
PŘÍLOHA Č. 1   

Ukázka rozhovoru č. 4  

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

komunikativní a usměvavá. Velmi jí vyhovuje přístup ve školce „Začít spolu“ a je ráda za 

klima, které zde učitelé společně vytváří. 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 jsou řeší určité případy 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.  

T: Na začátek se zeptám, jestli mi povíte něco o sobě? Jaké je Vaše vzdělání, jak dlouho 

pracujte tady ve školce, kde jste pracovala před tím?  

R: Určitě. Tak já jsem jmenuju… je mi 29, vystudovala jsem původně grafickej design a 

design kovů a šperků a potom jsem se rozhodla, že se chci věnovat dětem, takže jsem si po 

bakalářským studiu na univerzitě tady v Plzni jsem se rozhodla, že budu studovat ještě 

pedagogickou fakultu přímo teda obor pro učitelství pro MŠ, takže jsem se přihlásila na 

Pedagogickou fakultu, kde jsem teda vystudovala další bakalářský obor, takže jsem jako 

dvakrát bakalář, s tím, že při obou těch studiích vysoký školy jsem pracovala. Původně jsem 

pracovala v obchodě, v maloobchodě a z toho jednou na vedoucí pozici a potom jsem se při 

tom druhým studiu už začala věnovat dětem. Začínala jsem jako asistent pedagoga ve 

speciální logopedický třídě, kde bylo, kde byl snížený počet dětí, to bylo 12 dětí a byly tam i 

děti s těžšíma řečovýma vadama a tady jsem, kde jsem teď, jsem se vlastně dostala tak, že 

jsem tady poprvé dělala praxi v rámci Pedagogický fakulty a moc se mi tady líbilo. Vlastně 

mě nadchnul, nadchnul mě přístup nebo prostě „Step by step“, „Začít spolu“, program Začít 

spolu mě tady oslovil a začala jsem se víc zajímat o alternativní programy a potom vlastně 

když jsem byla jako asistent, tak to už jsem byla ve 3. ročníku a to se mi hodilo, protože jsem 

cítila, že ještě nechci učit a do toho dodělávat bakalářku, protože mi to přišlo, že bych jako 



nemohla dávat obojímu to, co bych chtěla, takže jako ten asistent, to bylo tak jako adekvátní 

k tomu a tam mi to jako ohromně dalo. Hlavně tu individuální práci s těma dětma při tom 

menším počtu, to bylo jako výborný, ale prostě jsem v tý školce cítila, že to, co jsem poznala 

tady v Začít spolu, mi všude schází, že mi to prostě chybí a že to klima, který je vytvořený 

tady v tý školce, je prostě, se diametrálně odlišuje od toho, co jsem jako poznala v jiných 

klasickejch školkách, ať už v rámci praxí nebo v rámci tohohle toho zaměstnání. Takže jsem 

před bakalářkou jsem vlastně opustila to zaměstnání na konci roku, řekla jsem, že už dál 

nebudu pokračovat, i přesto, že mě vlastně lanařili, abych tam pokračovala jako pedagog a 

během 3 měsíců se mi vlastně ozvali tady z Č., že by potřebovali paní učitelku na 

dlouhodobej zástup, což bylo velký překvapení, protože tady je vlastně 6 pedagogů a ta 

fluktuace tady je úplně minimálně, takže se sem moc jako nedá dostat, jako pedagog, jako 

asistent občas jo, ale jako učitel ne a já jsem v podstatě třičtvrtě roku vedla za kolegyni, která 

teda nebyla přítomná třídu, tu Oranžovou třídu nahoře, s tím, že během toho třičtvrtě roku, co 

jsem tady byla, tak tady dole teda opustila třídu paní učitelka, takže jsem vlastně nastoupila 

místo ní a tu teďko vedu druhým rokem, takže jsem tady vlastně přesně 2 roky, nastupovala 

jsem vlastně v listopadu před 2 lety. Takže aktivně učím 2 roky.  

T: Můžu se zeptat na ten program „Začít spolu“? Co se vám na tom líbí? Co je na tom 

ojedinělé?  

R: Tak ten program Začít spolu je postavený vlastně na rovnosti dospělého a dítěte, je to 

hlavně o vzájemném respektování a nejdůležitějším bodem nebo pro mě nejdůležitějším, je to, 

že u dětí vlastně podporujeme svobodnou, možnost svobodný volby a svobodný vůle, a to je 

pro mě úplně zásadní. Takže mně se líbilo to, že tady vlastně se snažíme stavět děti, dětem na 

roveň, sice teda ještě nejsme tak daleko, abysme… nebo takhle, nenazýváme se průvodci, 

není to tady takhle zakořeněné, v té třídě, ale tykáme si vlastně napříč celým týmem školy, 

školky, protože vlastně naše škola je do toho programu zapojená. Rozjížděla se tady tuším už 

třeba před 20 lety, to určitě, takže jsme jedna z prvních dá se říct z prvních škol tady v ČR, 

který na tenhle program vlastně nasedaly a u nás to skvěle funguje, díky tomu, že vlastně naše 

škola má jenom první stupeň a Začít spolu vlastně jako takovej je vytvořenej právě pro MŠ a 

první stupeň, protože na druhém stupni už se přechází tuším na nějakej ten daltonskej model a 

o tom já už moc teda nevim. Takže my se jako do toho krásně tady vejdem. Takže jedeme 

vlastně podle toho celá škola i školka. 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, který jsou pro to nadšení, který to zajímá a je 

tam jako ohromná výhoda z tohodle zaměstnání, kde teď jsem, 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. Takže to sem jakoby nikde nepoznala.  

