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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je představit téma supervize v kontextu školního prostředí jako 

nástroj profesní podpory předškolních pedagogů, zmapovat realizaci supervize v mateřských 

školách a zjistit, jak supervizní službu vnímají a hodnotí jejich pedagogičtí pracovníci. 

Teoretická část se nejprve věnuje konceptu supervize z hlediska pojmového vymezení, 

funkce, cílů, zaměření, procesu a účastníků. Následující část teorie se zabývá tématem 

uplatňování supervize ve školství, specifickými nároky pedagogické profese a představuje 

supervizi jako účinný nástroj profesního růstu a psychohygieny pedagogů. Empirická část 

práce představuje kvalitativní výzkum zaměřený na zkušenosti pedagogických pracovníků 

se supervizí ve třech mateřských školách, který byl zpracován podle principů metody 

zakotvené teorie. Výsledky výzkumu ukazují, že realizace supervize v MŠ předně závisí 

na finančních a organizačních možnostech školy, které předurčují míru využití potenciálu 

této služby. Z výsledků dále vyplývá, že pedagogičtí pracovníci supervizi vnímají jako 

pomoc v získání nového náhledu a prostředek ke sdílení v bezpečném prostředí. Právě pocit 

bezpečí a důvěru učitelé vnímají jako klíčový prvek pro úspěšný supervizní proces společně 

s lidským a partnerským přístupem supervizora, jehož přítomnost je nezbytná pro ochranu 

prostoru a řízení procesu. Podle výsledků pedagogové supervizi vnímají jednoznačně jako 

přínos v oblastech osobního i profesního rozvoje, podpory týmové komunikace a spolupráce 

a rovněž řízení a organizace školy. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Supervize, mateřská škola, předškolní vzdělávání, kolegiální sdílení, profesní rozvoj, 

prevence syndromu vyhoření, zakotvená teorie 

 



ABSTRACT 

The aim of the thesis is to present the concept of supervision in educational context as a tool 

for supporting preschool educators in their professional development, to map supervision 

implementation in nursery schools and examine teachers‘ views on supervision. The 

theoretical part first introduces the concept of supervision with regard to the term definition, 

its functions, aims, purpose, process and its participants. The following section of theory 

deals with the topic of supervision in educational environment, specific demands placed on 

teaching profession and presents supervision as an effective tool for teachers‘ professional 

growth and their mental health support. The empirical part presents qualitative research 

focused on teachers‘ experiences with supervision in three nursery schools and based on 

grounded theory principles. The results show that supervision implementation in nursery 

schools primarily depends on their financial and organisational capabilities which determine 

their ability to utilize supervision‘s potential. Research also shows that preschool educators 

perceive supervision as help, providing them with new perspectives, and as a means of 

sharing in a safe environment. Feeling of safety and trust in particular is according to the 

teachers a key component of a successful supervision process together with a humane and 

collegial approach of the supervisor whose presence is essential for protection and managing 

the process. According to the results, teachers definitely perceive supervision as beneficial 

for both personal and professional growth, team communication and cooperation support 

and school management. 
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Úvod 

Supervize je významnou součástí pomáhajících profesí a v oblastech psychoterapie, 

poradenství a sociální práce má již dlouholetou tradici. Tento nástroj profesního růstu 

a podpory zaměstnanců se stává stále populárnějším a jeho působení se postupně rozšiřuje 

do dalších pracovních oblastí, v nichž hraje významnou roli lidský vztah. Jednou z těchto 

oblastí je také školství, kde se cílovou skupinou supervizního působení stávají pedagogové. 

Ačkoli je pedagogům status pomáhajících pracovníků někdy upírán, nároky jejich 

profese spojené s velkou odpovědností a stresovou zátěží popřít nelze. Podpora pedagogů 

v podobě péče o duševní zdraví nebo možnosti dalšího vzdělávání a profesního růstu 

je stejně významná a potřebná jako u ostatních pomáhajících profesí a pronikání supervize 

do školního prostředí tuto potřebu potvrzuje. 

Tématu supervize ve školství se v poslední době věnuje stále více výzkumníků 

a autorů, kteří se zabývají její účinností, specifiky, přínosy pro pedagogy či překážkami 

v jejím zavádění nebo píší o svých zkušenostech ve školství z pohledu supervizora (např. 

Smetáčková et al., 2021; Fejfarová et al., 2012). Pozornost však byla věnována zejména 

oblastem základního nebo středního školství a mateřské školy byly dosud spíše opomíjeny. 

I v prostředí mateřských škol se však supervize stále častěji objevuje, v posledních letech 

zejména díky projektu MŠMT Šablony, který poskytoval možnost čerpat na supervizi 

finanční prostředky.  

Cílem této diplomové práce proto bude prozkoumat téma supervize v prostředí 

mateřských škol blíže a zmapovat, jakým způsobem se zde supervize realizuje, jaký má 

průběh nebo jaké typy problémů řeší. Hlavním záměrem však bude zjistit, jak tuto možnost 

dalšího vzdělávání a profesního růstu vnímají samotní pedagogičtí pracovníci. Co pro ně 

supervize znamená? Představuje pro ně další nepříjemnou povinnost nebo vnímají nějaké 

její přínosy? Je vůbec supervize cestou, jak pomáhat pedagogům nebo je zapotřebí nalézt 

jinou formu podpory? Na tyto a další otázky bude hledat odpovědi kvalitativní výzkum ve 

třech mateřských školách, který bude realizován v souladu s principy metody zakotvené 

teorie. 

  



 

9 

 

Teoretická část 

1 Supervize 

1.1 Vymezení pojmu 

Význam pojmu supervize vyplývá z jeho etymologického původu. Výraz je odvozen 

od anglického supervision, jenž pochází z latinských slov super (nad, nahoře, shora) a videre 

(vidět, hledět). Supervision v angličtině znamená dohled, dozor nebo také kontrolu 

a původně se vztahoval na situace, kde pověřenější osoba dohlíží na méně zkušeného 

pracovníka při plnění úkolu nebo provádění nějaké činnosti. Konkrétní vymezení tohoto 

pojmu se však lišilo podle jednotlivých zemí i kultury a povahy dané profese. Chápání 

supervize se s vývojem společnosti dále proměňovalo a její současné pojetí formovalo 

množství myšlenkových proudů, jejichž poznatky postupně integrovala. Ačkoli se na vzniku 

soudobé koncepce supervize podílely různé přístupy a školy (např. terapeutické nebo 

sociologické), nejvýznamnější roli vždy hrála potřeba připravit adepty pomáhajících profesí 

pro praxi. Po celou dobu tohoto vývoje zůstávalo neměnnou podstatou supervize pomáhat 

lidem, aby dobře spolupracovali s lidmi. (Havrdová & Hajný, 2008; Baštecká et al., 2016) 

V současné době autoři (např. Smetáčková, Štech et al., 2020; Havrdová & Hajný, 

2008) definují supervizi jako nástroj celoživotního učení v pomáhajících profesích, jehož 

prostřednictvím lze podporovat a vést jednotlivé pracovníky, skupiny nebo týmy k dosažení 

profesionálních, osobních či organizačních cílů. Smyslem supervize je zlepšit kvalitu práce 

a podporovat profesionální růst, konkrétní cíle se liší v závislosti na kontextu a požadavcích 

organizace. Obvykle se týkají rozvíjení profesních dovedností, posilování vztahů 

v pracovním týmu nebo řešení problematických situací. Venglářová (2013) nad zlepšení 

kvality práce staví péči o pomáhajícího pracovníka, který teprve díky dobré psychické 

kondici a pracovní spokojenosti může poskytovat kvalitnější péči svým klientům. 

Hlavními nástroji, s jejichž pomocí supervize zmíněných cílů dosahuje, jsou 

především reflexe pracovní činnosti a podpora procesu učení a změny. Reflexí se vytvářejí 

nová spojení a souvislosti, jež napomáhají odkrývat konflikty a překážky brzdící pracovní 

proces a odhalovat neočekávané zdroje potřebné k jejich řešení. Reflexe tak vnáší do práce 

v organizaci tvořivost a podporuje proces změny. (Havrdová & Hajný, 2008) 
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1.2 Supervize a příbuzné pojmy 

Supervize má velmi blízko k dalším příbuzným oborům jako je např. koučování, 

mentoring nebo poradenství, s nimiž bývá často zaměňována. Za účelem jasnějšího 

vymezení konceptu supervize je proto vhodné uvést hlavní charakteristiky těchto 

spřízněných pojmů a poukázat tak na rozdíly z nich vyplývající. 

Mezi pojmy nejčastěji zaměňované se supervizí patří koučink. Pojem koučink vznikl 

v oblasti sportu, pronikl však také do pomáhajících profesí a jeho pojetí i metody se začaly 

přibližovat supervizi. Koučink je však zaměřen především na stanovování cílů a zvyšování 

výkonnosti a bývá využíván zejména vedoucími pracovníky, kterým pomáhá zvládnout 

vedoucí roli, řídící nástroje, rozvíjet potenciál a rozšiřovat perspektivy. (Havrdová & Hajný, 

2008; Smetáčková, Štech et al., 2020). 

Dalším příbuzným pojmem je mentoring, jenž zahrnuje předávání vědomostí, 

dovedností a podpory kompetentnějšího a zkušenějšího pracovníka mladšímu kolegovi 

s cílem snazšího osvojení pracovních úkolů a začlenění do kolektivu. Mentor je také 

poradcem a svého svěřence podporuje v sebepoznání a využití jeho potenciálu a schopností.  

Blízký pojem představuje také metodické vedení, při němž pracovník poskytuje 

podporu jiným pracovníkům prostřednictvím nabízení osvědčených a užitečných postupů, 

které je potřeba dodržovat pro zachování dobré kvality a efektivity dané služby. 

V organizacích se metodické vedení objevuje ve formě psaných metodických pokynů, 

v podobě metodického zavádění nových pracovníků a metodických porad, jejichž cílem 

je objasnit a rozvíjet psanou metodiku. (Baštecká et al., 2016) 

V neposlední řadě je potřeba zmínit také poradenství, kde poradce v rámci partnerské 

spolupráce poskytuje klientovi, skupině, rodině či organizaci informace, rady vedení 

a podporu přiměřeně jeho situaci a potřebám. Cílem je získat orientaci ve vlastní situaci, 

nalézt zdroje pro její řešení a přijmout odpovědnost za důsledky svých rozhodnutí. 

Specifickou formou je organizační poradenství, které podporuje pracovní týmy a zaměřuje 

se především na zlepšení komunikace, spolupráce a organizace práce.  

Supervize se stejně jako většina uvedených metod týká pracovního prostředí. 

Zaměřuje se však nejen na jednotlivce nebo vedoucí pracovníky, ale také celé skupiny 

a pracovní týmy. Supervizní práce bývá obvykle dlouhodobá a jejím cílem je zlepšovat 

kvalitu práce, podporovat profesní růst pracovníků a fungování celé organizace.  



 

11 

 

Supervize neposkytuje konkrétní rady, návody či postupy, ale prostřednictvím 

reflexe supervidovaným pomáhá promýšlet pracovní vztahy, cíle a procesy. Z uvedených 

metod je supervize nejkomplexnější – v závislosti na vzdělání a zaměření supervizora může 

zahrnovat také ohraničenou část koučinku, terapie, organizačního poradenství, vzdělávání 

nebo řízení. Vše však musí být dohodnuto, pojmenováno a v konečném důsledku musí být 

naplněn hlavní cíl – zlepšit kvalitu práce. (Baštecká et al., 2016; Havrdová & Hajný, 2008) 

 

1.3 Funkce supervize 

Zlepšení kvality práce a tím i kvality poskytované služby lze dosahovat různými 

způsoby v závislosti na kontextu, do něhož je supervize zasazena. Tyto způsoby ilustruje 

rozdělení základních supervizních funkcí podle A. Kadushina (2002) na vzdělávací, řídící 

a podpůrnou. Převládající funkce supervize závisí na prvotním úkolu supervizora a jeho 

následném postupu, obvykle je však v různé míře přítomna každá z nich.  

Vzdělávací funkce supervize se týká rozvoje odborných kompetencí pracovníků při 

práci s klienty. Vzdělávací aspekt je přítomen především v případových supervizích, kdy se 

prostřednictvím analýzy a reflexe práce s klientem supervidovaný učí klientům lépe 

porozumět, chápat dynamiku jejich interakce, uvědomovat si své reakce a dopady svých 

intervencí. Supervizor se v rámci vzdělávací supervize snaží pomáhat pracovníkům nalézat 

řešení problémů a podporovat jejich profesní růst. 

