

nemáme ten nadhled, ten odstup, mít, v podstatě nalézat snadná řešení.“ Nezainteresovaný a 

nezaujatý pohled se jeví v porovnání obou mateřských škol jako klíčovým faktorem pro 

úspěšnou supervizi. V MŠ A využívali pouze externího supervizora, zatímco v MŠ B 

využívají i supervizi s interním supervizorem v podobě paní ředitelky (mentoring). Taková 

supervize může pravděpodobně vést ke zlepšení pracovních postupů v MŠ a celkově 

pracovního vzestupu pracovníků, nicméně v oblasti vztahů touto formou supervize 

pravděpodobně nedojde k výraznému zlepšení právě z důvodu určité zainteresovanosti více 

stran.  

Vlastností, kterou zmiňují všechny paní učitelky u supervize, je vnímavost supervizora 

k problémům a empatie. To dokládá například tvrzení respondentky č. 4: „vycítění důležitosti 

těch, nacítění na důležitost těch témat a vyčlenění jim jako adekvátního času. Naladění se na 

tu skupinu, a i jako naladění se na ty jejich nejenom potřeby, ale vůbec na ty jejich jako 

naturely. Na ty jejich jako osobní charakteris, charaktery jejich.“ Určité vciťování a naladění 

supervizora na své klienty je tedy důležitou podmínkou supervize. I to může být důvod, proč 

respondentka č. 1 nebyla se supervizí v minulé instituci spokojena. Supervizor nebyl tolik 

empatický a příliš se nevyladil na její osobnost. Následkem toho bylo, že supervidovaná 

odcházela ze supervize zklamaná. I to by měl být důvod, proč by vedení mělo dostávat ze 

supervize průběžně zpětnou vazbu. Takové průběžné předávání zpětné vazby ze supervize 

skvěle fungovalo v MŠ A, kde se stanovilo pravidlo, že po každém supervizním setkání bude 

paní ředitelce podána zpráva o průběhu supervize, v které učitelky rámcově sdělí, co se 
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probíralo, jak supervize probíhala a případné stížnosti, v kterých by mohla být zahrnuta právě 

případná nespokojenost se supervizorem. Sama paní ředitelka MŠ A (respondentka č. 9) 

zmínila, že by byla ochotna v případě nespokojenosti pracovníků se supervizorem supervizora 

změnit. Najít kvalitního a empatického supervizora však může být občas obtížnou záležitostí 

vzhledem k rozdílným osobnostem a povahám pracovníků v MŠ. Za efektivní se ukázalo 

doporučení supervizora určitým zaměstnancem MŠ, s kterým měl dotyčný skvělou zkušenost 

z minulosti.  
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3.3.6. Srovnání supervize ve vybraných mateřských školách  

Co se kolektivu týče, vidím mezi oběma školami jistý rozdíl – jak již v jednání mezi 

samotnými kolegyněmi, tak mezi učitelkami a vedením. Učitelky v MŠ A popisují kolektiv 

jako vstřícný a přátelský, založený na otevřené komunikaci a vzájemném sdílení. Takové 

vstřícné prostředí může být dáno i faktem, že se jedná o alternativní školku (projekt „Začít 

spolu“), do které jsou přijímáni zaměstnanci pouze se zájmem o takový typ výuky. Ačkoliv se 

jedná o státní školku, do které jsou děti přijímány klasicky spádově, je zde vidět určitá 

osvícenost kolektivu, ať už přístupu k samotnému vyučování dětí, tak k různým rozvojovým a 

vzdělávacím seminářům včetně supervize. Všechny paní učitelky se ve výpovědích shodují, je 

patrné, že otevřená komunikace je zde na prvním místě. Zejména propracovaný a funkční je 

komunikační tok od vedení k zaměstnancům, kdy paní ředitelka sděluje informace svým 

zaměstnancům tak, aby všichni byly co nejvíce v obraze a žádné informace nebyly zatajovány 

či zkreslovány. Oproti tomu MŠ B představuje státní mateřskou školu, kde respondentky 

kolektiv popisují též jako poměrně vstřícný, nicméně zde můžeme spatřit jisté nedostatky 

v komunikaci. Dle výpovědí respondentek se ukazuje, že co se předávání informací a 

komunikace týče, panuje zde jistá hierarchie ve smyslu, kdy starší paní učitelky dostávají více 

informací než učitelky mladší. Co se týká řešení konfliktů, je patrné, že nedostatky 

v komunikaci se promítají právě i do efektivnosti řešení konfliktů. Respondentka z MŠ B 

explicitně udává, že konflikty se neřeší. Právě tato témata by v MŠ B mohla posloužit jako 

podklad pro supervizní setkání.  

Obě mateřské školy integrují handicapované děti. I zde je vidět určitý rozdíl mezi školami 

v přístupu k této problematice. V MŠ A tato integrace funguje dle slov respondentky skvěle, a 

to zejména díky dobře vyškoleným a pohotovým asistentkám pedagoga. Nevyjadřuje, že by 

díky této integraci docházelo k nějak výraznému zhoršení fungování chodu třídy. Oproti tomu 

v MŠ B respondentka, která vede třídu s integrovanými dětmi, vyjadřuje tuto skutečnost jako 

velmi náročnou. Dalo by se usuzovat, že tento fakt plyne i z toho, že v této třídě se často 

střídají asistentky a paní učitelka je na třídu mnohdy sama. I takové téma by mohlo být 

podkladem pro supervizní setkání.  

V mateřské škole A chápou respondenti supervizi jako rozhovor/dialog. Ani jednou zde 

nezaznělo pojetí, že by se jednalo o jakousi kontrolu či hospitaci, což se v MŠ B od jedné 

respondentky objevilo. V MŠ A je supervize pojatá zejména k rozvoji oblasti vztahů. 

Respondentky oceňují i rozvoj v oblasti pracovních postupů (komunikace s rodiči, práce 
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s dětmi apod.), nicméně za klíčové označují, že více poznaly jedna druhou a více se otevřely. 

Více zde chápou supervizi v určitém terapeutickém nádechu. Několik z nich vyjádřilo, že pro 

ně supervize představuje do jisté míry psychoterapii. Tento fakt může souviset i s tím, že 

několik z nich v minulosti psychoterapii absolvovaly a supervize jim mohla částečně 

psychoterapii připomínat. 

V MŠ B respondentka po jednom supervizním setkání supervizi definovala jako 

kontrolu/hospitaci. Je patrné, že se poněkud v pojmech supervize/mentoring/koučink sama 

ztrácí a tato neinformovanost může pocházet i ze strany samotného vedení, které učitelkám 

nemusí prezentovat pojem supervize zcela správně. Sama ředitelka MŠ B totiž sděluje, že u 

nich supervizi dělá ona, chodí učitelkám na hodiny a pak následuje pohospitační rozhovor. 