T: Takže se účastníte různých seminářů?  

R: Přesně tak a 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.  

T: To je super. Jak byste popsala kolektiv tady v MŠ?  

R: Kolektiv… je extrémně přátelskej, jak jsem říkala, vlastně když jsem sem přišla, tak mi 

bylo nabídnuto tykání ve směs vlastně záhy, neříkám že úplně od všech, není to tady jako 

vyžadováno, jako že bysme to měli přikázáno, ale v podstatě to tady tak jako hodně lidí cítí, 

takže když to nepřišlo u někoho hned, tak to přišlo po nějakým takovým jakoby poznání se, 

žejo, protože s někým se tak nevídáme. Obzvlášť toho týmu ze školy, takže to prostě přišlo 

spontánně, ale relativně záhy, takže v podstatě si tady tykáme skoro všichni, kdo jsme tady 

třeba delší sobu než rok. 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. Já, protože jsem dělala vlastně i jakoby v nějakých korporátních firmách, tak sem 

vlastně zjistila, že tam, kde skvěle funguje ta propojenost v tom kolektivu, kde vlastně je 

hezky nastavený to transparentní, otevřený prostředí pro komunikaci, tak tam to potom krásně 

funguje i ve spojení právě, když jsem byla v obchodě, tak právě i v tom přenosu na toho 

zákazníka. Protože jsem… takže to vidím, že to je něco, co se dá vlastně aplikovat podle 

mého názoru úplně na všechny, na všechny obory. Že tam, kde to vlastně funguje v kolektivu 

a v týmu, tak tam se to vlastně může jakoby přenášet dál, ven.  

T: Takže když vzniknou nějaké konflikty, ať už mezi vámi, tak mezi rodiči, tak se řeší 

otevřeně a jde o tu komunikaci?  



R: Určitě, ta otevřená komunikace vlastně je úplně klíčová a v podstatě díky tomu, že tady 

máme nastavený to prostředí takhle jako komunikačně, prostě přátelský a otevřený, tak 

samozřejmě ne všichni rodiče na to jako nasednou, ne všichni rodiče… my taky tim, že jsme, 

tam je ještě jeden zajímavej pohled, že my jsme sice alternativní školka, ale jsme státní 

školka. Takže my si… nás si rodiče úplně až tak nevybírají a my je. V podstatě pořád systém 

přijímání funguje tak jako spádově, jako systémově, prostě spadáme pod ministerstvo 

školství. Takže to znamená, že se nám může stát, že jsou tady i rodiče, kteří jako ten program 

nepreferovali, nevybrali si ho, ale prostě třeba tu školku mají nejblíž. Ale já musim teda 

zaťukat, že tim, že my nejsme nějak jak bych to řekla. My se snažíme to dělat, vyvažovat to. 

Nesnažíme se rodiče tlačit někam. Tím, že taky právě třeba tim, že ve srovnání 

s waldorfskýma školama, který si rodiče většinou vybírají cíleně, tam je třeba velká 

spolupráce s rodiči. A ty rodiče už… se tam hlásí s tím, že s tím, by s tím měli počítat a i 

v podstatě u nějakýho přijímacího řízení je jim to jako zdůrazněno, že těch akcí s rodiči bude 

víc, že bude požadováno po nich, aby se více zapojovali, protože ten jejich program na tom 

stojí. Tak to my se snažíme vybalancovat, aby… Snažíme se rodiče přizývat ke spolupráci, 

zvát je mezi nás, protože v podstatě tady máme, jsme zapojený i do projektu, teď mi vypadl 

ten název, jakoby kterej je nastavenej na tu spolupráci s těma rodiči, prostě jako otevřená 

škola, aby právě mohli přicházet a nebyly jim tady zavřený dveře. Ale samozřejmě některý 

rodiče to není v jejich možnostech, ať už v časovejch anebo ani vlastně nemaj tu chuť tady se 

s námi na tom víc podílet, takže potom máme pár akcí do roka, kdy v podstatě přizýváme ty 

rodiče, kdy třeba děláme společný tvoření, kde jim vysvětlíme, jak vlastně fungujou Centra 

aktivit. A to většinou jednou, dvakrát za rok, třikrát si udělaj čas všichni. Protože v podstatě 

v jinejch školkách to maj formou besídky, my to máme formou nějaký spolupráce nebo 

nějakýho začítku.  

T: Takže tady nemáte žádná přijímací řízení…  

R: Je tady přijímací řízení úplně klasický jako všude. My si v podstatě nemůžeme vybírat, 

tím, že jsme státní školka, tak nic takovýho nemůžeme pořádat. I když někdy by to nebylo 

špatný, protože by se to zase mohlo posunout na další úroveň, ale je to jak to je.  

T: Dobře, tak jo, Tak se přesuneme k supervizi. Co to podle vás je? Jak byste to pospala 

vlastními slovy?  