Řídící funkce supervize představuje kontrolu kvality dané služby. Učí supervidované 

dodržovat profesní zásady a standardy v souladu s etickými normami, legislativními 

požadavky a hodnotami organizace. Pracovníci by se standardy měli být dobře seznámeni, 

měli by znát své kompetence a rozumět stanoveným pravidlům, aby mohli náležitě plnit 

svou funkci a přispívat k poskytování kvalitních služeb v organizaci. Účelem je tedy 

především ujasnit si pravidla a posílit jistotu ohledně pracovní role a souvisejících 

kompetencí.  

Podpůrný aspekt supervize souvisí především s předcházením syndromu vyhoření. 

Pomáhá supervidovaným zvládat pracovní zátěž, posilovat jejich naději a odhodlání. 

Podpůrná supervize pracovníkům poskytuje možnost, jak odlehčit tíhu emocí vyvolaných 

vnímáním bolesti jejich klientů a současně je podporuje v rozpoznávání vlivů vlastních 

osobních témat na práci s klienty. Umožňuje tak čelit zklamání, zlepšit pocit z vlastní 
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práce, posilovat vědomí její hodnoty, dodává pocit jistoty a novou motivaci. Autoři, kteří 

definují supervizi především jako systematickou pomoc nebo péči (Tošnerová & Tošner, 

2002; Venglářová, 2013; Pilát, 2018) považují podpůrnou funkci supervize za nejdůležitější. 

Všechny uvedené aspekty supervize se vzájemně doplňují a prolínají, nelze je proto 

od sebe zcela oddělit. Pro supervizora je důležité umět správně odhadnout, za jakých 

okolností je vhodné, aby ten či onen aspekt v supervizi převažoval. Měl by při tom 

zohledňovat především proces práce a zakázku ze strany supervidovaného. (Havrdová & 

Hajný, 2008) 

 

1.4 Druhy supervize 

Supervizi lze podle různých kritérií dělit na mnoho druhů a forem. Hawkins 

a Shohet (2016) např. popisují kategorie supervize z hlediska toho, jakou řídící, vzdělávací 

a podpůrnou odpovědnost supervizor ponese. 

Ve výukové supervizi je supervizor převážně v roli učitele. Téměř výhradně 

se zaměřuje na vzdělávací funkci a účastníkům pomáhá rozebírat jejich práci s klienty. 

Podobně zaměřená je výcviková supervize, v níž je rovněž zdůrazňována vzdělávací funkce, 

ale její účastníci jsou v roli učňů (může se jednat o psychoterapeuty ve výcviku nebo 

studenty sociální práce na praxi). Na rozdíl od výukové supervize zde má supervizor určitou 

odpovědnost za práci s klienty, proto jednoznačně přebírá řídící roli. Dalším typem je 

supervize řídící, kde supervizor také nese odpovědnost za práci s klienty, oproti 

výcvikovému typu je však zároveň také nadřízeným supervidovaných. Poslední kategorií je 

supervize poradenská, ve které odpovědnost za vykonanou práci zůstává supervidovaným. 

Supervizor zde neplní roli instruktora ani vedoucího a společně se supervidovanými 

konzultuje potřebné otázky týkající se jejich práce. 

Další autoři (Havrdová & Hajný, 2008; Baštecká et al., 2016) uvádějí komplexnější 

rozdělení podle většího množství kritérií. Podle postavení supervizora rozlišují supervizi 

externí a interní. Interní supervize je spojena s odborným dohledem a rozvíjením 

profesionality zaměstnanců. Supervizorem je zkušená osoba, která je součástí organizace, 

např. vedoucí směny, přímý nadřízený nebo metodický vedoucí. Interní supervize bývá 
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zaměřena na případ, poskytuje pracovníkům metodické vedení, oporu a pomáhá upevňovat 

jejich pracovní roli a profesní identitu. Externí supervize je založena na reflexi. Je vedena 

nezávislým kvalifikovaným odborníkem přicházejícím zvenku, který prostřednictvím 

zaměřeného pozorování a cíleně kladených otázek společně se supervidovanými uvažuje 

nad jejich prací, vztahy nebo problémy. Nezainteresovanost supervizora v organizaci mu 

umožňuje získat větší nadhled, protože není přímou součástí vztahového pole týmu a nemá 

ani hodnotící roli. Lépe proto může zachytit problematické jevy v organizaci a z odstupu 

postihnout celkový kontext situace. 

Dále podle zaměření rozlišují supervizi případovou, vztahově-komunikační 

a supervizi řízení. Supervize zaměřená na případ reflektuje konkrétní práci s klientem. 

Pracovník přinášející případ popisuje situaci s klientem a supervizor dbá na to, aby byly 

pojmenovány všechny jeho potřeby. Témata případových supervizí se mohou týkat např. 

oblasti komunikace s klientem, využívaných intervencí nebo souvisejících pocitů 

supervidovaného. Během sezení se mapují cíle a způsoby, jak jich dosáhnout, tedy na co 

pracovník potřebuje odpověď, s čím by ze supervize rád odcházel nebo jak mu mohou 

pomoci ostatní členové týmu.  

Vztahově-komunikační supervize, jak je z názvu patrné, se zabývá vztahy 

a komunikací v týmu, podporuje týmovou spolupráci, souhru a soudržnost. Supervizor tedy 

sleduje vzájemné dorozumívání v týmu, zachycuje přítomnost předsudků, stereotypů, 

podpory nebo konfliktů. Všímá si také postojů vůči vedoucímu, organizaci a vnějšímu 

prostředí. Tyto prvky poté citlivě oslovuje s ohledem na týmovou dynamiku, poslání 

a hodnoty pracovního týmu. Tématy vztahově-komunikační supervize mohou být také 

pracovní role a zodpovědnost, postoje k práci, týmová atmosféra nebo sebepéče. 

Supervize řízení je určena pro vedoucí pracovníky organizace. Zabývá se reflexí řídících 

procesů, manažerských situací a jejím cílem je především posílení manažerských 

dovedností. Manažerské pozice v pomáhajících profesích zpravidla zastávají zkušení 

odborníci, kteří dovedou své zaměstnance metodicky vést, jejich manažerské dovednosti 

však bývají upozaděny a ve vedoucí pozici se pak mohou cítit nejistě. Supervize řízení 

vedoucím pracovníkům pomáhá tyto kompetence zdokonalit a lépe se usadit v pozici 

managera. V organizaci může paralelně probíhat supervize manažerského týmu 

a individuální supervize vedoucího.  
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Podle počtu a uskupení účastníků lze rozlišovat supervizi individuální, skupinovou 

a týmovou. V individuální supervizi uzavírá supervizor kontrakt pouze s jedním 

supervidovaným. Zaměřuje se na podporu a profesní růst pracovníka, může se týkat 

konkrétního případu (např. v kontextu poskytování terapeutických služeb) nebo i řízení 

organizace. Skupinové supervize se může účastnit až 12 osob (finální počet však závisí na 

kontraktu a dohodě se supervizorem), které ovšem nejsou v pracovním vztahu. Členové 

skupiny se mezi sebou neznají a spojuje je pouze společný pracovní zájem (např. zaměření 

na stejný typ klientů, obor či pracovní oblast). Výhodou absence vztahů podřízenosti či 

nadřízenosti mezi účastníky je oproštění od zátěže vztahů na pracovišti. V prostředí skupiny, 

kde se utváří svébytná kultura a dynamika, mohou supervidovaní navazovat nové vztahy 

a reflektovat svou práci. Nevýhodou skupinové supervize je oproti individuální práci 

relativně malý prostor pro jednotlivce, oproti týmové supervizi zde chybí možnost přímo 

ovlivnit situaci a vztahy v pracovním týmu. Týmové supervize se účastní celý pracovní tým 

dané organizace a jejím úkolem je zajistit jeho kvalitní fungování, efektivní spolupráci, 

komunikaci a dobré vztahy. Ve své náplni, průběhu i cílech se v zásadě překrývá s již 

popisovanou supervizí vztahově-komunikační, kromě vztahů je však možné zaměřovat se 

i na případové studie.  

Z časového hlediska lze rozlišovat supervizi pravidelnou, příležitostnou či krizovou. 

Při výběru vhodné formy supervize je kromě účelu, který by měla v plnit, potřeba zvažovat 

také časové možnosti organizace. Supervize by však neměla být pouze jednorázovou 

konzultací, ale spíše kontinuálním procesem vyrůstajícím ze vztahu mezi supervizorem 

a supervidovanými založeném na vzájemné důvěře. Venglářová (2013) považuje za 

nejúčinnější pravidelná setkávání v intervalech zhruba po 6 týdnech.  

  



 

15 

 

1.5 Supervizní trojúhelník 

Na počátku jednání o supervizi v organizaci se setkávají tři strany budoucího 

pracovního spojenectví – zadavatel supervize, supervizor a supervidovaní. Tyto tři strany se 

společně domlouvají na účelu, cílech, průběhu a podmínkách supervize a společně vytvářejí 

supervizní kontrakt. Vztahové pole tohoto trojúhelníku tvoří půdorys pro supervizní 

spolupráci, od něhož se odvíjí další fungování supervize. V optimálním případě je tento 

trojúhelník rovnostranný a role, zodpovědnost, a pravomoci jednotlivých stran jsou 

vyvážené. Je proto důležité, aby spolu všechny strany jednaly se vzájemným respektem, 

jasně komunikovaly a spolupracovaly. K utvoření funkčního pracovního spojenectví je dále 

nutné, aby každá ze zúčastněných stran znala a chápala svou roli, zodpovědnost a závazky. 

Všechny strany jsou zodpovědné za zvažování smysluplných cílů a výsledků supervize, 

domlouvání a dodržování kontraktu a zohledňování zájmů klienta v rámci standardů dobré 

praxe a etiky (Baštecká et al., 2016, Venglářová, 2013). Role a zodpovědnost specifické pro 

jednotlivé strany budou podrobněji popsány v následujících odstavcích. 

 

1.5.1 Zadavatel supervize 

Zadavatel supervize je autorita garantující naplnění kontraktu za strany organizace. 

Ve fázi přípravy kontraktu je odpovědný za pravdivost informací poskytnutých 

supervizorovi a za smysluplnost supervizního účelu pro organizaci. Dále zodpovídá za 

organizaci supervize, zajišťuje podmínky pro její konání, včetně vhodného místa setkávání 

či uvolňování zaměstnanců z pracovních povinností. Také zajišťuje, že organizace využije 

připomínek vzešlých ze supervize bez negativních dopadů na její účastníky. (Havrdová & 

Hajný, 2008)  

 

1.5.2 Supervizor 

Supervizor je odborníkem, který supervizi vede. Hawkins a Shohet (2016) uvádějí 

základní role, které by měl obsáhnout a integrovat. Do tohoto repertoáru patří role poradce 

poskytujícího podporu, role vzdělavatele, který pomáhá supervidovanému učit se a rozvíjet, 

a role manažera související s odpovědnostmi vůči supervidovanému, jeho činnosti, klientům 

a celé organizaci.   
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Z uvedených rolí vyplývají standardní činnosti, jež supervizor vykonává, společně 

s potřebnými vlastnostmi, dovednostmi a zodpovědností, kterou nese. Supervizor řídí 

supervizní proces, čímž podporuje vytvoření pracovního spojenectví a plnění dojednaného 

záměru. Dále vede a facilituje skupinové diskuze a pomáhá tak účastníkům dojít k jasným 

a konstruktivním výstupům, nabízí nové náhledy na situaci. Současně hlídá hranice ve 

vztazích mezi jednotlivými členy i vůči sobě a chrání imunitu a sebeúctu účastníků i svou. 

V neposlední řadě supervizor také vytváří vhodné podmínky pro reflexi a efektivní učení. 