Takové prezentování supervize může být lehce zavádějící a u učitelek, které se s pojmem 

supervize v instituci seznamují poprvé, mohou vzrůst určité pochybnosti. Dostatečná a 

správná informovanost ohledně supervize se jeví jako klíčový faktor pro její následné správné 

pochopení. Z toho vyplývá, že v MŠ B je supervize chápána více jako nástroj ke zlepšení 

pracovních postupů a vyloženě profesního rozvoje.  

Dalším rozdílem je také fakt, že v MŠ B paní ředitelka popisuje jisté výhody interního 

supervizora a vypovídá, že supervize sama provádí. Jedná se tedy o určitý druh mentoringu. 

Takové pojetí supervize v MŠ A ředitelka nepodporuje a vypovídá, že supervizor musí být 

zásadně externí, aby byla zajištěna nestrannost. Ředitelka do supervizního procesu 

nezasahovala vůbec, pouze dostávala zpětnou vazbu v podobě supervizního zápisu od 

supervizorky, případně od učitelek, které se shodly na výstupu pro paní ředitelku.  

Jistého rozdílu si lze všimnout i v motivaci k supervizi. Všechny paní učitelky v MŠ A samy 

supervizi vyžadují a vypovídají, že kdyby měly dostatek finančních zdrojů, hned by supervizi 

v mateřské škole opakovaly. Také si samy obstaraly supervizora, což se také jeví jako znak 

jejich zájmu o supervizi. Právě tyto učitelky vnímaly supervizi jako dialog/rozhovor. Dá se 

tedy usuzovat, že to, jak vnímají učitelky supervizi ovlivní samotný postoj k ní i efektivitu 

supervize. V MŠ B k supervizi zaujímají neutrálnější postoj. Spíše by supervizi zavádět 

nechtěly, pravidelně vůbec ne, spíše k řešení nějakých problémů. Iniciativa však plyne spíše 

ze strany paní ředitelky než samotných učitelek. Tento fakt může u respondentky, která zažila 

supervizi pouze jednou, plynout z toho, že po jedné zkušenosti supervize, která nedopadla 
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nejlépe, si na supervizi mohla vytvořit více negativní postoj, který spolu s nedostatečnou 

informovaností o supervizi mohl vést k faktu, že je k zavádění supervize více skeptická.  

Díky supervizi došlo v MŠ A ke zlepšení spolupráce, stmelení kolektivu, lepšímu poznání 

kolegyň či otevřené komunikaci. V MŠ B k takovým změnám nedošlo, jelikož v této MŠ 

došlo pouze k jednomu superviznímu setkání. Následně došlo k výpovědi učitelky a supervize 

byla ukončena. Odchod zaměstnance z instituce může pravděpodobně také svědčit o tom, že 

v instituci jsou určité nedostatky v komunikaci či konflikty v týmu, které se kvůli jejich 

nedostatečnému řešení mohly stát podkladem pro odchod učitelky z instituce. V MŠ A 

respondentky popisují, že si po supervizi uvědomily, co kdo potřebuje a jak se ke komu 

správně chovat. Došlo k poznání kolegyň, čímž došlo též ke zlepšení vzájemných vztahů. 

V MŠ B k takovému zlepšení nedošlo, jelikož zde došlo pouze k jednomu superviznímu 

setkání. 

Co se týče načasování pořízení supervize do systému, ukazuje se mezi mateřskými školami 

další rozdíl. V obou školách se respondenti shodují, že supervize může pomoci (a měla by se 

tedy pořídit) při řešení problémů a určitých zacyklení ve věcech, s kterými si kolektiv neumí 

sám poradit. V mateřské škole A si však ze strany ředitele lze všimnout chápání supervize 

více jako primární prevence, s cílem zavádět ji v době, kdy škola neprochází konflikty a 

problémy, ale v době míru. To opět souvisí s faktem, jak učitelky v této školce supervizi 

chápou a jak k ní pozitivně přistupují. Oproti tomu v mateřské škole B více inklinují k pojetí 

supervize jako terciální prevence, s cílem zavádět ji v době určitých konfliktů a jejich 

efektivního řešení.  

Co se týče prožívání supervize, lze vidět rozdíl mezi supervizí v MŠ A a jedním supervizním 

setkání MŠ B v určitém prožívání během setkání, což pravděpodobně vyplývá ze samotné 

zakázky supervize. V MŠ A se paní učitelky dobře znaly a na supervizi tak nejvíce oceňovaly 

možnost společně stráveného času. Jejich zakázkou bylo téma „Jak se nezbláznit“, což 

plynulo mimo jiné také z náročnosti prostředí v MŠ, s kterým jsou učitelky denně 

konfrontovány. Díky otevřené komunikaci v tomto kolektivu tak nebyl problém s řešením 

vážných vztahových problémů (konflikty mezi sebou), ale šlo více o vzájemné poznávání ve 

smyslu poznávání osobnostního ladění kolegyň. V MŠ B bylo zakázkou „Stmelení kolektivu“. 

Jak sama paní učitelka uváděla, svou kolegyni neznala, její kolegyně nebyla spolupracující, 

většinou byla paní učitelka nucena dělat veškeré přípravy na hodiny sama. Obsahem 
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supervize tak bylo právě řešení určitých konfliktů, ke kterým docházelo v jejich společné třídě 

zejména díky nespolupracující kolegyni. Bohužel sama paní učitelka sdělovala, že nebyla 

autentická a často si jenom při vyjádření její kolegyně něco pomyslela, než aby aktivně daný 

problém řešila, protože měla pocit, že by takové řešení bylo neefektivní a zbytečné. 

Autenticita se jeví jako další rozdíl, který je mezi mateřskými školami patrný. V MŠ A 

všechny učitelky vyjadřují, že podmínkou supervize je říct narovinu, co si myslí a co cítí. 

Přesný opak však popisuje učitelka z MŠ B, která díky špatnému vztahu s kolegyní nemohla 

být autentická a supervize tak ztratila na významu.  

Určitý rozdíl vidím i v samotném přístupu k supervizi. Všechny učitelky z MŠ A se 

k supervizi staví pozitivně. Respondentky, které supervizi nezažily, byly do supervize vtaženy 

nadšeným kolektivem. Takovou zkušenost bohužel respondentka z MŠ B nezažila a o 

supervizi se dozvěděla pouze od paní ředitelky. Na základě toho se dá říct, že respondentka 

z MŠ B nebyla pro supervizi tolik motivovaná. Neměla dostatek informací a do supervize 

přicházela s tím, že se jedná o určitý druh hospitace.  

Co se týče přístupu ředitelek k vlastní potřebě supervize, ředitelka z MŠ A vyjadřuje, že má 

vlastní koučku, s kterou spolupracuje, zatímco v MŠ B ředitelka vyjadřuje, že momentálně 

supervizi nenavštěvuje, ačkoliv má za sebou absolvování mentoringu a videotréninku, z čehož 

aktuálně čerpá informace.   