R: Já jsem se supervize vlastně letos účastnila poprvé a bylo to pro mě úžasný překvapení, 

pozitivní, byla jsem z toho nadšená, vůbec že něco takovýhleho jako existuje a funguje. Je to 

podle mě úplně bezvadná věc, která prostě, kterou doufám, že sebou asi přináší takhleta nová 

doba a novej přístup prostě k tomu, že psychohygiena je důležitou součástí, by měla být 

důležitou součástí každýho vlastně zaměstnání. A nejenom zaměstnání, ale prostě jako našich 

životů a díky tomu, že vlastně naše kolegyně M. s paní H., která nám vedla supervizi, už měla 

předchozí zkušenost, tak jsme ji oslovily přímo a doufaly jsme, že teda na nás, že si na nás 

udělá čas, že bude mít volno a povedlo se to. Takže my jsme opravdu měly z tý supervize 

myslim si, že všechny úžasnej zážitek. 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 myslim si, že i paní H. se tady moc líbilo a že jsme byly na stejný vlně. Takže jsme 

si to fakt užily. Takže tak, pro mě je teda supervize je, v podstatě vstup profesionála z oblasti 

psychologie a mezilidských vztahů mezi pedagogy a jeho 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. Můžeme v tom být třeba zacyklený nebo tak, 

což se třeba… já si myslim, že to se občas děje v kolektiv, já jsem to zažila. Tady to naštěstí 

nezažívám. Ale myslim si, že… my jsme úplně neřešily třeba vztahy mezi pedagogy, že by 

tady byly nějaké vypjaté situace. Byly to takové různé drobnosti, různé situace právě s rodiči 

nebo co dělat, když děti přijdou do školky a začnou říkat sprostá slova a situace se opakuje 

atd. atd. Ale pořád to jako nebylo nic třeba extrémně jako vyhroceného. Ale zažila jsem třeba 

školky, kde opravdu byly hodně napjaté ty vztahy mezi pedagogy a tam si myslim, že je 

takováhle intervence úplně jako nutná. Nás to jako posunulo a myslim si, že nám to, že jsme 

si tady udělaly při každé supervizi jako hezký čas, že jsme opravdu se… nám to nejvíc 

pomohlo v tom, že jsme se sešly všechny. 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. Není to prostě tak, jako to bylo na supervizi, protože vlastně paní H. nám 

nastavovala takovéto prostředí, tím jak to uvedla a dala třeba i nějaké téma, tak vlastně 

nastavila to prostředí pro to, že teď je to čas pro nás, společně. A samozřejmě to je jenom na 

pedagozích nebo na vedení, na tom kolektivu, jestli si dovoluje dělat si ještě takováhle setkání 

navíc, i bez supervizora, ale my při tom vytížení a všem, tak bohužel se omezujeme na ty 

porady, kde takovéto jako Guity pleasure, jako nemáme na to moc času. Takže v tom to byl 

pro nás podle mě největší přínos.  



T: Takže ta supervize je vlastně čas pro vás…  

R: 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.  

T: A co se tam probírá nejčastěji? Spíše pracovní nebo osobní věci?  

R: My jsme začínaly u toho, že jsme se, že jsme v podstatě nebo myslim si, jestli si to dobře 

pamatuju, že paní H. to otevřela tématem, tu supervizi první, jak v podstatě, co nám dělá 

radost, co vlastně děláme, když máme čas pro sebe. Abysme se vlastně pobavily o tom, 

abysme nezačaly hned prací, ale abysme se i pobavily o tom, jak to máme vlastně vyvážené 

v životě, vlastně. Takže naším asi ústředním tématem byla právě vyváženost, vyváženost 

toho, protože my jsme v podstatě, já už ani nevim, jestli jsme vznášely nějakej požadavek 

konkrétní, při tý supervizi, na začátku. Ale ono to nějak jako vyplynulo, přirozeně. Takže to 

nakonec bylo, řešilo se to, co bylo pro nás podstatný. Vycházelo to z našich potřeb, to bylo 

výborný. Paní H. je jakoby velkej profesionál a opravdu uměla krásně naslouchat našim 

potřebám a nastavit na to jako ty další témata těch supervizí, takže to bylo opravdu podle mě 

pro nás příjemný vlastně. Já to vnímám jako kolektivní psychoterapii, i 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. Já jsem teda psychoterapii 

absolvovala v minulosti, takže mě to tak jenom zpátky naladilo na to, že bych si klidně občas 

zašla, že to je fajn. Ale kolegyně, které to nezažily… takhle myslim si, že tu nebyla žádná 

negativní vazba zpětná na to. A dokonce jsou tady kolegyně, které jako říkaly, že to je vlastně 

bezva, že to je úleva a že třeba měly trochu předsudky vůči psychoterapii, ale že díky tomu, 

že to takhle přišlo skrze tu supervizi, tak je to vlastně fajn. Jinak teda to téma bylo nejvíc 

právě vybalancovat to, že v podstatě pedagog v MŠ je pořád jako, něco řeší, což samozřejmě 

všichni pořád něco řešíme, ale my jsme ještě tak jako tady zahlcení tím, že vlastně na základní 

škole je ten rozdíl, že dětem dáte přestávku, třeba aspoň u těch malinkejch ne úplně, ale třeba 

od těch třeťáků nahoru, a trochu vlastně každej už má zodpovědnost sám za sebe. 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. A není to, je to jenom právě ten nápor na tu pozornost, který je extrémně náročný 



při tom počtu těch dětí. Takže jsme pro to jsme vlastně řešily tohleto, 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. Takže to bylo pro nás takový palčivý 

téma, který si myslim, že je jako pro leckterýho psychologa náročný, jak to vystavět, ten 

rozhovor, aby v podstatě se toho člověka nedotknul, ale nějakou jako nenásilnou formou se 

trochu dopídili 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.  