(Havrdová & Hajný, 2008) 

Z ankety A. Šimka (in Eis, 1995) zaměřené na žádoucí vlastnosti supervizora 

z pohledu českých psychoterapeutů vyplynulo, že by supervizor měl disponovat především 

lidskými kvalitami, jako je moudrost, zralost, pokora a skromnost. K požadovaným 

vlastnostem a schopnostem dále patří rozvinutá empatie, umění naslouchat, tolerance 

a respekt k odlišnostem, otevřenost, flexibilita a opravdový zájem pomáhat. Supervizor by 

také měl umět jasně a srozumitelně komunikovat, umět nahlédnout tutéž situaci z různých 

úhlů pohledu, držet hranice a zachovávat mlčenlivost. Podle Yaloma (1999) by měl 

supervizor usilovat o kongruenci a se supervidovanými jednat se stejným respektem 

a zájmem, jaký je očekáván ve vztahu ke klientům. Měl by rovněž být transparentní 

a autentický, aby co nejvíce redukoval vztahovou asymetrii a ujistil supervidovaného, že 

nevědění, chybování i nejistota jsou v pořádku. Na význam autenticity upozorňuje také 

Caruso (2007), který uvádí, že snahou o dokonalost za všech okolností supervizor zapírá své 

lidské kvality a ztrácí tak důvěru i respekt supervidovaných. 

Supervizor nese zodpovědnost především za podporu atmosféry učení a rozvoje, 

naplňování dohodnutých cílů a supervizních potřeb účastníků, dále za kultivování partnerské 

komunikace, dodržování etické supervizní praxe, podporování reflexe a zohledňování 

kontextu organizace a zadavatele. Také odpovídá za to, že dojednaný účel, forma, způsob 

organizace a stanovené podmínky supervize jsou v souladu s jeho znalostmi a zkušenostmi 

a dosažení stanovených cílů je tedy reálné. (Baštecká et al., 2016) 

Nakonec nelze opomenout odbornou způsobilost, která je vyžadována pro výkon 

činnosti supervizora. Supervizor musí dosáhnout adekvátního vzdělání a absolvovat 

supervizní výcvik. V České republice v současnosti poskytuje vzdělání v supervizi několik 

institutů s různým zaměřením a náročností (např. Český institut pro supervizi, Remedium  
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Praha, Česká asociace streetwork, Českomoravský institut pro supervizi a koučink mnoho 

dalších). S výjimkou Fakulty humanitních studií, kde lze absolvovat magisterský program 

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, je supervizní vzdělání 

převážně postgraduální. Vstupní požadavky do jednotlivých výcviků se různí, obecné 

podmínky však zahrnují vysokoškolské vzdělání, dlouholeté zkušenosti v některém z oborů 

pomáhajících profesí a vlastní zkušenost s přijímáním supervize. Některé instituty navíc 

vyžadují zkušenosti s vedením týmu a absolvování sebezkušenostní části 

psychoterapeutického výcviku. (Baštecká et al., 2016; Venglářová, 2013) 

 

1.5.3 Supervidovaný 

Mezi kompetence supervidovaného patří především formulace vlastních potřeb 

a očekávání od supervize. Před každým sezením by si měl supervidovaný ujasnit téma, které 

chce otevřít a v průběhu setkání na něm aktivně pracovat, měl by otevřeně vyjadřovat své 

postoje a pocity (včetně nespokojenosti či bezradnosti), podílet se také na tématech ostatních 

a přispívat k účinné reflexi a sebereflexi. Ve vztahu k supervizorovi, ostatním účastníkům 

i superviznímu procesu by měl být otevřený a pravdivý, ale současně je důležité, aby 

respektoval svá omezení a hlídal si své hranice. Nejen roli supervizora, ale rovněž roli 

supervidovaného je potřeba se učit. Uvedené kompetence je však možné dobře si osvojit 

přibývajícími zkušenostmi se supervizní prací. (Havrdová & Hajný, 2008) 

Supervidovaný je tedy odpovědný především za přípravu na supervizi, aktivní účast, 

spolupráci a přinášení témat a nápadů, dále za snahu o reflexi a sebereflexi, otevřený přístup, 

ochotu učit se a objevovat, za vytváření spolupracujícího vztahu se supervizorem i ostatními 

členy a přiměřenou sebeochranu. (Baštecká et al., 2016) 

 

1.5.4 Vztah supervizora a supervidovaných 

Podmínkou úspěšné supervizní spolupráce je vytvoření pracovního spojenectví 

(v týmové supervizi se hovoří o pracovním společenství), které představuje dohodu a ochotu 

společně pracovat na supervizních cílech. Formálně je zakotveno již v kontraktu, skutečné 

pracovní spojenectví se však vytváří postupně během supervizní práce. Jedná se 

o kontinuální a dynamický proces, který je potřeba podporovat. 
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Základním pojivem vztahu je vzájemný respekt, důvěryhodnost, zájem, opravdovost 

a empatie. Kvalitní pracovní spojenectví představuje vztahový základ, který umožňuje 

překonat obtížnosti supervizního procesu. K případným narušením spojenectví by 

supervidovaní i supervizor měli být pozorní a podobné momenty reflektovat. Dostatečně 

pevné vztahy v rámci týmové supervize umožňují pracovat i s konfliktními nebo intimními 

tématy. (Baštecká et al., 2016) 

Zpočátku je supervizní vztah asymetrický, protože supervizor je představitelem 

systému, v němž se účastníci musí postupně naučit fungovat – lze říci, že procházejí určitou 

formou socializace. Vztahová asymetrie se postupně snižuje a je nahrazována kolegialitou, 

nikdy však zcela nezaniká. Supervizní vztah může být (stejně jako jiné vztahy) poznamenán 

obavami z přijetí, nejistotou a přenosovými reakcemi vůči autoritě supervizora, ve skupině 

se navíc také objevují procesy související se skupinovou dynamikou, např. rivalita, 

poměřování moci, znalostí nebo vznik koalic. K úspěšnému zvládnutí těchto situací je pro 

supervizora nezbytná předchozí zkušenost se skupinovou prací. Je výhodné, pokud se 

skupina může podílet na výběru supervizora, lze tak předcházet výrazným obtížím 

plynoucím ze vzájemné nekompatibility, velkých rozdílů v kultuře nebo jednání. (Havrdová 

& Hajný, 2008; Kalvínský, 2019) 

Každý teoretický směr chápe vztahovou problematiku jinak a jiným způsobem s ní 

zachází, obecně by však vztahy mezi supervidovanými a supervizorem neměly být 

poznamenány vzájemnou neúctou, účelovostí, lhostejností nebo nedostatkem vcítění. 

Dobrým znamením pro vývoj vztahu je postupné prohlubování vzájemné úcty a důvěry. Pro 

fungující pracovní spojenectví je také zásadní předcházet střetu rolí a zájmů – je zcela 

nevhodné, pokud se např. supervizor přátelí s vedoucím organizace nebo má blízký vztah 

k jednomu z účastníků supervize. Některé supervizní přístupy pocházející zejména 

z prostředí psychoterapie a poradenství považují navázání kvalitního lidského vztahu za 

klíčovou podmínku úspěšné supervize. Podle přístupů z oblasti sociální práce je k navázání 

takového vztahu nutné především zajištění bezpečného prostředí. (Havrdová & Hajný, 2008) 
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1.6 Supervizní kontrakt 

Supervizní kontrakt je smlouva, která ošetřuje organizaci a pravidla supervizní 

spolupráce a vymezuje zodpovědnost všech účastníků. Smyslem kontraktu je především 

nastavit rovnocennou spolupráci mezi zúčastněnými stranami tak, aby mohly zodpovědně 

plnit své role, dospět k vytvoření pracovního spojenectví a dosáhnout tak společně 

vytyčených cílů. Na znění kontraktu se účastníci domlouvají především na začátku 

spolupráce. Kontrakt nastavuje přiměřenou profesionální úroveň supervize a stává se jejím 

stálým průvodcem, k němuž je potřeba se pravidelně vracet, zejména při průběžném 

hodnocení. Kontrakt lze v případě potřeby pozměnit či doplnit, nový tvar se potom nazývá 

rekontrakt. Písemný kontrakt však nepředstavuje začátek spolupráce, jeho uzavření 

předchází dlouhodobý proces domlouvání a pečlivého plánování. Jak bylo popsáno 

v předchozí kapitole, při sjednávání kontraktu je zásadní otevřená komunikace, jasné 

vymezení očekávání a požadovaných cílů ze strany organizace a možností jejich naplnění ze 

strany supervizora. Je důležité, aby se hodnoty vlastní kultuře organizace shodovaly 

s hodnotami, které přináší supervize. (Baštecká et al., 2016) 

Obsah kontraktu lze rozdělit na několik základních částí. První je smluvní rámec 

obsahující formální otázky a praktické náležitosti jako místo konání supervize, četnost 

a délka supervizních setkání, platební podmínky, celkové trvání supervizní spolupráce 

a odstoupení od smlouvy. Kontrakt dále obsahuje organizační a odborný rámec zachycující 

organizační podmínky realizace supervize a závazné etické normy. Tato část podrobně 

popisuje předmět smlouvy, tedy zvolený typ supervize (případová, vztahově-komunikační, 

supervize řízení), zvolenou formu (individuální, skupinová, týmová) a uvádí také její 

účastníky. Další část kontraktu je věnována účelu a cílům supervize. Konkrétně popisuje 

požadované výsledky a sjednané cíle supervize, včetně kritérií, podle nichž lze hodnotit 

jejich naplnění. Kontrakt dále ošetřuje pracovní spojenectví, jeho hranice a rizika. Tato část 

uvádí konkrétní pravidla a zodpovědnost jednotlivých účastníků, zabývá se také pravidlem 

důvěrnosti a zacházením s mlčenlivostí. Poslední sekce smlouvy je věnována superviznímu 

rámci a procesu a zahrnuje způsob dokumentování supervizního pokroku a zacházení 

se záznamy ze supervize. Také definuje způsob hodnocení a ukončení supervize – stanovuje, 

co bude předmětem hodnocení, jakým způsobem bude probíhat, jaké budou výstupy 

z hodnocení a jak bude supervizní program ukončen. (Baštecká et al., 2016) 
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1.7 Rizika a etické normy v supervizi 

Jak bylo již naznačeno v předchozích kapitolách, poskytování supervize s sebou 

přináší také určitá rizika, která je potřeba reflektovat. Všechny zúčastněné strany by měly 

být v rámci kontraktování poučeny o možnosti jejich vzniku a způsobech, jak jim nejlépe 

předcházet. Mnohá z rizik jsou proto uvedena v kontraktu a ošetřena závaznými pravidly 

a etickými normami. Havlíčková (2011) uvádí výčet nejčastěji zmiňovaných rizik. Na straně 

supervizora se jedná především o riziko zneužití pozice moci a autority, zanedbávání svých 

potřeb a sebepéče, jež může vyústit v nedostatek kompetencí k sebereflexi. Z hlediska 

vzájemných vztahů je problematické vytváření jakýchkoli spojenectví, která buď narušují 

rovnováhu vlivu a zodpovědnosti zúčastněných stran a působí jako konflikt rolí nebo 

poškozují zájem klienta. Může se jednat o spojenectví supervizora a supervidovaných proti 

klientovi, vedoucímu, spolupracovníkům nebo organizaci, případně spojenectví mezi 

supervizorem a zadavatelem. V rámci supervizního procesu mohou problémy způsobovat 

nezvládnuté procesy skupinové dynamiky, neuvědomovaný či nezpracovaný přenos 

a protipřenos, nedodržení hranic nebo nedostatečné vyjasnění rolí. Uvedeným rizikům 

částečně pomáhá předcházet dodržování zásad profesionální etiky v supervizi a také vlastní 

supervize supervizora, ve které může problémy nastalé v procesu reflektovat.  

Supervizor je povinen řídit se ve své práci normami etického kodexu. V českém 

prostředí dosud nebyl vypracovaný obecně platný etický kodex supervize, Český institut pro 

supervizi (ČIS) však přejal společně s akreditací Evropské asociace pro supervizi 

a koučování (EASC) také povinnost dodržovat její etické zásady. Etický kodex EASC je 

tedy závazný minimálně pro členy ČIS, řídí se jím však i mnozí nezávislí supervizoři. Mezi 

základní normy tohoto kodexu patří respekt k důstojnosti všech lidí, povinnost 

nediskriminovat, zachování důvěrnosti, ochrana dat klientů a písemných výstupů ze 

supervize, monitorování prospěchu, nebo věrnost kontraktu. Kodex rovněž obsahuje 

pravidla pro zacházení s mocí a vztahem v supervizi a vymezuje kompetentnost supervizora 

(např. povinnost vykonávat pouze činnosti v rozsahu svého vzdělání a zkušeností, průběžné 

sebevzdělávání). V zájmu ochrany klientů a supervidovaných mají supervizoři také 

povinnost vést supervidované k uvědomování jejich důstojnosti, autonomie 

a zodpovědnosti. (Baštecká et al., 2016) 
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Rollová (2001) předkládá souhrn základních etických pravidel, která lze aplikovat 

i na supervidované: neškodit, nezneužívat, nemanipulovat a nepovyšovat sám sebe, své 

teorie či potřeby nad druhé, ale naopak být prospěšný, přiměřeně věrný, spravedlivý, 

nezávislý a otevřený. 