Nejmarkantnějším rozdílem MŠ A a MŠ B byl počet supervizních setkání. V MŠ A 

absolvovaly učitelky přibližně 30 hodin supervizních setkání (cca 5 setkání). V MŠ B došlo 

pouze k jednomu supervizními setkání. Počet setkání se zdá být důležitým faktorem úspěšné 

supervize, jelikož v MŠ A učitelky popisují velmi pozitivně následky a přínosy ze supervize. 

Takovou zkušenost učitelka z MŠ B nepopisuje. Jedno supervizní setkání nemělo žádný efekt. 

Dalo by se tedy předpokládat, že kdyby byly rozhovory s učitelkami z MŠ B vedeny po více 

absolvovaných supervizích, jejich názory a postoje k supervizi by byly odlišné. Ovšem i to, že 

v MŠ B proběhla pouze jedna supervize je důležité zjištění. Pravděpodobně to svědčí o 

určitém problému na úrovni komunikace vedení s podřízenými o potřebě supervize.  

Školy se lišily také v počtu účastníků supervize. Shodné v obou školách byla skutečnost, že 

ředitelky se supervize neúčastnily. Zatímco v MŠ A se supervize účastnily všechny paní 

učitelky (jedné budovy MŠ) včetně zástupkyně ředitelky (vedoucí učitelky), v MŠ B se 

účastnily pouze dvě paní učitelky, u nichž mělo dojít ke stmelení a zlepšení spolupráce.  
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Rozdíl lze spatřovat také ve formě a struktuře supervize. V MŠ A probíhá supervize více 

komunitně – úvod ve formě přivítání, výběr témat, samotný supervizní proces a závěrečná 

fáze ve formě shrnutí. V MŠ B se supervize více podobala určité kontrole práce. Součástí 

takové supervize měla být také návštěva supervizora v hodinách učitelek s cílem zlepšení 

jejich pracovních postupů a poskytnutí rad a doporučení.  

Ukázalo se, že co se týče tvorby témat, v MŠ A vychází tvorba témat a následně celé zakázky 

supervize z potřeb samotných učitelů. Učitelky se někdy i spolu předem domlouvaly na tom, 

co by rády na supervizním setkání řešily a posílaly předběžná témata supervizorce, aby se na 

tyto oblasti mohla připravit. Vzhledem k tomu, že v MŠ A skvěle funguje otevřená 

komunikace, spolusdílení a vzájemná spolupráce, nebyl problém se společnou tvorbou témat. 

Zároveň se ukázalo, že učitelé v MŠ A inklinují více k řešení témat, která jsou zaměřená na 

poznávání kolegyň. Oproti tomu v MŠ B by se dle slov respondentů měla řešit více témata 

ohledně správných pracovních postupů. Demonstruje nám to i zakázka, s kterou mateřské 

školy supervizi do instituce zaváděly. „Jak se nezbláznit“ (MŠ A) více odkazuje k určitému 

seberozvoji, zklidnění kolektivu, rozvoji určité vnitřní rovnováhy v rámci duševního rozvoje. 

Jde více o témata rozvojového rázu. „Sžití se s řádem, lepší spolupráce, stmelení kolektivu“ 

(MŠ B) nás zase více odkazuje k profesnímu rozvoji. Rozdíl lze tedy spatřit i v samotné 

tvorbě zakázky, která v případě MŠ A vychází ze strany učitelů, zatímco v MŠ B od ředitele. 

Poslední rozdíl, který zmíním, se týká vedení supervize – supervizora. Supervizora v MŠ A 

vidí učitelky více jako mediátora, který je provází supervizním procesem do cíle. Proto u něj 

vyžadují, aby uměl správně klást otázky a efektivně je směřoval vpřed. Ředitelka MŠ B 

vyjadřuje ohledně představy supervizora stejný názor jako respondentky z MŠ A. Dle ní se 

jedná o nezainteresovaného odborníka zvenčí. Přesto, že ředitelka zmiňuje důležitost 

externího supervizora, více inklinuje k provádění supervizí interních. Oproti tomu 

respondentka z MŠ B se přiklání k pojetí supervizora jako určitého kouče, který jí pomůže 

zlepšit pracovní postupy. V MŠ A jasně respondentky sdělují, že supervizor nesmí 

představovat nějaký dozor. To je v protikladu s tvrzením respondentky z MŠ B, která 

vyjadřuje, že supervizora, potažmo supervizi, chápe jako určitý nástroj kontroly.  
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3.3.7. Shrnutí výsledků  

V následující části shrnu výsledky výzkumného šetření prostřednictvím zodpovězení 

výzkumných otázek.  

Jak probíhá supervize ve dvou vybraných MŠ – jaká jsou pozitivní a kritická místa? Jaké 

jsou rozdíly?  

Základní rozdíl v obou mateřských školách představuje samotný postoj, jak se učitelky 

k supervizi staví. V mateřské škole A jsou supervizi zaměstnanci více otevření a sami ji 

vyhledávají. Přesně rozumí definici supervize jakožto rozhovoru, skrze který dochází 

k rozvoji profesních dovedností, nástroji ke zlepšení spolupráce a sdílení a lepšího 

vzájemného pochopení okolí. Oproti tomu v mateřské škole B se staví k supervizi více váhavě 

a respondentka, která absolvovala supervizní setkání v instituci MŠ dokonce chápe supervizi 

jako určitou kontrolu či hospitaci. Takovéto chápání supervize pravděpodobně vyplývá 

z možné mylné interpretace supervize vedením MŠ. Ředitelka této MŠ prezentuje, že sama 

provádí supervize a navštěvuje hodiny zaměstnanců s cílem předat jim rady a doporučení a 

následného zlepšení profesního rozvoje. Jedná se tedy spíše o druh mentoringu než supervize, 

což je takto podáváno i samotným učitelům.  

Formální rozdíl pak představuje počet supervizních setkání. V mateřské škole A jich během 

roku proběhlo několik oproti jednomu superviznímu setkání v MŠ B. Supervize v MŠ B byla 

ukončena kvůli odchodu zaměstnankyně, pro kterou byla supervize do zařízení pořízena. Pro 

správně fungující supervize z tohoto vyplývá nutnost zavedení dlouhodobé supervize do 

instituce.  

Jistý rozdíl vidím v zaměření supervize. V mateřské škole A chápou supervizi více 

zaměřenou na rozvoj vztahů a následně rozvoj profesních činností. V mateřské škole B je 

takové chápání inverzní ve smyslu, kdy primární by zde měl být rozvoj pracovních činností a 

postupů učitelů a následně pak zaměření se na vztahy. Tato skutečnost pravděpodobně 

pramení ze struktury samotného kolektivu v obou mateřských školách. V MŠ A je kolektiv 

nastaven více na vzájemnou kooperaci, z čehož vyplývá i nutnost vzájemného pochopení se a 

poznání se. Pravděpodobně toto kooperativní ladění pramení z faktu, že se jedná o alternativní 

školku a spolupráce (jak s rodiči, tak v kolektivu) v ní hraje klíčovou roli. Rozdíl v zaměření 

supervize se promítá i do samotné struktury supervize. V MŠ A se supervize účastnily 
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všechny učitelky, čímž se mohly poznávat učitelky napříč všemi třídami, zatímco v MŠ B 

pouze dvě paní učitelky, které spolu vedly třídu. To koresponduje se zakázkou MŠ B, kterou 

bylo stmelení kolegyň ve třídě. K poznání kolegyň a jejich lepší spolupráci a kooperaci napříč 

mateřskou školou tak dojít nemohlo.  