T: takže to byla témata toho balancování osobního a pracovního, komunikace s rodiči… 

R: To bylo asi nejvíc.  

T: Ještě vás napadá něco, co se řešilo?  

R: Možná… 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 my jsme jí teda měly 

asi ve třídě jenom svojí, takovou interní jako na naší třídě, abysme si předaly takový ty rychlý 

informace, když někdo nemůže a tak, když něco potřebuje rychle předat. Ale vlastně nás 

nenapadlo si jí udělat jako celoškolkovou. 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… většina paních 

učitelek tady má rodiny, děti, takže i ty víkendy jsou takový, no soukromý a nechceme do 

toho moc zasahovat. Takže třeba ta whats-upová skupina nám docela pomohla v komunikaci 

a organizaci lepší. Předávání informací pravidelně a tak.  

T: Jak vlastně vznikají ta témata? Přinesla jste vy někdy téma nebo stalo se někdy, že třeba 

nebylo co řešit?  



R: No, většinou to právě začínalo tak, ta supervize, že v podstatě jsme řešily, jako nějaké 

konkrétní potřeby nebo nápady, které jako vyvstaly za tu dobu, co jsme se neviděly. Takže to 

vlastně vznikalo spontánně a vznikalo to většinou tak, že jsme se v rámci toho kroužku, kterej 

objel jakoby ten stůl a trval i třeba docela dlouho, protože paní H. vůbec nás jako na nás 

nespěchala a nechala opravdu každýho sdělit ty svoje dojmy nebo ty svoje potřeby, 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, tak to možná je jednodušší, když je to poprvé, protože v podstatě 

tim, že nevíte, co od toho čekat, tak vlastně, tak jako, tak to tak jako jde pomalejc, ono možná 

kdyby byla ta další supervize, že už by jsme vlastně přišly, nechci říct plný očekávání, ale 

právě plný těch jako nápadů, protože už bysme přece jenom věděly víc, že to, co tam otevřem, 

opravdu budeme moct na to dostat ty odpovědi. Tím pádem možná ta další supervize by byla 

víc jako i taková jako výživnější. Že na začátku to plynulo tak jako lehčejc ta první supervize, 

protože jsme v tom byly nový a nevěděly jsme, co nás čeká.  

T: A kolik jich už bylo těch supervizí?  

R: My jsme těch setkání měly, měly jsme jí jako jednu supervizi, co znamená jako, měly jsme 

jí jako na půl rok a těch setkání mohlo být… to vám teďko neřeknu, ale… jestli jich mohlo 

být třeba 6, něco takovýho a byly to třeba právě setkání vždycky tak na… na ty 3 hodinky 

třeba, že to bylo dohromady třeba 20 hodin plus ještě ty, plus ty osobní, hodinový.  

T: A v budoucnu ještě supervize budou?  

R: 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 a asi bysme i zvolily znovu paní H., protože určitě bysme našly další témata, 

který bysme mohly probrat. Hmm.  

T: Když se vrátím k tomu, že jste říkala, že to pro vás byla první supervize. Měla jste nějaká 

očekávání nebo obavy před supervizí? Věděla jste vůbec, co od toho čekat?  



R: No, úplně jsem nevěděla, co to je, tak jenom co si tak člověk kde zjistí, najde, vyčte… A já 

jsem od toho neměla očekávání, protože já chodím prostě do novejch věcí s otevřenou myslí, 

takže se prostě na to těšim a říkám si, že to je vždycky jako výborná příležitost pro to, aby 

vzniklo něco nového, takže očekávání jsem neměla 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… já jsem, zjistila jsem opravdu, že to je, že jako 

když to vede zkušenej psychoterapeut, tak to může bejt úplně výbornej, rychlej posun. Ale 

určitě tak vidim jako velký plus to, že tady jsme jako otevřený, ten kolektiv. I komunikaci, i 

opravdu jsme otevřený novejm věcem. Protože myslim si, že pokud by se dělala supervize 

někde, kde jsou takový ty zatvrzelý paní učitelky, který i jako nechtějí sdílet a nechtějí, spíš 

jako i… asi to sdílení je klíčový pro mě. My jsme tady docela dost sdílely. Musím říct, že 

kdybych byla člověk, kterej opravdu je tady, chodí jako sem do zaměstnání a v podstatě 

nechce moc, aby tady někdo věděl o mym osobním životě… samozřejmě my jsme měly 

možnost nesdílet svoje osobní věci, to je samozřejmost. Ale myslim si, že pokud bysme 

nebyly ochotný sdílet a opravdu jsme řekly, nechci mluvit, ne dneska ne a bylo by nás 

takových tady víc, tak si myslim, že by to docela jako mohlo, že by to možná trochu dřelo. 