 

1.8 Supervizní setkání 

Každé supervizní sezení má svou strukturu zahrnující charakteristiky, které jsou 

stálé, i takové, které jsou jedinečné pro každé setkání. Existuje mnoho způsobů, jak průběh 

supervize uspořádat, konkrétní postupy však vždy závisejí na jednotlivých supervizorech 

a jejich vzdělání, výcviku, vlastní supervizi, osobních postojích a zkušenostech. Zpravidla 

vždy však supervize zahrnuje zahájení a přivítání, výběr hlavního tématu, jeho prezentaci, 

diskuzi, zakončení a hodnocení.  

V úvodu setkání se účastníci a supervizor vzájemně pozdraví a přivítají. Hned 

zpočátku je vhodné zaměřit se na vytvoření bezpečné a příjemné atmosféry, která bude 

podporovat otevřenost, upřímnost a reflexi. Zahájení sezení se tedy může nést ve znamení 

nějakého pravidelného rituálu nebo obyčejné nezávazné konverzace o rozpoložení 

a nastavení supervidovaných. Na začátku setkání lze také stručně připomenout rámcový cíl 

supervize a dohodnutá pravidla. Dále může supervizor navázat na předešlé setkání 

a vybídnout účastníky, aby se k němu vyjádřili – jak jej dále prožívali, jak se diskutovaná 

situace dále vyvíjela nebo zda nepotřebují něco dořešit. Pokračovat může také otázkami, zda 

od posledního setkání nedošlo k nějakým zásadním změnám či událostem, které by mohly 

mít vliv na práci s klienty. (Havrdová & Hajný, 2008) 

Následuje společné plánovaní sezení včetně časového rozvrhu a výběr ústředního 

tématu. Nositel vybraného tématu jej následně odprezentuje. Ostatní účastníci mohou mít 

další doplňující otázky, aby si mohli dotvořit svou představu. K představení a popisu tématu 

patří také zpřesňování zakázky – cílem je zjistit, na co potřebuje supervidovaný odpovědět, 

s čím potřebuje pomoci nebo s čím by si přál ze supervize odcházet. Supervizor poté zvolí 

vhodnou metodu, jak s tématem dále pracovat. Nejčastější formou supervizní práce je 

diskuzní reflexe práce s klienty nebo vzájemné spolupráce. Diskuze může vyústit v množství 

rozmanitých návrhů či podnětů od kolegů supervidovaného a konečně do závěrečného 

shrnutí protagonisty, který si z vybírá, co ho oslovilo a bylo pro něj přínosné.  
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Za účelem urychlení procesu nebo zpestření supervizní práce lze využívat také 

speciální metody a techniky (např. modelování tématu s pomocí předmětů či kresby, 

přehrávání situace nebo skupinovou práci). Jedná se však o pouhé nástroje a nelze jimi 

nahradit supervizní vedení. Jejich nadměrné či nevhodné užívání může superviznímu 

procesu spíše uškodit. Před každou volbou podobné techniky je potřeba se ujistit, zda práci 

skutečně nějakým způsobem posune a obohatí. Následuje hodnocení průběhu celého setkání. 

Protagonista posuzuje dosažení očekávaného cíle, hodnotí přínos diskuze, také ostatní 

účastníci vyjadřují své dojmy a reflektují případné posuny nebo změny v náhledu na 

prezentované téma. Své hodnocení sdílí také supervizor. Setkání je zakončeno celkovým 

shrnutím jeho přínosů a oceněním všech zúčastněných za aktivní participaci na společné 

supervizní práci. (Havrdová & Hajný, 2008) 
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2 Supervize ve školství 

Supervize je významnou součástí pomáhajících profesí. Především v oblastech 

psychoterapie, poradenství a sociální práce má již dlouhou tradici a pro některé organizace 

a pracovníky představuje dokonce povinnost danou zákonem (např. sociální pracovníci nebo 

certifikované neziskové organizace). S rostoucím uvědomováním potřeby tohoto typu 

podpory i pro další obory práce s lidmi, supervize postupně proniká také do managementu, 

medicíny nebo školství. 

V oblasti školství probíhá zavádění supervize pozvolna. Masáková (in Havrdová & 

Hajný, 2008) spojuje prvopočátky supervizních aktivit v českém školním prostředí s rokem 

2003, kdy skupina absolventů psychoterapeutického výcvikového programu SUR podala 

projekt na MŠMT s cílem vzdělávat se v supervizi. Supervizní výcvik vzniklý z této 

iniciativy pod vedením J. Kožnara a M. Henkové představoval první pokusy o uplatňování 

supervize ve školách a školských zařízeních. I přesto, že pro MŠMT nebylo systematické 

zavedení supervize ve školství prioritou, začala se postupně prosazovat především vzhledem 

k potřebám pracovníků, kteří se setkávali se sociální patologií v zařízeních ústavní 

a ochranné výchovy. 

V roce 2010 vznikla Strategie přípravy supervize ve školství, materiál zpracovaný 

Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR, jehož cílem bylo informovat 

MŠMT o supervizi a její roli v systému institucionální výchovy, preventivně výchovné péče 

a školských poradenských službách. Dokument poskytoval informace o hlavních 

charakteristikách, podmínkách a cílech supervize ve školských zařízeních a současně 

navrhoval možnosti její organizace společně s kroky potřebnými k jejímu systematickému 

zavedení. Část materiálu věnovaná supervizi v institucionální výchově se stala východiskem 

pro Metodický pokyn k poskytování supervize ve školských zařízeních pro výkon ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních preventivně výchovné péče, který 

vešel v platnost v březnu 2010 a znamenal oficiální legislativní zavedení supervize do 

školství. (Slavíková, 2012)  

Ačkoli je vznik Metodického pokynu v souvislosti se zaváděním supervize do resortu 

školství považován za velký úspěch, samotné školy a zavedení supervize pro jejich učitele 

zatím vynechává. I přesto se však stále častěji objevují na základních, středních 

i v mateřských školách buď prostřednictvím různých projektů nebo z iniciativy samotného 

vedení škol.   



 

24 

 

Masáková (in Havrdová & Hajný, 2008) zmiňuje jeden z prvních supervizních 

projektů pro pedagogy realizovaný Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 

a 4. Celkem šest programů tohoto projektu s názvem Řešení problémů se supervizním 

přístupem potvrdilo potřebnost podpory a péče o duševní zdraví učitelů. Projekt však 

současně upozornil na nepřipravenost pedagogů na podobný styl práce – zúčastnění učitelé 

očekávali nabídku jasných metodických postupů, reflexi svých pocitů a uvědomování 

vztahových souvislostí v práci s žáky se postupně učili. Tendenci pedagogů vyžadovat jasné 

postupy a návody na řešení a následnou frustraci z jejich neobdržení potvrzuje také Mohaupt 

(2014) v článku popisujícím zkušenosti ze supervize učitelů středních škol. 

 

2.1 Nároky pedagogické profese v prostředí mateřských škol 

Potřeba podpory pedagogických pracovníků pramení zejména z vysoké míry stresu 

pedagogické profese a zvýšeného rizika vzniku syndromu vyhoření. Vysoká míra stresu je 

spojena především s nároky a specifickými pracovními podmínkami učitelského povolání. 

Smetáčková, Štech a kol. (2020) popisují učitelství jako individualizované povolání 

vykonávané v hlučném prostředí po dobu až 6 hodin bez možnosti odpočinku, navíc 

s vysokou mírou odpovědnosti, ale nedostatečným finančním hodnocením a nízkým 

společenským uznáním. Náročnost a stresové podmínky učitelství potvrzuje také jejich 

výzkum mapující učitelské vyhoření na českých základních školách (Smetáčková, Štech et 

al., 2020), podle jehož výsledků je 65 % vyučujících vystaveno chronickému stresu a ocitá 

se tak v ohrožení vzniku syndromu vyhoření, přibližně 19 % již projevy rozvíjejícího se 

vyhoření má a jen asi 16 % žádné projevy vyhoření nemá. Mezi nejvýznamnější stresory 

učitelé řadili nedostatečné pracovní podmínky a finanční ohodnocení, nepřiměřené 

administrativní nároky, nízké ocenění učitelství ve společnosti, nedostatečnou podporu ze 

strany vedení a vztahy s žáky, rodiči a kolegy. 

Učitelské stresory a nároky kladené na pedagogy jsou obdobné také v prostředí 

předškolního vzdělávání. Pedagogové mateřských škol nesou značnou míru odpovědnosti 

za předškolní vzdělávání, výchovu a celkový vývoj dětí. Podle Syslové (2013) je působení 

učitele mateřské školy ve srovnání s dalšími stupni vzdělávání dokonce mnohonásobně 

silnější, protože v předškolním věku se zakládají dovednosti trvalého charakteru. Učitelka 

v mateřské škole v rámci své profese musí obsáhnout množství kompetencí, mezi něž patří 

jak odborné a metodické znalosti, tak sociálně-psychologické a diagnostické činnosti 
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a profesní dovednosti. Pedagožka mateřské školy tedy potřebuje nejen umět dobře malovat, 

zpívat a cvičit, ale měla by rovněž vědět, jak u dětí rozvíjet řeč nebo jemnou motoriku, znát 

vývojové charakteristiky předškolního věku, zvládat různé problematické projevy dětí, umět 

hovořit s rodiči a mnoho dalšího. Podle Gillernové (in Mertin et al., 2010) je navíc prostředí 

mateřských škol charakteristické složitou sítí sociálních vztahů, do níž vstupují kromě 

učitelek a dětí také jejich rodiče. Tyto vztahy jsou příznačné svou intenzitou a dlouhodobým 

trváním a kladou na profesní dovednosti učitelky další nároky – pokud má ve své profesi 

uspět, musí se v těchto vztazích umět orientovat, jednotlivé vztahové úrovně dobře zvládat 

a vstupovat do nich s jistotou a přehledem.  

Na rovině vztahů s dětmi musí učitelky v mateřské škole zvládat především práci 

s početnými a často velmi heterogenními skupinami dětí jak z hlediska věku, 

temperamentového a osobnostního ladění, tak i výchovného, sociokulturního 

a ekonomického prostředí, případně různých znevýhodnění. Tato variabilita, jež vyžaduje 

flexibilitu a širokou škálu profesních dovedností na straně učitelky, může působit jako 

významný stresor.  

Úroveň vztahů v kolektivu od učitelek vyžaduje snahu o týmovou spolupráci, 

efektivní komunikaci a vzájemný soulad. Vztahy mezi kolegyněmi se významně podílejí na 

utváření sociálního a emočního klimatu školy a ovlivňují práci i vztahy s dětmi. Pokud jsou 

učitelky podobně naladěné, snáze zvládají obtížné situace, dovedou si navzájem pomáhat 

a ubývá náročných konfrontačních situací. V homogenních pracovních skupinách (jako je 

čistě ženský pracovní kolektiv typický pro mateřské školy) vzájemné vztahy nabývají na 

významu a výrazněji se promítají do míry a intenzity spolupráce.  

Na úrovni vztahů s rodiči si učitelka musí udržovat aktivní přístup a snažit se 

o partnerskou spolupráci. Učitelka je expertem na vzdělávání a výchovu dítěte v mateřské 

škole, rodiče zůstávají experty na jeho výchovu a vzdělávání v prostředí domova. Jejich role 

jsou nezaměnitelné, jako partneři by se však měli doplňovat a spolupracovat ve prospěch 

rozvoje dítěte. Ačkoli komunikace s rodiči může pro učitelku mnohdy být obtížná a náročná, 

z pozice profesionála by měla být aktivním iniciátorem vzájemného kontaktu a spolupráce.  