Mateřská škola A též supervizi více chápe jako primární prevenci, kdy díky supervizi je 

možné předcházet určitým problémům oproti mateřské škole B, která ji naopak více chápe 

jako možnost problémy řešit, tedy se více jedná o prevenci terciální.  

Další oblast představuje postavení supervizora. V MŠ A absolvovaly respondentky supervizi 

pouze s externím supervizorem. V MŠ B ředitelka provádí supervize také sama, jejichž 

strukturu popisuje tak, že sama chodí navštěvovat hodiny učitelů, po kterých následuje 

rozhovor a diskuze s učiteli (jistý druh mentoringu). Je patrné, že interní supervize budou 

účinnější k rozvoji pracovních postupů oproti supervizím s externím supervizorem, který díky 

nestrannosti a nezaujatosti může lépe řešit též záležitosti ohledně vztahů. Naopak interní 

supervizor je zainteresovaný do problémů kolektivu, čímž by pro něj bylo velmi obtížné více 

řešit vztahové aspekty.  

Určitým problematickým místem se ukázal být časový faktor. Mateřská škola je specifická 

svým náročným a hektickým prostředím, což velmi intenzivně popisovaly všechny paní 

učitelky. Je pro ně poměrně obtížné uspořádat samotné porady, v kterých se běžně řeší pouze 

organizační záležitosti, a i takové porady jsou většinou velmi rychlé. Pro uspořádání 

supervizního setkání je tedy klíčová ochota všech zúčastněných k absolvování supervize ve 

volném čase. Takto probíhala úspěšně supervize v mateřské škole A. S cílem nezasahovat do 

volného času učitelek byla v mateřské škole B uspořádána supervize během chodu v mateřské 

škole, což se ukázalo jako velmi neúčinné. Učitelky se plně nemohly soustředit na supervizní 

setkání. Za další kritické místo učitelky udávaly nedostatek sdílení a autentičnosti ze strany 

kolegů. Aby mohla být supervize úspěšnou, je nutné, aby zaměstnanci byli otevření 

možnostem sdílení a řešení problémů na rovinu. Jistým kritickým místem se též zdá 

komunikace o supervizi mezi vedením a zaměstnanci. Správné referování o supervizi může 

ovlivnit pohled pracovníků na samotný supervizní proces a přístup, jak k supervizi přistupují. 

Za problematický aspekt udává ředitelka MŠ A také otázku načasování supervize, kdy 

v rámci určitých projektů mají povinnost supervizi do určitého data realizovat, což bývá 
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někdy obtížné. Může se stát, že načasování supervize není zcela ideální a může tak ovlivnit 

kvalitu supervize (průběh, obsah aj.)  

Jaké důvody vedou instituci k zahájení supervize?  

Klíčová je také otázka času – kdy supervizi do instituce pořídit. Zde se mateřské školy 

částečně rozcházely právě v tom, že mateřská škola A více vypovídala, že je vhodné ji 

zavádět v době míru, kdy školka neřeší závažnější problémy a nepříjemné události. Mateřská 

škola B se více přikláněla k zavedení supervize ve chvíli, kdy vzniknou určité problémy 

(zejména problémy s nefunkčností kolektivu). Supervize pak může pomoci tyto problémy 

řešit. 

Nejčastějším důvodem, který se v otázkách zavedení supervize objevoval, bylo stmelení 

kolektivu. Stmelení kolektivu byla explicitní zakázka v MŠ B. V MŠ A zněla zakázka jinak – 

„Jak se nezbláznit“, nicméně dle slov respondentů také součástí této zakázky bylo lepší 

pochopení kolegyň, jejich poznání a zlepšení vzájemné spolupráce.  

Velkou roli při zavádění supervize do zařízení hraje finanční stránka. Supervize je jedno 

z nejdražších vzdělávacích nástrojů, které je možné pro rozvoj pracovníků využívat. Je jasné, 

že pořízení supervize do mateřské školy je velmi finančně náročné. I to je důvodem, proč 

v některých mateřských školách supervize probíhají a v některých nikoliv. Velkou roli 

v tomto problému sehrává vždy vedení instituce, které určitým způsobem manipuluje 

s finančním rozpočtem školy. Dle výpovědí MŠ A se ukázalo, že ačkoliv finanční stránka 

supervize je určitým problémem, není však neřešitelným. Paní ředitelka si jasně uvědomuje 

důležitost supervize jako součást rozvoje svých pracovníků a je připravena v případě potřeby 

obětovat jiné vzdělávací semináře ve prospěch supervize. Roli tedy zcela jistě hraje 

osvícenost vedení a týmu samotných pracovníků.  

Ukázalo se, že důvody, proč se některé mateřské školy zdráhají pořídit supervizi do instituce, 

vyplývají z toho, co učitelky vnímají jako cíl supervize. Tam, kde je supervize prezentovaná 

jako nástroj k řešení sporů a problémů, může vzniknout představa, že v případě, že v mateřské 

škole nejsou žádné problémy s rodiči či v kolektivu, není supervize potřebná. Z výzkumného 

šetření však vyplynulo, že i bez existujícího problému může být supervize velmi efektivním 

nástrojem, jak poskytnout pracovníkům prostor pro ně samotné, v kterém se mohou lépe 

poznávat, což následně zlepší vztahy v kolektivu a pomůže pracovníkům k jejich vzájemné 
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lepší spolupráci. Navíc se ukázalo, že i když si respondentky myslely, že aktuálně neměly co 

řešit nebo přišly s pojmenovaným problémem, výsledkem pak bylo zcela jiné supervizní 

téma.  

Jaké faktory vedou k tomu, aby supervize byla úspěšná?  

Za nejdůležitější faktor, který vede k tomu, aby supervize byla úspěšná, se ukazuje být 

otevřená komunikace mezi zaměstnanci a jejich vzájemné sdílení. Otevřenou komunikaci a 

lepší sdílení lze díky supervizi posouvat na stále vyšší úrovně. Nicméně se ukazuje, že aby 

mohla být supervize efektivní, musí kolektiv určitou mírou otevřené komunikace a sdílení 

disponovat již na začátku supervizního procesu. Pokud se bude kolektiv stavět k supervizi od 

začátku skepticky a nebude ochoten sdílet, supervize nemusí mít tak velký efekt jako 

v opačném případě.  Právě autentičnost se jeví jako velmi významnou podmínkou samotné 

supervize. Pokud pracovníci nebudou autentičtí a budou své emoce, potřeby a pocity jistým 

způsobem skrývat, supervize nebude mít takový úspěch. Ukázalo se, že není nutné za každou 

cenu sdílet, nicméně podmínkou je autentičnost. Vypovídat to, co pracovníci opravdu cítí. 