Takže tam vlastně bylo parádní, že když my jsme měly, takhle. To je taky, to je celý to, co 

vlastně i učíme i ty děti. Snažíme se je naučit, aby dokázaly pojmenovat problém nebo 

potřeby, díky tomu si dokážou uvědomit, co to teda je, díky tomu dokážou snáz dojít k tomu, 

co potřebujou pro to, aby se to vyřešilo. A to je vlastně jedna z klíčových věcí, která i nás k tý 

supervizi takhle, tim, že jsme přišly s tímhle tím nastavením, tak my jsme z toho fakt 

vytřískaly maximum. Myslim jako, je to můj názor, možná někdo má jinej pohled, ale já to 

cítím takhle.  

T: Takže vlastně ten kolektiv a jak to funguje, ovlivňuje celou supervizi… 

R: Určitě, myslim si, že určitě, ale na to by asi mohl odpovědět supervizor zkušenej.  

T: A říkáte zkušený supervizor, psychoterapeut… kdo vlastně podle vás ten supervizor je, 

jaký by měl být, aby ta supervize mohla být co nejefektivnější?   

R: Já si myslim, že supervizor by měl bejt člověk, kterej, no, to je těžký, jaký bych mu dala 

klíčový vlastnosti. 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. Myslim si, že by měl mít zkušenosti, prostě že by měl mít ty zkušenosti, i 



jako životní a nějakej myšlenkovej přesah, aby nejel v nějakých zajetých kolejích, protože si 

myslim, že potom to nemůže takhle třeba vznikat, jako to vznikalo za pochodu u nás, že aby 

nebyl jako zatvrzelý, aby byl prostě otevřený i třeba jakýmkoliv tabuizovaným tématům, která 

můžou přijít v rámci té supervize. A za mě by to měl být určitě empatický člověk a co teda 

nesmírně oceňuju na paní H. bylo to, že se, že uměla krásně, uměla krásně pracovat s časem, 

uměla to krásně zorganizovat, takže jsme neměl nikdo… nebo já jsem osobně neměla pocit, 

že bych neměla prostor mluvit, ale zároveň nemam pocit ani, že by to bylo přehlcený tím, že 

jsme tady chrlily tři hodiny svoje pocity a vlastně jsme si z toho nic neodnesly a uměla se jako 

krásně upozadit, když byla potřeba a uměla krásně vystoupit ven, když zase cítila, že už je 

potřeba to ukončit. Takže cit pro práci s časem, organizaci toho jakoby určování důležitosti, 

no určování, vycítění důležitosti těch, nacítění na důležitost těch témat a vyčlenění jim jako 

adekvátního času. Taková alchymie trošku.  

T: Takže jak vlastně poznáte, že dělá supervizor svoji práci dobře?  

R: No vzhledem k tomu, že jsem zažila jenom jednoho supervizora, tak asi jenom svým 

vlastním pocitem, jestli mi v tom je dobře nebo ne. A jestli mám pocit, že to tomu týmu něco 

přináší nebo že ne. Ale myslim si, že jako jako… asi vlastně měřítkem, jako protože pořád, 

protože jsme tady v nějaký realitě, tak ideálním měřítkem je to, pokud se dokázaly zavést 

nějaké jakékoliv témata nebo opatření, která vznikla na základě těch řešených témat, pokud 

dokázaly jsme je zavést do jako do reality, do provozu. 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. Protože může se stát, že jako 

není možný všechno stihnout jako v krátkým čase. Takže za mě i kdybych to nebrala 

pocitově, tak bych třeba řekla, super, my jsme si udělaly čas pro sebe, naladily jsme se na 

sebe, měly jsme domácí úkol zamyslet se, co nás vyživuje mimo školku, na to jsme se 

soustředily a můžu říct asi, troufnu si říct, že většina z nás se začala víc zaměřovat na to, jestli 

se vyživujem mimo školku, co ho vyživuje mimo práci. 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. Takže my jsme 

jako, minimálně ta poslední věc je vyloženě hmatatelnej důkaz, že jsme zavedly něco nově.  

T: Takže to jsou vlastně přínosy. Napadá vás ještě něco, co se změnilo po té supervizi? Vidíte 

tam nějaký posun k lepšímu?  



R: My jsme měly zajímavou tu supervizi, protože jsme vlastně, protože nám do toho vstoupila 

korona. Takže tam se začaly vlastně otevírat ještě i víc takový ty hluboký témata osobní, 

protože si myslim, že to s hodně, hodně z nás to jako zamávalo, ten strach a všechno, žejo. A 

teďko i to, že vlastně ta, teďko najednou ta školka stojí a všechno je jinak, to bylo pro nás 

vlastně takový velký, bylo to jiný a co bylo přínosem. 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. Co jsme vlastně zavedly po supervizi, to bylo parádní a to jsme si mohly dovolit 

jenom díky korona krizi, protože jsme vlastně měly zavřenou školku úplně. Asi 3 týdny jsme 

vůbec teda nechodily do práce, ale potom když už se teda to rozvolnilo, ukázalo se, že teda to 

není tak až strašný, jak to vypadalo, tak jsme se vlastně začaly scházet ve školce, pracovaly 

jsme teda tady na věcech, který byly bez dětí nebo jsme připravovaly něco pro děti, posílaly 

jim to e-mailem a dělaly jsme si společný snídaně. To bylo perfektní, to jsme říkaly, jako že 

kdyby to šlo, že takhle bysme startovaly náš den každej den. Ale to bysme musely mít školku 

třeba od osmi, od devíti společně, všichni od jednoho času, což bohužel nejde. Takže to jsme 

zachovat nemohly, ale to si myslim, že vzniklo jenom díky supervizi. Že vlastně nás to tak 

naladilo, že jsme v tom chtěly jako pokračovat, takže my jsme si v tom, při vlastně při zavření 