Nakonec je vhodné zmínit rovinu reflektující poněkud ambivalentní postavení 

učitelky ve společenských vztazích. Na profesní roli učitele jsou na jedné straně kladeny 

značné nároky z hlediska odborné úrovně, profesních dovedností i osobních charakteristik   
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(např. integrita osobnosti, prosociální orientace nebo určitý stupeň dominance), na straně 

druhé o učitelích ve společnosti panují různé mýty a iracionální přesvědčení znevažující 

společenskou prestiž učitelské role. Štětovská (in Mertin, et al., 2010) v této souvislosti 

zmiňuje např. představy ztotožňující práci učitelky v mateřské škole s hrou či hlídáním dětí, 

tedy snadnou fyzicky nenamáhavou činností, která na učitelku neklade žádné nároky 

a nemůže být unavující. Podle těchto představ se práce se skupinou dětí nijak neliší od práce 

s jednotlivcem, naopak je výhodou, že se děti mezi sebou navzájem zabaví. Učitelky proto 

nepotřebují příliš odpočívat – už tak mají krátkou pracovní dobu a dlouhé prázdniny. Tato 

přesvědčení v mysli veřejnosti setrvávají i přes svůj mylný charakter, navíc jsou přiživována 

působením negativního obrazu, který o učitelství vytvářejí média. U samotných učitelek 

mohou snadno vzbudit pocit, že by obtížné situace měly zvládat samy a potřeba pomoci nebo 

podpory znamená jejich profesní selhání.  

Ačkoli učitelství není zcela typickým zástupcem kategorie pomáhajících profesí, 

nesporně do této skupiny patří, zejména díky zmiňované vztahové síti, ve které se pedagog 

každodenně ocitá (Lazarová, 2008). Právě vztahy hrají podle Kopřivy (2006) klíčovou roli 

v pomáhajících profesích. Slouží jako účinné nástroje pomoci, vzhledem k osobní 

angažovanosti pracovníka v těchto vztazích však také mohou výkon profese významně 

komplikovat a působit jako zdroj stresu. Orientace a nalezení vlastního místa v této vztahové 

síti představuje pro pomáhajícího pracovníka rozhodující kompetenci. 

 

2.2 Sebepéče jako profesní kompetence 

Kromě nároků uvedených v předchozí kapitole se učitel musí vyrovnávat také se 

společenskými změnami ovlivňujícími jeho profesní roli. Role učitele se s vývojem 

společnosti postupně posouvá do nových souvislostí. Snižuje se důraz kladený pouze na 

výuku a škola se stále více stává prostorem pro rozvoj a kultivaci sociálních 

a komunikačních dovedností. Učitelovu roli odborného specialisty garantujícího základní 

penzum vědomostí střídá spíše role socializační. Učitel již nepracuje pouze s informacemi, 

ale stává se modelem sociální role, a stále většího významu tak v jeho profesi nabývá jeho 

osobnost. Potřeba ve větší míře investovat svou osobnost v rámci výchovného procesu klade 

nové nároky na schopnost pedagogů s tímto specifickým profesním nástrojem zacházet.   
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Podle Štětovské (in Mertin et al., 2010) se tak nedílnou součástí učitelské 

profesionality stává péče o vlastní psychickou kondici a odolnost. Pokud dělá učitel něco 

dobrého pro sebe a své psychické zdraví, dodržuje vhodný rytmus práce a odpočinku, dělá 

tím mnohé také pro své klienty – děti a jejich rodiče. Nepřenáší na ně svou únavu, špatnou 

náladu, dokáže pružněji a pohotověji reagovat, vnímá je přesněji a méně zkresleně. Sebepéče 

a duševní hygiena mají také potenciál zmírnit negativní důsledky stresu, připravovat na 

náročné životní situace, zvyšovat vůči nim odolnost a mohou napomáhat i rozvoji osobních 

potencialit. Nelze je však chápat ve smyslu prostého návodu na přežití, nýbrž spíše jako 

základní součást profesních dovedností učitele, která mu propůjčuje schopnost kvalifikovaně 

se vyrovnávat s profesními i životními obtížemi a nabízí příležitost k osobnímu rozvoji. 

Svobodová (2013) dodává, že základem dobré péče o druhé je dobrá péče o sebe – proto 

učitel, který vnímá, reflektuje a naplňuje vlastní potřeby může lépe a účinněji vnímat také 

potřeby dětí.  

 

2.3 Role sociální opory 

Pro zdárné zvládání stresu a zátěžových situacích je rovněž důležité mít se na koho 

obrátit. Klíčovou roli mezilidských vztahů při zvládání stresujících momentů vyjadřuje 

pojem sociální opora. Jedná se o vztahovou oporu v blízkém okolí člověka, která mu 

poskytuje pomoc v zátěžových situacích a zvyšuje jeho odolnost vůči stresu (Hartl, 2004; 

Křivohlavý, 2001). Koncept sociální opory se do centra pozornosti odborníků dostal zhruba 

v 70. letech 20. století v rámci zkoumání faktorů, které ovlivňují odolnost pracovníků 

náročných profesí. Štětovská (in Mertin et al., 2010) sociální oporu přirovnává k podpůrné 

síti, která tlumí nárazy stresové zátěže a zvyšuje odolnost při dlouhodobém zatížení.  

Sociální opora má zásadní význam také v kontextu vztahů na pracovišti. Důležitou 

roli hraje rovněž ve školním prostředí, kde pomáhá pedagogům dlouhodobě zvládat pracovní 

stres. Význam kvalitních vztahů uvnitř pedagogických sborů potvrzuje již zmiňovaný 

výzkum učitelského vyhoření (Smetáčková, Štech et al., 2020). Jeho výsledky ukazují, že 

spokojenost s profesními vztahy a sociální opora, kterou vyučující dostávají v rámci svých 

týmů, pozitivně ovlivňují míru stresu a riziko vzniku syndromu vyhoření. Na příznivý vliv 

harmonických vztahů na pracovišti na kvalitu psychického zdraví, hladinu pociťovaného 

stresu a následně i riziko vyhoření upozorňují také zahraniční autoři (Jarzabkowski, 2002).  
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Sociální podpora v rámci pracovního kolektivu může nabývat formy instrumentální 

nebo emocionální. Podstatou emocionální podpory je ventilace negativních emocí 

přinášející momentální úlevu, případně povzbuzení, z dlouhodobého hlediska však nemusí 

mít vliv na míru stresu. Instrumentální podpora je konkrétní a věcná, učitelé si ji poskytují 

ve chvíli, kdy si vzájemně pomáhají porozumět určité situaci a nabízejí si rady nebo pomoc. 

Instrumentální podpora uvnitř pedagogického sboru je považována za funkčnější, protože 

vede ke zvyšování kvality vzdělávání, snižování stresu a k růstu profesní spokojenosti. 

(Smetáčková et al., 2020; Křivohlavý, 2001) 

Kvalita vzájemných vztahů na pracovišti podporující týmovou spolupráci a funkční 

sociální oporu spočívá zejména v kolegialitě. Kolegialita představuje vztahové nastavení 

mezi učiteli jedné školy, které je založené především na respektování odborných kvalit, 

nikoli pouze na osobních sympatiích. Kolegiální vztahy jsou z hlediska kvality 

pedagogického procesu i profesní spokojenosti učitelů významně důležitější než vztahy 

přátelské. Tuto skutečnost dokládají i výsledky výzkumu učitelského vyhoření, podle nichž 

školy s převažujícími kolegiálními vztahy vykazovaly nižší riziko vyhoření než školy 

s negativními nebo pouze přátelskými vztahy. (Smetáčková et al., 2021; Smetáčková & 

Francová, 2020) 

 

2.4 Kolegiální sdílení 

Jak bylo uvedeno v předešlé kapitole, sociální opora a kolegiální vztahy 

v pedagogických sborech přispívají k růstu profesní spokojenosti, snižují míru stresu 

a riziko vzniku syndromu vyhoření, je proto žádoucí pracovat na jejich rozvoji.  

Jedna z cest, jak lze podporovat kvalitu vztahů a spolupráci mezi učiteli, je 

prostřednictvím tzv. kolegiálního sdílení profesních zkušeností. Pod tento pojem lze 

zahrnout různé metody a techniky, patří sem např. supervize, intervize, bálintovská skupina 

nebo technika nazývaná Wanda. Techniky kolegiálního sdílení jsou založené na principu 

vzájemné podpory a inspirace mezi pedagogy. Probíhají formou pravidelných setkávání 

s vymezenými pravidly a jasnou strukturou, která jsou vedena pověřeným odborníkem. 

Smyslem těchto setkávání je společně diskutovat nad subjektivně významnými profesními 

zážitky, vzájemně si vyjadřovat podporu a odhalovat nové způsoby, jak porozumět prožité 

zkušenosti. Tímto způsobem kolegiální sdílení podněcuje rozvoj komunikace a spolupráce 
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v týmu, poskytuje pedagogům příležitost sdílet názory, pocity a ulevit si od napětí. Zároveň 

také umožňuje nahlédnout dosud neuvědomované aspekty situace a tím přispívá k jejímu 

lepšímu porozumění. Kombinuje tedy jak emocionální, tak instrumentální typ sociální 

opory. Podle výsledků výzkumu učitelského vyhoření mohou techniky kolegiálního sdílení 

při správném zavedení a nastavení působit protektivně, zejména v souvislosti se zvládáním 

stresu a rizikem vzniku syndromu vyhoření. (Smetáčková et al., 2020; Šik, 2013) 

Zkušenosti vyučujících s technikami kolegiálního sdílení na českých základních 

školách mapoval výzkum realizovaný týmem z katedry psychologie Pedagogické fakulty 

UK v Praze (Smetáčková et al., 2021). Výsledky výzkumu odhalily, že pro účinné fungování 

těchto technik je nutné zajistit určité podmínky a zvážit vhodné alternativy jejich nastavení 

vzhledem k potřebám školy.  

Základním předpokladem pro úspěšné kolegiální sdílení je pocit bezpečí všech 

účastníků. Pokud se členové skupiny cítí bezpečně, s větší ochotou a otevřeností hovoří 

o svých zkušenostech a naslouchají komentářům ostatních. Sdílení bez pocitu bezpečí by 

probíhalo pouze formálně, bez skutečného přínosu v podobě pocitu úlevy, nového náhledu 

nebo posilování vzájemných vztahů. Bezpečný prostor se v rámci skupiny postupně buduje, 

ovšem v případě, že se jej z nějakého důvodu dlouhodobě nedaří nastolit, je potřeba zvážit 

vhodnost dalšího pokračování skupiny. Pocit bezpečí ovlivňuje množství faktorů, mezi něž 

patří dobrovolnost účasti, dále jistota, že člověk za svá vyjádření na skupině nebude 

odsuzován, a také moc a kontrola. Pokud je kolegiální sdílení považováno za nástroj 

kontroly ze strany vedení, účastníci budou s menší pravděpodobností ochotni se svěřovat se 

svými neúspěchy nebo pochybnostmi.  

Důležitým bodem je rovněž model účasti. Dobrovolná účast je obecně považována 

za přínosnější, protože zvyšuje angažovanost a otevřený přístup. V případě povinné účasti 

je pravděpodobné, že se učitelé formálně účastní, ale vnitřně nebudou s procesem ztotožněni. 

Pokud svůj postoj následně dávají najevo pasivitou nebo dokonce otevřeným odmítáním, 

celková atmosféra ve skupině se zhoršuje a technika se stává neefektivní i pro členy, kteří se 

účastní dobrovolně. Povinná účast může být navíc opět interpretována jako snaha o kontrolu 

ze strany vedení. Na druhé straně dobrovolná účast skýtá riziko, že se skupiny účastní pouze 

zlomek nejaktivnějších učitelů, kteří obvykle kolegiální sdílení nepotřebují tolik jako ti 

ostatní. Nechuť k účasti může pramenit z obav nebo i prostého nedostatku času či informací.  
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Jako řešení se nabízí kombinace obou – nastavit povinnou účast pro několik prvních setkání 

a poté pokračovat s účastí dobrovolnou.  

Dále je potřeba zvážit prostředí setkávání. Kolegiální sdílení může být organizováno 

nezávislou institucí jako setkávání vyučujících z různých škol nebo může probíhat uvnitř 

jednotlivých škol s účastníky, kteří se vzájemně znají. Setkávání učitelů různých škol přináší 

možnost srovnat různá prostředí a pracovní podmínky, může být inspirací ke změně 

a relativní anonymita může posílit pocit bezpečí a otevřenější přístup účastníků. Naopak 

výhodou setkávání uvnitř školy je možnost vzájemného vyjasňování společných problémů 

a domlouvání řešení, navíc přispívá k budování pocitu sounáležitosti. 