Pracovníci musí být upřímní sami k sobě a projevovat tuto skutečnost navenek. Pokud budou 

na supervizním setkání pasivně sedět, sdělovat neautentické informace a po skončení 

supervizního setkání spolu v určitých koalicích probírat řešená supervizní témata, taková 

supervize nebude efektivní.  

Základním faktorem k tomu, aby supervize byla úspěšná, je nadšení samotných pracovníků. 

Velmi hezky se taková nadšenost a natěšení na supervizi projevovalo v mateřské škole A, kde 

učitelky projevovaly velký zájem o supervizi a vyjadřovaly zejména radost z toho, že se tato 

možnost stává stále více dostupnou. Aby mohli pracovníci ze supervize profitovat, je nutné, 

aby byli na absolvování supervize nastaveni. Bez zájmu nebudou tak otevřeni jejím 

možnostem a efekt supervize se sníží. Určitá zatvrzelost, nezájem a neochota ke sdílení brání 

dosažení supervizního cíle. Roli hraje spokojenost pracovníka v zaměstnání a kolektivu, 

což je jeví též jako velmi důležitý faktor supervize.  

Důležitou podmínkou efektivní supervize představuje časový faktor. V MŠ B bylo supervizní 

setkání uskutečněno v době, kdy děti odpočívaly po obědě. Učitelky na supervizi neměly 

dostatek času, což vedlo k tomu, že učitelky byly pod tlakem, že se musí vrátit k dětem a 

nemohly se dostatečně uvolnit a naladit na supervizní proces. Otázkou zůstává, kdy je 

nejefektivnější supervize uskutečňovat. V MŠ A se supervizní setkání odehrávala většinou ve 
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volném čase učitelek (po vyučování, o víkendech), což se ukázalo jako poměrně efektivní za 

předpokladu, že s tím učitelky dobrovolně souhlasily.  

Velkou roli sehrává dlouhodobost supervizních setkání. Ukázalo se, že tam, kde supervizní 

setkání probíhala dlouhodobě během celého školního roku (MŠ A), dosáhla supervize většího 

efektu než v MŠ B, kde došlo pouze k jednomu superviznímu setkání. Sama respondentka 

z MŠ B vykazuje, že za jedno supervizní setkání se nestihlo téměř nic. Aby se mohli 

pracovníci otevřít a začít více sdílet s ostatními, je důležité, aby se nejprve lépe poznali, 

naladili na sebe, pochopili, co to vůbec supervize je a teprve potom by mohli více sdílet 

s okolím své myšlenky a pocity. Některé respondentky vypovídají, že to je dokonce 

několikaletá práce. Kontinuita supervizních setkání je tedy důležitou podmínkou efektivní 

supervize.  

Dále respondentky udávají, že důležitým faktorem, aby mohla být supervize úspěšná a aby se 

samy mohly svobodně na supervizi otevřít, je zachování důvěrnosti. Je jasné, že pokud 

nebudou svým kolegyním plně důvěřovat, není možné být plně autentický. Takové bezpečné 

prostředí by měl na každé supervizi vytvářet supervizor.  

Poslední faktor, který se jevil jako klíčovým pro efektivní supervizi, představuje vedení 

supervize – supervizor. Ukázalo se, že jeho erudovanost, expertnost, empatie, dovednosti a 

zkušenosti jsou důležitou podmínkou, kterou respondentky u supervizora jakožto odborníka 

na supervize vyžadují. Všechny učitelky vnímají důležitost externího supervizora. Tam, kde 

supervize provádí interní supervizor (v MŠ B paní ředitelka), bude mít supervize zcela 

odlišný charakter. Ukázalo se, že v MŠ B paní ředitelka interní supervize provádí, nicméně by 

se dalo říct, že se jedná o mentoring, v kterém zkušenější pedagog předává své dovednosti 

méně zkušeným zaměstnancům. Interní supervize vede ke zlepšení pracovních postupů 

zaměstnanců, nicméně v oblasti vztahů a zlepšování spolupráce dojde k minimálnímu posunu. 

Nezainteresovaný pohled supervizora se jeví jako klíčový pro to, aby supervize byla efektivní. 

Za efektivní se též ukázalo doporučení supervizora samotným kolektivem, pokud se v 

minulosti setkali s pozitivní zkušeností v oblasti vedení supervize.  

Co supervize přináší učitelům MŠ? Jak vnímají supervizi supervidovaní? Změnilo se něco?  

Za největší přínos supervize učitelé udávají zejména poznání svého okolí ve smyslu 

pochopení, co který pracovník cítí a potřebuje a jaké kdo má vlastnosti. Pochopením 
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osobnostních vlastností učitelek lze potom lépe chápat jejich samotné projevy a reakce 

v určitých situacích, což pracovníci před supervizí neuměli. Velmi důležité bylo toto zjištění 

pro zástupkyni ředitelky, která na základě poznání kolegyň ví, jak ke komu přistupovat, koho 

jak zaměstnávat apod. Důležité pro ni bylo pochopení, jak která učitelka reaguje na změny, 

což využívá nyní v běžném pracovním procesu. Ukázalo se, že supervize takto učitelkám 

pomohla též se sebepoznáním, kterého dosáhly skrze zpětnou vazbu kolegyň, což se promítlo 

i do jejich osobního života.  

Velkým přínosem bylo pro zaměstnance také zlepšení otevřené komunikace a předávání si 

informací. Efektivní předávání informací může eliminovat a předcházet různým konfliktním 

situacím. Supervize respondentům mimo jiné pomohla, co se týče předávání informací, i 

v praktických aspektech (využívání technologií). S tím souvisí také nabytí jistoty, důvěry a 

podpory ze strany svých kolegyň – tedy zjištění, že svou práci dělají dobře a že jim ostatní 

kolegyně věří a podporují je.  

Spolupráce je v prostředí mateřské školy klíčová také díky faktu, že v mateřské škole spolu 

třídu sdílí dvě učitelky. Nedostatky ve spolupráci pak mohou negativně ovlivňovat klima 

v mateřské škole. Dle výpovědí respondentů bylo významné právě zlepšení vzájemné 

spolupráce a stmelení kolektivu učitelek. K takovému závěru došly respondenti z MŠ A, 

nikoliv respondentka z MŠ B, která absolvovala supervizní setkání právě s cílem stmelení 

kolektivu a zlepšení spolupráce s kolegyní. Tento cíl nebyl naplněn díky předčasnému 

ukončení supervize. Pravděpodobně kdyby supervize pokračovala dále, mohlo by k určitému 

posunu ve vzájemné spolupráci dojít.  