školce pokračovaly. Ale potom jsme samozřejmě musely to opustit. No a myslim si ještě nebo 

cítím, že i začátky těch porad jsou takový v podstatě víc klidný, že se nenajíždí hned do 

takový, právě do tý organizace a že to hnedka nejede t d d d d, ale ze se žačne v klidu, dá se ta 

káva, jo, chvilku se naladíme a pak teprve začnem, to si myslim, že právě je ta 

psychohygiena, kterou jsme řešily hodně s paní H., že tady i do toho trošku vlastně nám 

zahrála, že jsme, že tak jako ten začátek toho, když se sejdeme, už není takovej dril a není to 

takový to, že opravdu přilítnete, zavřete tu školku, tu třídu a teď si sem sednete a jo tak otevři 

diář a t d d, ale prostě že ta chvilka tam je, takovýho toho, kdy si popovídáme třeba a je to 

chvilička, ale i tak to cítím, že to je jako příjemnější ten začátek toho setkání. Ještě 

přemejšlim, jestli je něco, co jsme jako aplikovaly do praxe vyloženě. Co jsme řešily hodně, 

ty rodiče. Tam potom na to nebyla, nebyla teda úplně šance, protože jak jsme byly zavřený, 

tak vlastně žádný konzultace neprobíhaly, ty budou probíhat až teď na podzim.  

T: A co to bylo s rodiči za případ?  



R: Jo, tenhle ten případ byl vyloženě chlapeček, projevoval se tak jako lehce agresivně, to 

teda nebyl chlapec z mojí třídy, ale z jiné třídy, a právě používal sprostá slova a zdálo se, že, 

nebo jako opakovaně ten chlapec v podstatě řekl, že takhle se k němu chová jeho tatínek 

doma. A protože tady tak jako jsme, a díky tomu teda, že my tady máme hodně dětí, který 

bydlí v blízkosti školky, tak jsme měly, že takový interní informace, že od sousedů, že jako u 

nich doma občas bývá řev a že to není jako úplně pěkné a že se jim to jako nezdá úplně 

v pořádku, aby tatínek jako křičel na pětileté dítě a tydlety výrazy ještě, které záhy právě 

používal ve školce. Takže tím to v nás jako ještě to semínko pochybnosti, který měly děvčata 

právě nahoře, paní učitelky z jeho třídy, tak tohle jenom umocnilo, ta výpověď, právě někoho 

z toho blízkýho okolí, že to tam nebude asi úplně v pořádku a jestli ta, právě jsme měly 

podezření, jestli tak jako nedochází, nechci říct úplně k domácímu násilí, to ne, ale jestli tam 

opravdu není nějaká výraznější dominance toho jednoho z partnerů a jestli i třeba i maminka 

právě nemůže tím jako lehce trpět. Sice teda maminka nedávala najevo, ale bylo najevo, že je 

submisivní, takže tam. No ale potom nakonec vlastně ani nevim, jak to holky vyřešily, 

protože ta konzultace se nemohla konat, ale myslim si, že to potom nějak jako ustalo tyhle ty 

problém, takže nevim, jestli se uchýlily vůbec k nějakýmu rozhovoru nebo ne. Ale dělaly 

jsme i modelový situace a tak, abysme si vyloženě, aby si děvčata vyloženě vyzkoušely nebo 

paní H. nám radila, jaký dotazy vyloženě třeba pokládat.  

T: A během supervize používáte nějaké techniky jako třeba ty modelové situace, scénky nebo 

je to spíš dialog? Nebo jak to probíhá ta supervize?  

R: Jo, určitě, začátek supervize bylo prostě společné přivítání, paní H. následně udělala to 

kolečko, kdy vlastně se položila otázku a zeptala se, většinou to začínalo slovy, tak jak se 

máte paní učitelko? Kdy samozřejmě řek, já se mám dobře a bylo to a někdo se rozpovídal. 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.  

T: Že jste jí je předem posílaly?  

R: No, nono, dávaly jsme jí, asi dvakrát jsme jí dávaly takový nástřel, aby se na to trošku 

mohla připravit, protože… 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. Jestli to budou děti nebo jestli to budou, jestli to 



budou naše partnerský vztahy nebo co to bude. A ona měla vlastně několik za tu dobu 

supervize kromě dialogů nebo kromě výkladu nebo nějakých svých zkušeností a historek, 

který taky byly pro nás nesmírně přínosný, tak přinesla i jako zajímavý, zajímavý techniky 

nebo nástroje, který nám tady předvedla. Akorát že já mám z toho zápisky, který nemám tady, 

takže kdyby vás to zajímalo, tak vám to můžu naskenovat a můžu vám to poslat. 