Rozhodnutí uvnitř nebo vně se týká také volby odborníka, který bude pověřen 

vedením setkávání. Setkávání mohou být vedena interním pracovníkem školy, např. školním 

psychologem, výchovným poradcem, zkušeným učitelem, nebo neznámým externím 

odborníkem. Interní pracovník by měl mít zkušenosti s vedením dospělých skupin a také 

důvěru ostatních účastníků. Jeho výhodou je dobrá znalost prostředí a fungování školy, 

konkrétních vyučujících i žáků, kterou může využít k rychlejšímu porozumění probíraným 

tématům. V některých případech však může tato znalost bránit pohledu na situaci novým 

způsobem. Určité riziko může také představovat jeho zapojení do interních vztahů školy, jež 

může narušovat jeho objektivitu i důvěryhodnost. Předností externího pracovníka je naopak 

neznalost prostředí a neutralita, díky nimž má možnost účastníkům odhalit nové perspektivy 

již známé situace (Svobodová, 2013). Odstup mu umožňuje klást otázky, které by si sami 

účastníci již nepoložili, protože mají pocit, že na ně znají odpověď, zamyšlení se nad nimi 

však často přináší nová uvědomění v podobě aha-zážitků. 

 

2.5 Supervize jako technika kolegiálního sdílení a nástroj duševní 

hygieny učitele 

Jednou z technik kolegiálního sdílení a současně i nástrojem pro udržování 

psychické kondice učitelů je právě supervize. Stále ve větší míře začíná být realizována na 

základních a středních i v mateřských nebo speciálních školách. Průběh a podoba supervize 

ve školách má svá specifika, která se odvíjejí od podmínek a charakteristik školního 

prostředí. 
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Školní supervize mívá podobu dlouhodobého skupinového nebo individuálního 

setkávání pedagogických pracovníků, obvykle v intervalu jedenkrát za 2 až 3 měsíce. Ačkoli 

pro některá pracoviště je stanovena hranice minimální četnosti supervizních setkávání (např. 

v dětských domovech se jedná o 3 setkání po 3 hodinách ročně), ve školství žádné podobné 

rozmezí určeno není. Pro udržení kontinuity setkávání se jako optimální ukazuje rozsah 4-5 

setkání po 2-3 hodinách ročně. Ideální velikost supervizní skupiny by neměla přesáhnout 

15 účastníků, v reálných podmínkách školního prostředí je však někdy nutné pracovat se 

skupinami až 30 osob. Primárně je supervize určena pro učitele, vedení školy, pracovníky 

školního poradenského pracoviště, asistenty pedagoga a vychovatele, ale může být 

realizována úplně se všemi pracovníky školy, např. i s technickým personálem. Školní 

supervize se může věnovat veškerým pracovním a profesionálním problémům. Může být 

zaměřena na tým a zabývat se jeho fungováním, vzájemnou spoluprací a komunikací, může 

být zaměřena na případ a věnovat se konkrétní práci s třídami, dětmi a jejich rodiči nebo se 

může zaměřovat na řízení a řešit otázky týkající se organizace a vedení školy. (Smetáčková 

et al., 2021) 

Lazarová a Cpinová (2005) upozorňují, že zavedení supervize nebo jiné formy 

kolegiální podpory ve škole musí začít především podporou ze strany vedení, jehož 

informovanost a osvícenost vede k rozvoji učící atmosféry ve škole a podpoře 

pedagogických pracovníků. Vedení školy službu rovněž zařizuje, objednává a platí, 

společně se supervizorem domlouvá vhodný průběh a podmínky programu v závislosti na 

potřebách školy a možnostech supervizora. Následně uzavírají písemný kontrakt, který blíže 

definuje podrobnosti supervize, např. rozsah a frekvenci setkávání, počet účastníků, 

dobrovolnost či povinnost účasti. Kalvínský (2019) zdůrazňuje, že důkladné ujasňování 

představ, potřeb, cílů a možností jejich naplnění je při zavádění supervize zásadní. 

Zavádění supervize však může vstoupit do cesty množství překážek. Jednou z nich 

bývá nedostatek finančních zdrojů. Finanční prostředky na supervizi obvykle pocházejí 

z různých grantů, projektů nebo šablon, jsou tedy spíše příležitostnou záležitostí. Kvůli 

nedostatku financí je obtížné udržet kontinuitu programu, učitelské týmy navíc bývají 

poměrně početné a zajištění supervize pro celou školu vyžaduje značné náklady. (Pavlas 

Martanová, 2020; Kalvínský, 2019) 
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Další překážkou může být nepřijetí nebo skeptický přístup vůči supervizi ze strany 

pedagogů. Supervize představuje ve školství relativní novinku a je pochopitelné, že k ní 

někteří mohou přistupovat s jistou dávkou nedůvěry. Podle supervizorů, kteří se zúčastnili 

výzkumu kolegiálního sdílení na základních školách, pramení nedůvěra pedagogů 

k supervizi především z neznalosti a nedostatku informací o podstatě služby (Pavlas 

Martanová, 2020). Výzkum Michkové (2009) odhalil, že nízká úroveň celkové 

informovanosti o supervizní službě se týká např. i oblasti sociálních služeb, kde má 

supervize výrazně delší tradici, potřeba zvýšit povědomí o supervizi mezi pracovníky 

pomáhajících profesí, zejména pak učitelů, tak nabývá na významu. Nedílnou součástí 

zavádění supervize ve školách by proto měla být osvěta o supervizní službě, která by se měla 

uskutečnit ještě před zahájením samotného programu, Mohaupt (2014) doporučuje např. 

formu interaktivního semináře s využitím krátkých cvičení. Je na rozhodnutí vedení školy, 

zda nařídí účast na supervizi povinně nebo ji nabídne jako dobrovolnou aktivitu pro zájemce. 

Podle Masákové (in Švancar, 2007) je předpokladem fungující supervize právě zájem 

a dobrovolnost, a to ji odlišuje např. od hospitace nebo inspekce. Supervizoři z výzkumu 

kolegiálního sdílení se však shodují, že minimálně první setkání by mělo být povinné, aby 

měli učitelé šanci sami posoudit, zda je pro ně supervize ztrátou času nebo naopak užitečným 

přínosem.  

Po seznámení s principem supervizní práce mohou být někteří učitelé překvapeni 

nutností připravovat se na jednotlivá setkání a aktivně spolupracovat. V některých případech 

se může stát, že supervidovaní ani po několika setkáních nechtějí způsob fungování 

supervize přijmout a program je nutné ukončit. Jindy se naopak podaří rychle navázat 

účinnou spolupráci, učitelé si na supervizní způsob práce zvyknou a profitují z něj. Jak 

ukázal zmiňovaný výzkum kolegiálního sdílení (Smetáčková et al., 2021), velký význam má 

kontinuita programu, protože supervize se postupně vyvíjí a setkávání spějí k navázání 

a prohloubení vzájemné důvěry. Respondenti z řad supervizorů se shodují, že se v supervizi 

také postupem času buduje sociální opora projevující se ve vzájemné spolupráci, 

vyjadřování podpory, soucitu a poskytování pomoci.  

Bylo prokázáno, že pokud učitelé supervizi zažívají, výrazněji vnímají její benefity 

a méně překážky její realizace. Podle výzkumu kolegiálního sdílení na základních školách 

překážky nejsilněji vnímají ti, kdo se společně nesetkávají a profesní zkušenosti nesdílí 

(Pavlas Martanová, 2020).  
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Pro ty, kdo supervizi zažívají, představují největší překážku finance, množství jiných 

povinností a obavy ze sdílení. Ti, kdo supervizi nezažívají a nesdílí, vidí více překážek 

(včetně neužitečnosti setkávání) a hodnotí je jako závažnější. Jako nejvýznamnější přínosy 

učitelé vnímají sounáležitost, porozumění, profesní podporu a poskytnuté rady, zvýšení 

profesní sebedůvěry i pracovní spokojenosti. Výzkum dále odhalil, že učitelé si supervize 

váží zejména v krizových okamžicích a v klidných obdobích necítí tak silnou potřebu sdílet. 

Je však potřeba mít na paměti, že supervize není primárně krizovou intervencí pro vyhrocené 

problémy a zejména sdílení v časech klidu má svůj význam z hlediska prevence.  

Výzkum učitelského vyhoření (Smetáčková, Štech et al., 2020), který sledoval také 

vztah vyhoření a supervize realizované na školách, poukázal rovněž na protektivní funkci 

supervize. Podle výsledků dotazníkového šetření, kterého se účastnilo 2394 učitelů, pouze 

3,5 % prochází na škole supervizí pravidelně, 15,7 % občas. Míra vyhoření mezi zlomkem 

učitelů, kteří supervizi pravidelně nebo občas mají, byla signifikantně nižší než u učitelů, 

kteří supervizí vůbec neprocházejí. Výzkum zároveň potvrdil, že zkušenosti se supervizí 

souvisejí s vyšší profesní spokojeností a méně využívanými negativními copingovými 

strategiemi.  

 

2.6 Specifika na straně supervizorů a supervidovaných v prostředí školy 

Kromě podmínek školního prostředí ovlivňují průběh a podobu supervize ve škole 

také specifika na straně supervizorů a supervidovaných. Svobodová (2016) ve svém článku 

pro Supervizní listy Českého institutu pro supervizi tato specifika shrnuje a rovněž 

upozorňuje na nutnost jejich reflexe jako na nezbytnou podmínku úspěšného supervizního 

procesu. 

Pro učitele je charakteristická zejména obliba přesných návodů a postupů, která 

pramení z důrazu na vzdělání v metodikách a didaktikách příslušných pedagogických oborů. 

Podobné kuchařky mohou učitelé jako supervidovaní následně očekávat i od supervize (viz 

kapitola 2). Učitelé jsou rovněž zvyklí na hodnocení „dobře nebo špatně“, které je 

v kontrastu se supervizním principem pochybování. Dovolit si otevřeně pochybovat 

na supervizní skupině mezi pedagogy znamená jisté riziko a vyžaduje značnou dávku 

odvahy. Škola je také prostředím, které navštěvuje mnoho kontrolních institucí, např. Česká 

školní inspekce, hygiena, zřizovatel, BOZP, hospitace vedení ve třídách apod., lze tedy 
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očekávat logickou tendenci pedagogů přistupovat k supervizi s nedůvěrou a vnímat ji jako 

další formu kontroly. Mohaupt (2014) v této souvislosti dodává, že učitelé častěji očekávají 

jednání z pozice moci než rovnocenný partnerský dialog. 

Na straně supervizorů je potřeba reflektovat jejich celkový postoj k pedagogům 

a hlídat potenciální přenosové reakce. Každý supervizor má touto skupinou 

supervidovaných přímou zkušenost z období vlastní školní docházky a s určitou 

pravděpodobností si z tohoto období nese nějaký nepříjemný zážitek nebo zranění spojené 

s učitelskou postavou. Vůči učitelům navíc ve společnosti panuje mnoho předsudků, existuje 

tedy jisté riziko (pravděpodobně vyšší než u jiných skupin supervidovaných), že i supervizor 

některému z nich podlehne. Na „barevné brýle“, skrze něž se supervizor dívá na 

supervidované a které nutně vstupují do supervizního procesu, upozorňuje také Caruso 

(2007). Zároveň však ubezpečuje, že supervize nemůže být zcela objektivním procesem – 

tyto vlivy nelze jednoduše odsunout stranou, je však potřeba si je uvědomovat. Supervizoři 

by si proto měli být vědomi svých předsudků vůči učitelům, traumat ze svých školních let 

a možných přenosových reakcí (pokud od skupiny učitelů dostanou zpětnou vazbu, neměli 

by se hroutit z jejich kritiky nebo se tetelit blahem z pochvaly).  

Závěrem lze shrnout, že supervize nabízí možnost pravidelného a bezpečného sdílení 

profesních zkušeností, zvyšuje profesní sebedůvěru, pracovní spokojenost a působí 

preventivně proti vzniku syndromu vyhoření. Je prokázáno, že prostřednictvím tzv. 