Co učitelky na supervizi dále oceňují, je vytvoření určitého podpůrného prostředí. Jedná se 

o čas, který mají pro sebe a pro své okolí. Popisují supervizi jako něco, co jim vytvoří 

prostor pro vzájemné sdílení, aniž by musely řešit pouze organizační a pracovní věci jako na 

poradách. Jedná se o prostor, kde se mohou uvolnit, verbálně sdělovat své potřeby, ovšem 

hovoří i o uvolnění emočním. Velmi důležitý je pro ně fakt, že supervize vytvořila bezpečné 

prostředí, kde nikdo nespěchá a mají tedy na sebe čas.  

Supervizní setkání obecně učitelky vnímají jako nástroj ke zlepšení vzájemné kooperace 

mezi sebou – na úrovni komunikace či vzájemné spolupráce na základě poznání či 

sebepoznání.  
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Ovlivňuje supervizní proces klima v mateřské škole?  

Klima, které panuje v mateřské škole, se ukázalo být klíčovým činitelem, který ovlivňuje 

supervizní proces. V mateřské škole A, kde panuje velmi vstřícná atmosféra a vzájemný 

soulad mezi pracovníky, měla supervize větší efekt než v mateřské škole B, kde mezi 

kolegyněmi panovaly napjaté vztahy. Ukázalo se, že tam, kde funguje sdílení mezi 

pracovníky a otevřená komunikace v kolektivu, lze dosáhnout vyššího otevření a sdílení mezi 

pracovníky také na supervizi a zaměstnanci si odnášejí více pozitivních aspektů než tam, kde 

mají zaměstnanci potřebu určitým způsobem nebýt autentičtí a snaží se určité informace 

nesdělovat, protože mají pocit, že je okolí neposlouchá. Proto, že klima, potažmo kolektiv, 

hraje klíčovou roli v tom, zda supervize bude či nebude úspěšná, svědčí též fakt, že v obou 

mateřských školách ředitelky sdělují, jak důležitý je správný výběr zaměstnanců. Obě 

ředitelky sdělují, že se snaží své zaměstnance pečlivě vybírat, což je v mateřské škole A ještě 

více umocněno tím, že se jedná o alternativní školku. Díky tomu v mateřských školách může 

panovat větší souhra a shoda mezi zaměstnanci, což se promítá do kvality supervizního 

procesu.   

Obecně lze říct, že klima a prostředí mateřské školy je velmi rychlé, proměnlivé a do jisté 

míry hektické a náročné. Oproti jiným prostředím (základní, střední školy) lze v prostředí 

mateřské školy spatřit řadu specifik. Zejména nutnost úzké spolupráce mezi učiteli oproti více 

individualistickému prostředí škol základních či středních. Dále nutnost neustálého dohledu 

učitelů nad dětmi, což má za následek permanentní angažovanost učitelů během pracovní 

doby. Právě tyto aspekty ovlivňují supervizní proces z hlediska jeho zaměření a obsahu.  

Jaké faktory ovlivňují to, zda je supervize v MŠ úspěšná? (Velikost MŠ, lokalita MŠ, druh 

školy aj.)  

Faktorem, kterým se obě výše uvedené mateřské školy lišily a který může sehrávat roli v tom, 

zda je supervize v MŠ úspěšná, je druh školy. MŠ A je více alternativní školou. Nejedná se o 

školu soukromou, ve škole se neplatí školné a je zřízena státem. Nicméně díky programu 

„Začít spolu“ užívá jiné výukové metody a je více nastavena na komunikaci a spolupráci 

s rodiči. Sami pedagogové jsou často lidé, kteří jsou zapáleni pro takové alternativní školství a 

mají tendence absolvovat velké množství kurzů a seminářů zaměřených nejen na vzdělávání v 

„Začít spolu“, ale i třeba supervizních setkávání. Jejich větší zapálenost do svého seberozvoje 

může být podkladem pro to, proč v takových typech škol může supervize skvěle fungovat.  
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Jaká jsou nejčastěji probíraná témata na supervizních setkání? 

Co se týče témat, jako klíčová se ukázala důležitost tvorby témat samotnými respondenty. 

Všechny respondentky z MŠ A vypovídaly, že je pro ně velmi důležité, aby zakázka 

vycházela od nich a aby tak měly prostor se dobrovolně otevřít a bavit se o vlastních 

tématech. Ukázalo se, že tvorba témat v MŠ A vychází vyloženě od učitelů, zatímco v MŠ B 

jsem více cítila, že zakázka vychází ze strany paní ředitelky. Pravděpodobně je tento fakt 

ovlivněn tím, že žádná z učitelek dříve supervizi neabsolvovala, a proto nevěděly, co mají 

očekávat. Přesto se dá ale usuzovat, že tím, že v MŠ B chápou supervizi více jako zaměřenou 

na rozvoj pracovních dovedností, bude zakázka supervize více konzultována se samotným 

vedením mateřské školy.  

Co se ukázalo jako velmi účinnými tématy, bylo sdílení příběhů supervize z jiných prostředí, 

která fungovala jako ocenění a podpora v případě, že mateřská škola zvládala sdílené situace 

stejně dobře nebo lépe jako uváděný příklad nebo jako určité rady a doporučení, jak určité 

situace zvládat lépe.  

Dále se ukázalo, že respondentky na supervizi řeší většinou pracovní témata, která se však 

téměř vždy promítají i do osobního života a prolínají se tedy s tématy osobními. Prolínání 

pracovní a osobní roviny zatěžuje téměř všechny respondentky, a i to se stalo podkladem pro 

supervizní setkání. Ukázalo se, že aby mohly respondentky na supervizi řešit pracovní 

problémy, je nutné vše propojovat s jejich osobními životy. Tam, kde měly respondentky 

problémy v osobním životě, bylo pro ně velmi těžké odpoutat se od osobní roviny a řešit ryze 

pracovní témata. Pokud budou mít pracovníci ošetřen osobní život, mohou se efektivně 

pracovně rozvíjet. Proto se ukázalo jako velmi efektivní, kdy měly učitelky možnost 

absolvovat v rámci supervize ještě individuální setkání, kde měly prostor řešit pouze svá 

osobní témata, která se netýkala pracovního rozvoje. Ačkoliv supervize slouží jako rozvoj 

profesních kompetencí, řešení osobních témat by tedy mělo zabírat určitou menší část ze 

supervizních setkání. Supervizi si lze představit jako pyramidu, jejíž základnu tvoří řešení 

osobních témat, otevření se a naladění se na sebe. Z této základny se dá přecházet do vyšších 

pater, která představují jednotlivá pracovní témata. 