T: To by bylo super.  

R: Jo, protože to byly konkrétní techniky nebo konkrétní, v podstatě, no techniky asi. Já teď 

nevim, jak to jinak popsat, který nám vlastně ukázala, jak funguju. Bavily jsme se třeba o tom, 

jakou roli kdo může hrát v týmu, kde jsme se bavily o tom vlastně, co, jaký role každej tým 

by měl jako obsahovat, což je nějaká konkrétní něčí v podstatě jakoby vystavěná, někdo to 

prostě vymyslel a zřejmě to, zřejmě to asi jako už je ozkoušený, takže tam bylo vlastně, 

abysme si zvědomily, kdo tady, kdo co máme, jako čeho máme nejvíc v sobě, jako jaký tý 

složky, co přinášíme tomu týmu a tak. Takže jsme dělaly i takovýhle cvičeníčka. Takže to 

bylo rozmanitý. Určitě to nebylo jenom, nebylo to jenom povídací. Ale bylo to takový klidný. 

Nebylo to nátlakový a ani jednou se nám třeba nestalo, že bysme dělaly nějakou techniku, 

která by někomu byla nepříjemná.  

T: Jo, že jste se shodly na tom… 

R: Přesně, no ono to bylo většinou takový klidový. Ona to měla velmi takový jako, jak bych 

to řekla. Takový jako decentní, a ne až tak akční, jakože bysme měly plnit nějaký úkoly 

v prostoru a tak. což by třeba někomu mohlo bejt nepříjemný nebo něco fyzickýho. Jo, já jsem 

zažila různý, různý, různý školení, i vlastně když jsem dělala pro jednu cizí firmu, tak jsme 

měli školitelku z Amsterdamu. Ta měla třeba úžasnou jako. Byla mladá, bylo jí tak kolem 30 

a měla úžasný metody a techniky, ale to prostě byl celej den, kdy jsme opravdu jenom dělali 

spolupráci, pořád jsme dělali, plnili jsme úkoly v malejch skupinkách a bylo to bezva, ale 

bylo to akční a pro introverty by to mohlo bejt jako velmi nepříjemný. Ale my jsme jako byli 

v… my jsme byli z obchodu, takže jsme museli bejt i takový jako otevřený a rychle jednat, 

takže třeba zažila jsem takovýhle školení, který bylo bezva, ale tohle školení oproti tomu bylo 

hodně takový v poklidu a hodně sedící. Takže nepřišla žádná technika nebo nic, co by 

někomu bylo nepříjemný.  

T: Možná ještě jestli vás napadají nějaké ta cvičení, co jste dělali?  



R: No já bych vám to spíš poslala vyloženě, protože to jsou věci, které mají svůj název a 

kdybyste je chtěla použít, tak zbytečný asi, abych vám o tom teďko vyprávěla, protože já tom 

mam vyloženě sepsaný a musim se přiznat teda, že mi to teďko úplně nespíná. Nedám vám 

jakoby název tý techniky, jak jsme s tím pracovaly.  

T: Ale fungovalo to… 

R: Jo, bylo to pro nás zajímavý v tom, že jsme, že jsme si vlastně zvědomovaly různý věci, 

který, o kterejch člověk normálně nepřemejšlí. Takže právě třeba to, to s tím rozložení v tom 

týmu, tak tam prostě byly role jako kdo je zdrojař v tom týmu, kdo je kreativec, kdo je 

vizionář, kdo je ten, kdo to prostě uchopuje, kdo to dává do hmoty, kdo je ten realizátor… My 

jsme se v tom hledaly, my jsme se úplně nerozdělovaly ty role, protože ona nám řekla sama, 

že každej se tak třeba najde ve 3 rolích, že nikdo není nutně jenom jedna role. Takže jsme si 

vlastně zvědomovaly a hledaly se v tom… 

T: Takže vlastní roli… 

R: Každej, přesně tak, hledaly jsme si v tom vlastní roli, co vlastně kde se nejvíc cítíme. Pak 

jsme vlastně dostávaly i zpětnou vazbu od kolegů, od kolegyň, jestli jako potvrzení, jestli to 

tak cítí i oni nebo ne a většinou… většinou jsme se shodly, ale někdy se fakt stalo, že někdo 

se v něčem podceňoval a ostatní mu řekly, no tak to je jasný, ty jsi prostě jasnej zdrojař, vždyť 

ty prostě vždycky všechno nabídneš a všechno jakoby dokážeš zajistit a ty jsi zase jasnej ten 

tahoun, kterej to prostě, kterej to jako odpálí tu novou myšlenku, kterej jí právě převede do tý 

reality. Takže tam, tohle pro mě bylo zajímavý. Tam se hodně pracovalo s tím týmem. Jiný ty 

techniky byly třeba víc jako o nás.  

T: Jak o tom mluvíte, a i před tím, trochu z toho cítím, že to je hodně o tom sblížení se a 

poznání toho okolí svého. 

R: Jo, určitě je to tak. 

T: Tím to právě pak může líp fungovat.  