„dominového efektu“ supervize prospívá nejen supervidovanému, ale sekundárně také jeho 

klientům – žákům, rodičům, zaměstnancům atd. Mnozí odborníci účinnost supervize 

potvrzují a vyzdvihují její potřebnost ve školách. Masáková (in Havrdová & Hajný, 2008) 

upozorňuje na vysokou míru stresu, které jsou učitelé denně vystavováni a také skutečnost, 

že vztah představuje jeden z účinných nástrojů pedagogické profese. Svobodová (2016) 

připomíná, že učitelům prochází pod rukama téměř celá populace a mají tak významný vliv 

na vzdělání, výchovu i celkový vývoj svých svěřenců. Při systémovém zavedení supervize 

do škol by učitelé získali nejen účinný nástroj prevence syndromu vyhoření a zvládání 

stresu, pravidelná supervize by mohla rovněž pomoci řešit četné problémy s žáky, studenty, 

rodiči i obtíže při práci v týmech a zabraňovat tak odcházení zaměstnanců ze školství.  
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Empirická část 

3 Výzkumný cíl a výzkumné otázky 

V teoretické části byl nejprve představen koncept supervize z hlediska pojmového 

vymezení, funkce, zaměření, účastníků a průběhu procesu. Dále byl popsán vývoj a role 

supervize v prostředí školství a rovněž byla odůvodněna potřeba podpory pedagogických 

pracovníků. Teoretická část upozornila především na specifické nároky učitelské profese 

spojené s velkým stresovým vypětím a vysokým rizikem vzniku syndromu vyhoření, 

poukázala na význam duševní hygieny v učitelské profesi a na důležitou roli sociální opory 

a kolegiality v pedagogických sborech. Supervize se tak nabízí jako účinný nástroj, s jehož 

pomocí lze podporovat a rozvíjet oba zmíněné prvky. Tuto tezi podporují i výsledky 

výzkumu mapujícího zkušenosti s technikami kolegiálního sdílení na českých základních 

školách, které odhalily jejich protektivní potenciál z hlediska rizika vzniku syndromu 

vyhoření a ukázaly také množství vnímaných benefitů ze strany pedagogů. (Smetáčková et 

al., 2021) 

Výzkum realizovaný pro účely této diplomové práce se zaměřuje na často opomíjené 

prostředí mateřských škol. Jeho cílem je popsat zkušenosti vybraných pracovišť s realizací 

supervize a zjistit, jak supervizi vnímají a hodnotí pedagogičtí pracovníci. Výsledkem by 

měl být popis supervize z perspektivy pedagogů mateřských škol zahrnující její 

podobu, proces, vnímání supervizní služby a zhodnocení jejích přínosů i překážek či limitů. 

 

Na základě uvedeného výzkumného cíle byly stanoveny následující výzkumné otázky: 

1) Jakých podob nabývá supervize v mateřských školách? 

2) Jak supervizi vnímají pedagogové mateřských škol? 

3) Jaké aspekty napomáhají v rozvoji supervizního procesu? 

4) Jaké jsou přínosy a limity supervize z pohledu pedagogů mateřských škol? 

 

  



 

36 

 

3.1 Metodologie výzkumu 

S ohledem na povahu tématu a stanovený výzkumný cíl byla zvolena kvalitativní 

výzkumná strategie vycházející z principů metody zakotvené teorie. Tato metoda 

představuje způsob vedení výzkumu a zpracování získaných dat a jejím cílem je vytvořit 

teorii, jež věrně odpovídá zkoumané realitě a vysvětluje ji. Zakotvená teorie je induktivně 

odvozována ze zkoumaného jevu, výzkumník zde tedy neověřuje předem nastudovanou 

teorii, nýbrž začíná přímo u zkoumané oblasti a nechává vynořit významná témata 

a skutečnosti. Při výzkumu podle zakotvené teorie badatel odkrývá významné kategorie 

a jejich vztahy a následně je opět integruje novým způsobem. Sběr dat, jejich analýza 

a tvorba teorie se vzájemně doplňují, zakotvená teorie proto vyžaduje několik vstupů do 

terénu a shromažďování dat je ukončeno až ve chvíli, kdy je teorie saturována. K vytvoření 

zakotvené teorie je potřeba stanovit přizpůsobivou výzkumnou otázku, která ponechává 

dostatek volnosti k prozkoumání jevu. Výzkumná otázka v zakotvené teorii představuje 

směrnici vedoucí badatele k prozkoumání určité situace, místa nebo aktérů. Obvykle se 

jedná o výrok orientovaný na dění nebo průběh, který identifikuje zkoumaný jev a říká, co 

chce badatel o daném předmětu zjistit. (Corbinová, Strauss, 1999) 

V souladu s postupy zakotvené teorie byl výzkum zahájen zaměřením na oblast 

badatelského zájmu, nikoli studiem teoretických předpokladů. Nejprve byl definován 

výzkumný cíl a výzkumné otázky, následně byl určen další postup týkající se výběru 

výzkumného vzorku a způsobu sběru dat. Výzkumné otázky byly stanoveny takovým 

způsobem, aby ponechaly prostor pro emergenci důležitých témat, ale současně poskytovaly 

rámec pro základní orientaci v tématu. Otázky se zaměřují na čtyři základní oblasti 

výzkumného zájmu – podobu supervize, supervizní proces, pojetí supervize a její přínosy 

a limity z pohledu pedagogů mateřských škol. Na základě těchto oblastí byl vytvořen scénář 

rozhovoru s participanty výzkumu. 

Ačkoli design tohoto výzkumu vychází z principů zakotvené teorie, některé postupy 

této metody byly modifikovány. Odchylky se týkají především postupu při získávání dat. 

Podrobné informace a přesný výzkumný postup budou popsány v následujících odstavcích. 
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3.2 Výběr výzkumného vzorku  

K získání komplexního obrazu o supervizi v mateřských školách bylo žádoucí do 

výzkumu zapojit více pracovišť a zajistit účast několika pedagogických pracovníků z 

každého z nich. V období školního roku 2019/2020, kdy výzkum probíhal, měly mateřské 

školy možnost čerpat finanční prostředky na supervizi prostřednictvím projektu MŠMT 

Šablony II. Protože do projektu bylo zapojeno množství mateřských škol z celé republiky, 

bylo příhodné této skutečnosti využít k usnadnění procesu hledání a oslovování participantů 

pro výzkum. Nejprve tedy byla na MŠMT podána oficiální žádost o poskytnutí seznamu 

mateřských škol čerpajících finanční prostředky na supervizi a po jeho obdržení již byly 

oslovovány jednotlivé školy s žádostmi o účast ve výzkumu. 

Původním kritériem pro konečný výběr participantů do výzkumu byla nejméně 

dvouletá zkušenost pracoviště se supervizí. Vzhledem k neočekávaným okolnostem 

a komplikacím způsobeným pandemií koronaviru byl však celý proces shánění participantů 

významně ztížen, a tak nad kritériem minimální délky zkušenosti zvítězila ochota a možnost 

školy zapojit se do výzkumu. Spolupráci se nakonec podařilo navázat se třemi mateřskými 

školami v Praze, na Benešovsku a Jičínsku. Po domluvě s jednotlivými školami byly 

realizovány rozhovory s pedagogickými pracovníky a vedením školy. Účast jednotlivých 

participantů již byla podmíněna pouze jejich souhlasem a zájmem podělit se o své 

zkušenosti.  

Výsledný výzkumný vzorek tvoří celkem 13 informantek z výše jmenovaných 

mateřských škol. V pražské MŠ poskytly rozhovor školní speciální pedagožky, ředitelka 

školy a dvě pedagožky, v jičínské MŠ se výzkumu účastnily dvě pedagožky, asistentka 

pedagoga, ředitelka a vedoucí učitelka a v benešovské MŠ proběhl rozhovor s vedoucí 

učitelkou a třemi pedagožkami. Výzkumný vzorek bude blíže charakterizován v úvodní 

kapitole výsledků výzkumu, která popisuje příběhy jednotlivých mateřských škol a jejich 

zkušenosti se supervizí. 

3.3 Sběr dat 

Sběr dat probíhal v období od června do listopadu 2020 a byl realizován 

prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s pedagogy zmíněných mateřských škol. 

Forma polostrukturovaného rozhovoru byla zvolena za účelem získat co nejkomplexnější   
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spektrum informací k výzkumnému tématu. Rozhovory probíhaly podle předem 

připraveného scénáře, který poskytoval oporu ve vedení rozhovoru, zároveň však umožnil 

flexibilně reagovat a doptávat se na další informace podle potřeby. Scénář k rozhovoru byl 

sestaven na základě výzkumných otázek a zahrnuje několik oblastí postihujících organizaci 

a průběh supervize, vnímání a představy o supervizi a hodnocení užitečnosti a smyslu 

supervize.  

Vlivem zavedení protiepidemických opatření v době realizace výzkumu byl 

znesnadněn vstup do terénu a možnost uskutečnit rozhovory s pedagogickými pracovníky 

tak byla výrazně omezena. Sběr dat tedy neprobíhal opakovaně v závislosti na teoretické 

saturaci, ale s každým informantem byl proveden pouze jeden rozhovor. Tento postup se od 

zakotvené teorie odchyluje a poněkud limituje její potenciál, i přesto však mají získaná data 

svou vypovídající hodnotu a byla dále zpracována podle principů této metody. 

 

3.4 Způsob zpracování dat 

Po doslovné transkripci rozhovorů s pedagogickými pracovníky následovala analýza 

a interpretace získaných dat (přepisy dostupné v příloze). Zpracování dat podle metody 

zakotvené teorie probíhá prostřednictvím tří analytických procedur: otevřeného, axiálního 

a selektivního kódování. Kódování představuje ústřední proces tvorby teorie ze získaných 

údajů prostřednictvím rozkrytí, konceptualizace a nové integrace dat. V praxi nejsou 

uvedené druhy kódování striktně oddělené, jedná se spíše o různé způsoby zacházení 

s textovým materiálem a výzkumník mezi nimi může naopak podle potřeby přecházet. 

(Hendl, 2005) 

Na počátku datové analýzy byly aplikovány procesy otevřeného a axiálního 

kódování. Opakovaným procházením shromážděných materiálů byly postupně lokalizovány 

významové celky, kterým bylo přiděleno přiléhavé označení. Následným porovnáváním 

byly podobné celky řazeny pod stejná označení neboli kódy. Postupně byla data 

zpracovávána na vyšších úrovních abstrakce a z množství kódů byly tvořeny obecnější 

kategorie. Vzniklá témata byla neustále nově organizována, tříděna a doplňována, některé 

koncepty bylo nutné rozdělit na menší jednotky, jiné naopak sloučit nebo zařadit pod 

obecnější kategorii. V rámci tohoto procesu byly zvažovány také vztahy a souvislosti mezi 

kategoriemi a tématy za účelem jejich propojení do ucelené teorie. Celý průběh analýzy dat   
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provázela tvorba poznámek, které obsahovaly komentáře ke kódům a kategoriím i průběžné 

úvahy ke vznikající teorii. Konec procesu provázelo selektivní kódování s cílem nalézt 

hlavní témata výzkumu a případy, které je ilustrují. V rámci integrace výsledků byly 

identifikovány ústřední kategorie, jež vytvářejí hlavní linii analytického příběhu 

a představují těžiště všech ostatních kategorií. 

Data byla zpracována s pomocí počítačových programů Microsoft Word a Excel. 

Práce ve Wordu umožnila základní orientaci v textu prostřednictvím označování 

tematických celků a zaznamenávání kódů do poznámek. V Excelu následně probíhalo třídění 

a kategorizace kódů. Ke konci analytického procesu byla využívána metoda „tužka a papír“, 

zejména k tvorbě poznámek a pojmových map. 

 

3.5 Etika výzkumu 

Účast ve výzkumu byla zcela dobrovolná. Všichni informanti byli předem poučeni o 

cíli a průběhu výzkumu, žádné informace týkající se okolností výzkumu jim nebyly zatajeny. 

Před zahájením rozhovoru byli participanti podrobněji informováni o jeho průběhu. Byli 

poučeni o dobrovolnosti své účasti a informováni, že svou účast mohou ukončit v kterékoli 

části projektu. Byli ujištěni, že nemusejí odpovídat na nepříjemné či citlivé otázky. 