Co se týče pracovních témat, ukázalo se, že nejvíce diskutovaná témata představovala 

komunikace s rodiči a problematika práce s dětmi.  
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Dále diskutované téma představuje organizace. Ačkoliv ředitelka MŠ A vypovídá, že na 

supervizi je nutné ladit vztahy a organizační věci jdou stranou. Její zaměstnankyně však 

vypovídají, že do jisté míry je v pořádku řešit i věci organizačního rázu – zejména organizaci 

času (ve školce i osobního) a běhu školky. 
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DISKUZE  

Výsledky výzkumu naznačují, že se pojetí supervize v jednotlivých institucích mateřských 

škol liší. Pojetí supervize v mateřské škole A jakožto dialogu/rozhovoru/odborné pomoci, 

která slouží k rozvoji pracovních dovedností a rozvoji vztahů, se shoduje s literaturou 

(Havrdová, Hajný, 2008). V mateřské škole B stále přetrvává pojetí supervize jako 

kontroly/hospitace. Jak udává literatura (Havlíčková, 2011), tento fakt může souviset 

s překladem pojmu „supervize“, který v angličtině znamená právě dozor či kontrolu. Jak se 

ukázalo, tento fakt plyne též z toho, jak je supervize podávaná samotným vedením mateřské 

školy, které samo nemá přesně vymezené hranice mezi supervizí a jinými nástroji k rozvoji 

zaměstnanců (mentoringem).  

Obecně hraje roli také minulá zkušenost pracovníků. Pokud tato zkušenost se supervizí  bude 

negativní, může ovlivnit i výpovědi těchto pracovníků o supervizi do budoucna a jejich názor 

na supervizi, což uvádí také v odborné literatuře Svobodová, 2016. Jako vhodné řešení takové 

situace by bylo možné zavést informování vedení mateřských škol o správném pojetí 

supervize například prostřednictvím určitých kurzů či školení a též vzdělávání samotných 

učitelů v této oblasti ještě před pořízením supervize do instituce, čímž se eliminují chybné 

stereotypní názory učitelů o supervizi, které by mohly mít vliv na kvalitu supervize. Je též 

nutné odlišovat mezi jednotlivými formami a nástroji rozvoje pedagogů. V mateřské škole B 

běžně užívají k profesnímu rozvoji pracovníků určitý druh mentoringu, každopádně supervizi 

učitelům vedení prezentuje obdobně, což je poměrně zavádějící.  

Jak již bylo řečeno v teoretické části, v úspěšnosti procesu supervize velkou roli sehrávají též 

samotní pracovníci, tedy supervidovaní. Je nutné, aby alespoň část z nich byla přemýšlivá, 

zvídavá, s ochotou se rozvíjet, schopná mluvit o svých problémech, pocitech a potřebách, 

sdílet svoje zkušenosti i starosti, a to s vírou, že jim tento proces přinese úspěch v jejich 

profesním působení (Maříková, 2018). Bylo zjištěno, že tato autenticita je nutnou 

podmínkou, aby supervize byla úspěšná. Tam, kde učitelky nebyly ochotné dostatečně sdílet, 

otevřít se a autenticky sdělovat své pocity, nebyla supervize tak kvalitní a úspěšná.  

Velkým rozdílem v pojetí supervize se ukázalo být její samotné zaměření, kdy se jedna 

instituce daleko více soustředila na rozvoj pracovních postupů a zlepšování profesní zdatnosti 

oproti druhé instituci, která se více zaměřovala na kombinaci rozvoje jak profesních 

kompetencí, tak rozvoje vztahů na pracovišti, což se ukázalo jako velmi efektivní pro 
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kooperaci v týmu a shoduje se s odbornou literaturou (Matoušek, 2003). Vidíme tedy, že 

v mateřské škole A supervize plní více funkci podpůrnou (restorativní) oproti formativní 

(vzdělávací) či řídící funkci supervize v mateřské škole B (Hawkins, Shonet, 2004). Je tedy 

zřejmé, že supervize by v první řadě měla sloužit jako nástroj ke zlepšování profesní činnosti 

učitelů, ovšem za předpokladu souběžného rozvíjení vzájemných vztahů a vzájemného 

lepšího poznávání se. Mělo by docházet tedy k propojování všech tří funkcí, což se ukázalo 

právě v mateřské škole A jako velmi funkční.  

Ačkoliv supervize slouží k profesnímu rozvoji, z výzkumného šetření se ukázalo, že osobní 

problémy a témata byla též velmi často udávanými oblastmi, o kterých se při supervizi 

debatovalo. V mateřské škole A se jako velmi funkční ukázala být taková struktura supervize, 

která se kromě společných skupinových setkávání skládala také z několika setkání 

individuálních. Ačkoliv pro prostředí mateřské školy (a obecně pro rozvoj týmů) se hodí více 

supervize týmová (Matoušek, 2003), zařazení několika individuálních supervizí pro osobní 

rozvoj zaměstnanců, se ukázalo jako velmi efektivní pro kvalitu celého supervizního procesu. 

Co se týče struktury supervize, jako klíčová pro kvalitu supervize, se ukazuje dlouhodobost a 

kontinuita supervize. 

Největším přínosem se ukázalo právě hlubší poznání osobnostních struktur zaměstnanců, 

z čehož vyplývá též zlepšení spolupráce a stmelení kolektivu. Dalším přínosem byla 

efektivnější komunikace mezi zaměstnanci a sebepoznání, což koresponduje s odbornou 

literaturou v teoretické části práce (Havlíčková, 2011). Velké množství literatury a odborných 

publikací udává, že hlavním přínosem supervize je profesionální růst a rozvoj pracovních 

činností. Ukázalo se, že velké množství zaměstnanců v mateřské škole na supervizi také velmi 

oceňují funkci podpůrnou, kromě řešení závažných témat, možnost pouhého vypovídání se, 

uvolnění a získání času pro sebe a pro druhé. Tato podpůrná funkce může zvyšovat duševní 

pohodu zaměstnanců a tím také zlepšovat jejich vzájemnou kooperaci (Havrdová, Hajný, 

2008). Nutnost podpůrné funkce supervize pravděpodobně plyne z náročného prostředí 

v mateřské škole, které je velmi hektické a rychlé, proto učitelky na supervizi určitou podporu 

oceňují.  

Podmínkou kvalitní supervize se ukázala nutnost externího vedení supervizního procesu. 

Externí supervizor není součástí instituce a není tak ovlivňovaný interními záležitostmi. Může 

se proto nezaujatě soustředit i na rozvoj vztahů v týmu (Hawkins, Shonet, 2004). Ukázalo se, 
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že aplikování interní supervize může být efektivním nástrojem ke zlepšování vztahů na 

pracovišti, méně však k rozvoji vztahů. Co se supervizora týče, ukázalo se, že respondenti na 

supervizorovi nejvíce vyžadují expertnost, odborné zkušenosti, dovednosti a empatii, 

určité naladění se na supervizi. Kvalitu supervizora udávají jako podmínku úspěšné 

supervize, což je opět v souladu s tím, jaký by dle odborné literatury měl mít supervizor 

vlastnosti a profesní vybavení (Matoušek, 2003). Jako velmi efektivní se ukázalo doporučení 

supervizora, pokud některý z pracovníků měl se supervizorem dobré zkušenosti v minulosti. 