R: Jo, to určitě, to jste hezky popsala, no. To je přesně to, co jsme si z toho asi nejvíc odnesly. 

Že jsme právě měly ten čas na sebe, ale ne jako každá na sebe, to samozřejmě není v tom 

kolektivu takový jako třeba v tej, to my jsme měly v tý osobní konzultaci, ale právě na sebe 



společný. Prostě sdílet sebe, ale ne jenom jako učitelku, ale jako člověka. S tím, že 

samozřejmě nemusim tady říkat jako já se holky teď rozvádím a tak. ale prostě můžu říct, jo, 

holky, jsem z toho unavená, potřebovala bych někdy prostě třeba fakt si udělat prodlouženej 

víkend a odject na ten wellness a myslim si že v podstatě nikdo z nás by se tomu nedivil, 

protože todle je třeba věc, kterou cítí jednou za čas prostě zacítí všichni, obzvlášť teda paní 

učitelky, žejo, který učí 20 let. Tak to asi musí mít jako tu potřebu, asi vyšší, si občas fakt 

jako odpočinout.  

T: Možná ještě se zeptám na nějaká třeba i kritická místa, co se třeba nedařilo. Stalo se někdy, 

že vám tam nebylo příjemně? 

R: Hmm.  

T: Nebo co byste třeba změnila, aby ta supervize mohla být…?  

R: Já bych třeba na tý supervizi, co jsme měly my, nezměnila nic. Já jsem jí úplně maximálně 

prostě přijala a je, byla podle mě úplně výborná. A to nechci nikomu pochlebovat, já jsem 

byla fakt nadšená. Já jsem uvažovala chvíli, že bych se s paní H. i spojila a dala si s ní jako 

osobní konzultace, ale potom jsem to zavrhla i kvůli tomu stavu, co teď je a Praha… ale 

nezamítám to jako v budoucnu, protože jsem, mi opravdu, velmi jako sedla jako člověk. Ale, 

hmm, no, asi určitě jak sem řekla, myslim si, že ta otevřenost, toho jako s čím přistupuje ten 

člověk do tý supervize, je velkým přínosem. A určitě právě ta citlivost a ta empatie toho 

supervizora, 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. 

Protože já si fakt dovedu představit, že kdybysme… ona nám právě i sdílela hodně příběhů 

z jiných supervizí, ať už ze škol nebo ze školek a její třeba osobní takovej jako pochvala nám, 

ale nebo konstatování bylo, že ona řekla, že vidí, jak prostě my tady, že my jak tady ve školce 

potřebujeme si pomáhat, jak potřebujeme fungovat dohromady, což tak je prostě, protože tady 

vlastně jakejkoliv pedagog vypadne, tak se musíme prostě prostřídat a pořád tak jako 

pendlujeme mezi sebou když je to potřeba, což na základkách úplně tak není, tam třeba může 

přijít nějaká paní učitelka na zástup zvenčí. I ve školkách to tak může být, ale prostě my se 

opravdu musíme víc spolupracovat, už jenom kvůli tomu, že jsme 2 na třídě nebo teda máme i 

asistentky. Teď se musíme domlouvat, musíme vlastně časově se překrejváme, takže opravdu 

spolupracujem. Kdežto ten pedagog, co je sám na třídě na základce, vede si třeba svoji třídu 

na tom prvním stupni, je opravdu víc individualita. Takže nám, její konstatování směrem 



k nám, to, co srovnala, říkala, opravdu vidim, přijdu do sborovny a většinou jsou to týmy, fakt 

jako hodně individualistů. Je to prostě part individualistů. A spoustu těch lidí nechce vůbec 

s ostatníma, nechce s nima sdílet, nechce znát jejich názory, opravdu jedou si tu svojí a 

řeknou, já si to dělám takhle, ty si to dělej takhle, jo a vlastně si jedou tu svoji cestu. 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. Takže díky tomu vlastně řekla, že 

supervize v MŠ jsou pro ní mnohem jednodušší a mnohem příjemnější, než třeba na těch 

základkách. Ale určitě nám sdílela i případ školek, kde právě ve školce nebyly dobrý vztahy, 

bylo tam pár třeba mladejch, paních mladejch učitelek, mladých paních učitelek, tak, které 

byly otevřené, které na to byly nastavené, byly z toho nadšené a pak tam bylo zase pár těch 

starších učitelek, které s nikým nechtěly nic sdílet, nechtěly nic měnit a mě to nezajímá a já 

chci bejt doma a nechci tady 3 hodiny sedět na supervizi a samozřejmě asi není jako v moci 

žádnýho supervizora, aby někomu lámal jeho svobodnou vůli anebo aby prostě měl takový 

kouzlo, že prostě zlomí úplně všechny na světě. Protože když vás někdo pošle na 

psychoterapii a vy na ní nebudete chtít jít, tak tam půjdete jednou a v lepším případě to 

dopadne tak, že tam nepůjdete a v horším případě to dopadne tak, že psychoterapeut řekne, vy 

už sem nikdy nechoďte, já už vás tady nechci vidět. Takže tak.  

T: Napadá vás ještě něco důležitého, co by mělo zaznít?  

R: Asi ne, kdybyste chtěla, tak já se pohrabu doma v těch poznámkách a vezmu si na vás e-

mail.  