Je patrné, že zapojení pracovníků do plánování samotné supervize může být účinnější, než 

pouhé pasivní přijímání supervize pracovníky aktivním a angažovaným vedením, které však 

tolik neregistruje potřeby svých zaměstnanců.  

Výše uvedené souvisí s tím, že pokud je pedagogický kolektiv vzdělaný a více zapojený do 

jakýchkoliv forem integrace a podpory, pravděpodobně bude kladněji přistupovat k samotné 

supervizi. To se promítne do spolupráce v supervizním procesu. Z toho se dá usuzovat, že 

tam, kde je kolektiv do jisté míry osvícený a nadšený pro nástroje sloužící k rozvoji, bude 

mít i takový přístup k samotné práci. Naopak tam, kde by supervize byla doopravdy potřeba a 

nutná, se pravděpodobně ani nemusí dostat díky nedostatečné motivaci zaměstnanců. Ukázalo 

se, že supervize představuje určitou nadstavbu a doplněk, který má potenciál tam, kde jsou 

vytvořeny vhodné podmínky – ve smyslu dobrého, spolupracujícího kolektivu, otevřenosti ke 

vzdělávání a řešení problémů. Na druhou stranu pokud by se supervize stala ve školství 

povinnou součástí vzdělávání, její potenciál by se mohl zvýšit, protože by ji postupně 

kolektivy pedagogických pracovníků přijaly.  

Klíčová pro zavedení supervize do instituce se jeví otázka času, kdy supervizi do instituce 

pořídit. Na toto téma docházelo v mateřských školách k nejednotnému názoru. V jedné 

instituci chápou supervizi ve smyslu primární prevence a snaží se pořizovat supervizi v době 

míru. V druhé instituci pak více jako terciální prevenci, která má za úkol zmírnit a řešit 

vzniklé problémy. Výše uvedené by se dalo přirovnat k vývoji poradenské psychologie, která 

také nejprve řešila akutní problémy a postupně přecházela k preventivně-intervenčnímu 

modelu. Dalo by se říct, že je supervize jako „obor“ na začátku vývoje a zavádí se na místa, 

kde je vyloženě nutné řešit akutní problémy a jako prevence funguje spíše druhotně. Ovšem to 

do jisté míry souvisí opět s nedostatkem financí na supervize. Jistým řešením by tedy bylo 

plošné zavedení supervize do školství. Otázkou je potom aspekt dobrovolnosti supervize, což 

je důležitou podmínkou samotné supervize (Hawkins, Shonet, 2004).  
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Co se týká času, ukázalo se, že nedostatek času na supervizi se jeví jako velký problém. Jako 

jediné řešení se ukázalo absolvování supervize ve volném čase učitelů, s čímž se pochopitelně 

opět pojí nutnost dobrovolnosti. Pokud by se supervize zařazovala do volných chvílí 

v pracovní době, pracovníci se nebudou plně soustřeďovat na supervizní proces a supervize 

nebude tolik úspěšná. Je tedy důležité se zamyslet, co je pro pracovníky nejlepší, aby se ze 

supervize nestala další obtíž a starost navíc v již hektickém a náročném prostředí mateřské 

školy.  

Pro zavedení supervize hraje roli též finanční stránka. Ukázalo se, že finanční stránka věci 

hraje velmi důležitou roli v tom, proč si některé školy nemohou dovolit supervizi do instituce 

pořídit. Poskytování finančních prostředků skrze tzv. šablony Ministerstva školství se ukázalo 

jako velmi funkční a též jako důvod, proč si mnoho mateřských škol mohlo supervizi dovolit 

pořídit do instituce. Více takových možností by pomohlo plošnějšímu zavádění supervizí do 

mateřských škol. Dalším řešením této situace by mohlo být povinné zavedení supervize do 

mateřských (a jiných) škol jako součást vzdělávání zaměstnanců. Několik respondentů 

vypovědělo, že by jim tato možnost velmi pomohla.  

Za určité omezení výzkumu považuji nevyváženost respondentů z MŠ A (6 respondentů) a 

MŠ B (3 respondenti). Jedná se o důsledek toho, že ne všechny učitelky z MŠ B byly ochotny 

se mnou provést rozhovor. Zároveň je nutné zmínit, že respondentka z MŠ B absolvovala 

pouze jedno supervizní setkání, což se může zdát jako jistý nedostatek, nicméně nám tato 

skutečnost poskytuje určité zajímavé pohledy a aspekty supervize.  

  



103 

 

ZÁVĚR  

Tato diplomová práce si kladla za cíl zmapovat průběh supervize ve dvou vybraných 

mateřských školách s ohledem na pozitivní a kritická místa. Dále pak zmapovat její přínosy, 

faktory úspěšné supervize, důvody jejího zavedení do instituce, nejčastěji probíraná témata a 

fakt, zda klima v mateřské škole ovlivňuje samotný průběh supervize.  

První část práce obsahovala teoretická fakta, která souvisí s tematickou oblastí supervize. 

Tato část práce obsahovala vymezení pojmu supervize s ohledem na její cíle a funkce. 

Zmíněny byly také její metody, formy, druhy a financování. V druhé části byla popsána 

instituce mateřské školy s ohledem na její klima, osobnost učitele v MŠ včetně specifik 

profese v instituci. Ve výzkumné části práce byla analyzována data, která byla získána 

kvalitativně skrze rozbor 9 polostrukturovaných rozhovorů, z nichž 6 bylo provedeno 

s učitelkami z MŠ A a 3 s učitelkami z MŠ B.  

Výsledky výzkumu mohou sloužit jako vodítko pro pochopení pohledu učitelů v MŠ na 

supervizi. Ukazují, že díky specifičnosti prostředí v MŠ, které je svou povahou velmi náročné, 

může supervize sloužit nejen k rozvoji profesních dovedností učitelů, ale zároveň i jako 

nástroj podpůrný. Ukázalo se, že klima v mateřské škole a funkce kolektivu je klíčovým 

faktorem pro efektivní supervizi. Velkou roli sehrává otevřenost učitelek k supervizi a obecně 

ke sdílení, což je důležitou podmínkou pro kvalitní supervizi. Důležitým rozdílem mezi 

školami byla samotná informovanost o supervizi a pojetí a chápání tohoto pojmu. Z výzkumu 

tedy vyplývá důležitost informování o správném chápání supervize jak vedení institucí, tak 

samotných učitelů. Přínosem celé práce je hlubší pochopení, jak učitelky na supervizi nahlíží, 

co jim supervize přináší, a naopak co jim brání v cestě ke kvalitní supervizi.  

Podnětem pro další výzkum by mohlo být rozšíření počtu respondentů a provedení výzkumu 

kvantitativní cestou ke zjištění statisticky významných dat v oblasti supervize v mateřské 

škole.  
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