Účastníci byli dále informováni o nutnosti rozhovor nahrávat, byli však ubezpečeni, 

že nahrávky budou ihned po jejich přepsání smazány, osobní údaje anonymizovány 

a použity výhradně pro účely této diplomové práce. Podpisem informovaného souhlasu 

participanti potvrdili svou účast ve výzkumu a souhlas s nahráváním rozhovoru. 

Anonymizace údajů proběhla při doslovné transkripci nahrávek a týká se jmen 

účastníků i všech dalších zmiňovaných osob, názvů všech institucí a organizací včetně 

jednotlivých mateřských škol. Kvůli zachování čtenářské přívětivosti nejsou v přepisech 

ani citacích výsledné práce použity iniciály, nýbrž celá změněná jména. 
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4 Výsledky 

Úvodní část výsledků tohoto výzkumu blíže představuje jednotlivé mateřské školy 

a jejich zkušenost se supervizí. Líčí příběhy o jejich cestě k supervizi, popisuje podobu 

a průběh supervizí v jednotlivých školách a stručně uvádí jejich hodnocení supervizního 

programu. Následující kapitoly tak zahrnují odpovědi na výzkumnou otázku „jakých podob 

nabývá supervize v mateřských školách“ a současně podrobněji charakterizují výzkumný 

vzorek. 

 

4.1 Příběhy mateřských škol 

4.1.1 Příběh mateřské školy v Praze  

Pražská MŠ je běžná mateřská škola zřizovaná obcí. Ve školním roce 2019/2020 

školu navštěvovalo celkem 143 dětí v 7 třídách. Probíhá zde inkluzivní vzdělávání 

a z celkově 7 tříd jsou 2 zřízeny podle § 16, odst. 9 školského zákona. Jedná se o třídy 

speciální, kde se vzdělávají děti s vadami kombinovanými, logopedickými, s poruchami 

chování a poruchami autistického spektra. V běžných třídách se počet dětí pohybuje okolo 

25, ve speciálních třídách je počet dětí výrazně nižší.  

Ve škole působí celkem 17 pedagogů a 10 asistentů pedagoga. V běžných třídách 

vyučují podle počtu dětí až 3 pedagožky, o děti ve speciálních třídách se starají vždy 2 

speciální pedagožky. V každé třídě navíc působí alespoň jeden asistent pedagoga. Na 

částečný úvazek zde pracuje také školní psycholožka a školní speciální pedagožky, které se 

starají o integraci žáků s lehčími stupni postižení do běžných tříd, zajišťují individuální 

speciálně-pedagogickou terapeutickou péči, realizaci a nastavování podpůrných opatření. 

První zkušenost pražské mateřské školy se supervizí sahá několik let zpět do 

minulosti, kdy ředitelka školy přistoupila k tomuto nástroji za účelem vyřešení drobných 

třídních konfliktů. Proběhla zde série několika supervizních setkání s třídním kolektivem 

pedagogů. Po úspěchu této intervence se paní ředitelka rozhodla k supervizi opět vrátit 

a tentokrát zapojit celou mateřskou školu.  

Díky získání finančních prostředků z projektu MŠMT Šablony II mohla být 

supervize realizována podruhé v roce 2020. Druhá vlna supervize tedy probíhala od ledna 

2020, velmi brzy po jejím začátku však byla setkávání přerušena kvůli koronavirové 
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pandemii. Škola poté navázala dalšími supervizními setkáními na konci školního roku 

a supervize zde pokračovala i během prázdnin. Rozhovory byly realizovány v červnu 2020 

po prvním rozvolňování protiepidemických opatření, zachycují tedy především první dojmy 

a rané zkušenosti pracovníků školy se supervizí a jejich očekávání budoucího vývoje. O své 

zkušenosti se supervizí se podělila ředitelka školy, dvě speciální pedagožky, pedagožka 

speciální třídy a pedagožka běžné třídy.  

Ředitelka školy supervizi vnímá jako možnost dalšího profesního i osobního rozvoje 

pedagogů a jejím záměrem v pokračující sérii supervizí bylo především poskytnout svým 

zaměstnancům psychologickou pomoc – umožnit jim vyjasnit si své vlastní potřeby, 

vypovídat se ze svých problémů nebo se naučit řešit konflikty s kolegyněmi. Ve snaze zajistit 

pedagogům co nejlepší péči pro ni tedy byla supervize jasnou volbou: „…já jsem se 

rozhodla, že zaměstnancům nebudu dávat moc vybírat, co by je zajímalo, i když jako 

samozřejmě to je taky jedna stránka, protože jsem měla potřebu toho, aby vlastně šli nějakým 

směrem jako co se týká svého vlastního rozvoje: syndrom vyhoření, stres, komunikace 

s rodiči, tohle. Protože to si myslím, že je pro tu učitelku důležitější, než aby šla na seminář 

výtvarky, jo, to taky, ale už to vlastně není tak jako pro ten tým důležitý…“ Pracovní životy 

se prolínají s těmi osobními a supervize podle ředitelky nabízí také možnost řešit cokoli 

z obou světů tak, aby se navzájem nenarušovaly. „Podle mě, já jsem potřebovala, aby ty lidi 

si uvědomili, že každý je v týmu potřeba, ale aby si vyjasnili i svoje vlastní potřeby. Že se to 

vztahuje nejenom k pracovním záležitostem, ale i k tomu, aby jim bylo dobře. Protože když 

jim nebude dobře, v osobním životě, tak jim nebude dobře v práci a přenesou si to sem.“ – 

R1, ředitelka pražské MŠ 

Po zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci supervize školu čekal 

nesnadný úkol v podobě hledání supervizora. Pro první sérii supervizí, kterou mateřská škola 

před několika lety absolvovala, paní ředitelka oslovila externí konzultantku pro práci s dětmi 

s ADHD, která byla shodou okolností zároveň supervizorkou. Pro druhou vlnu supervizí se 

však rozhodla najít někoho nového, protože pracovníci školy si k supervizorce vytvořili 

velmi blízký vztah, který by mohl působit jako překážka. „Takže my jsme oslovili různý 

supervizory, byl to velikej problém, a pak jsme zjistili, že paní, která nám sem dochází 

a spolupracuje s námi z externí organizace s hyperaktivními dětmi, tak je supervizor. Takže 

vlastně my jsme oslovili přímo ji a ona nám provedla supervizi, teda prováděla supervizi 

taky v nějakým časovým úseku tady ve školce. Takže my potom vlastně když jsme šli do druhý 
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vlny, tak jsme si ale řekli, že my musíme najít někoho jinýho. Protože ona už se stala součástí 

nás. a že už by to nebylo úplně dobře, jo. Ty holky s ní už pak navázaly takovej opravdu jako 

bych řekla hodně ne teda osobní, to bych řekla blbě, ale měla jsem pocit, že je potřeba, aby 

to byl úplně někdo cizí.“ Ačkoli se do procesu hledání aktivně zapojily také speciální 

pedagožky, které podle pečlivě zvolených kritérií oslovovaly mnoho odborníků, paní 

ředitelka situaci nakonec vyřešila obdobným způsobem jako v prvním případě a oslovila 

známou tvář ze semináře osobnostního rozvoje. „A protože JÁ jsem prošla 40 hodinama 

osobnostního rozvoje a věděla jsem, že ta paní, co školila, je supervizorka, tak jsem oslovila 

jí přímo. Já jsem šla po lidech. a když někdo tady z kolegyň z okolí ví, že mám supervize a on 

je má taky v Šablonách, tak já už tuhle paní doporučuju.“ – R1, ředitelka pražské MŠ 

Vzhledem k omezenému počtu hodin supervize, který Šablony nabízejí, a poměrně 

velkému kolektivu zaměstnanců musela ředitelka uzpůsobit frekvenci a podobu setkávání 

tak, aby škola ze supervize mohla vytěžit co nejvíce. Rozhodla se tedy pro hromadné 

seznamovací setkání všech pedagogických zaměstnanců, na které poté navázaly supervize 

individuální. Z organizačních důvodů byl celý kolektiv rozdělen na čtyři skupiny 

a zmiňované úvodní setkání proběhlo pro každou skupinu zvlášť. Skupiny nebyly rozděleny 

podle tříd, nýbrž zcela náhodně. „Vlastně tady je to akorát jiný v tom, že v tý první supervizi 

jsme řešili spíš jako třídní záležitosti, tam se pracovalo se skupinou třída, kdežto tady se 

pracuje s namíchanou skupinou lidí, jo. Já jsem to nechtěla dělat prostě aby to bylo po 

třídách, tak jsem podle prostě oka takhle namíchala lidi. Není to špatný.“ Jedním z důvodů 

pro toto rozdělení byla kromě touhy po změně také skutečnost, že ve škole nebylo zapotřebí 

řešit nějakou krizi nebo konflikt v rámci třídních kolektivů. „Protože v tý první sérii jsem 

chtěla vyřešit třídní záležitosti a tady už na to koukám jako na celou školku. Ale samozřejmě 

kdyby se v průběhu toho roku vyskytlo něco, co si myslím, že by se mělo řešit jinak, jsme 

schopný si prostě tu skupinku udělat, jak potřebujeme.“ – R1, ředitelka pražské MŠ 

Na úvodním čtyřhodinovém setkání se účastníkům představila supervizorka, 

seznámila je s tím, co je supervize, jak probíhá, jaké možnosti nabízí a s čím by případně 

mohla pomoci. Následující individuální setkání probíhala nárazově v období od ledna do 

března. Supervizorka docházela do školy ve stanovené termíny obvykle na celý den 

a postupně se u ní střídaly pedagožky, které byly na termín přihlášené. Jednotlivé konzultace 

trvaly zhruba hodinu, celkový čas se však lišil podle individuálních potřeb každého 

jednotlivce. „…a ona paní přijde a je tu celý den. Řekli jsme si hoďku, ale když vidí, že má 
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někdo pocit, tak ten další ví, že se na něj nedostane, že ta potřebuje dvě hodiny. Opravdu to 

řešíme individuálně takhle. Vždycky máme připravenou skupinku lidí, která je připravená, 

ale může se stát, že někdo ten den nebude, protože někdo potřeboval delší čas. To nemůžu 

ho utnout toho člověka, to prostě nejde.“ – R1, ředitelka pražské MŠ 

Supervize v pražské MŠ se neobešla bez překážek. Jednou z největších překážek 

bylo již zmiňované jarní přerušení supervizních setkávání během koronavirové krize. Tato 

neplánovaná pauza narušila kontinuitu programu a bylo nutné stanovit náhradní termíny 

v době letních prázdnin. „Takže teď se nám to fakt jako zaseklo a udělalo nám to čáru přes 

rozpočet, ale to my se s tím vyrovnáme, to je v pohodě, protože máme i o prázdninách různý 

setkání kvůli tomuhle, jak vlastně se nám to přerušilo, jo.“ – R1, ředitelka pražské MŠ 

Jako další překážku je nutné jmenovat finance. Ačkoli škola získala finanční 

prostředky z projektu Šablony II, jednalo se o jednorázovou záležitost s určitou hodinovou 

dotací – nad rámec tohoto projektu tedy nelze bez dalších finančních zdrojů v supervizi dále 

pokračovat. Omezená hodinová dotace je také jedním z důvodů, proč škola nepřistoupila ke 

skupinovým setkáváním. Kolektiv pedagogů je zde příliš početný, muselo by tedy fungovat 

několik menších supervizních skupin současně a nabízená hodinová kapacita projektu by 

nestačila. Ředitelka školy dříve sháněla finance prostřednictvím různých dotací, ráda by 

však, aby byla tato služba ve školství plošně dostupná. „Negativum je to, že se hrozně těžko 

potom navazuje, protože my na to nemáme ty finance, že jo. Takže já to různě… teď teda 

máme peníze, předtím jsem získala taky nějakou dotaci, samozřejmě pak budu zase žádat o 

nějakou dotaci, jestli bude nějaká výhodná, ale já bych byla hrozně ráda, kdyby to komplexně 

vzešlo vůbec ze zákona. Aby tyhle profese měly – ono povinnost je hrozně ošklivý slovo jo – 

ale aby měly trošku povinnost, a hlavně velkou možnost to dělat.“ – R1, ředitelka pražské 

MŠ 

Komplikovaná je také organizace supervizních setkání. Aby mohla v takto velkém 

kolektivu fungovat pravidelná skupinová supervize, musela by se konat o víkendech ve 

volném čase zaměstnanců, navíc pokaždé čtyřikrát po sobě, aby se prostřídaly všechny 

skupiny – velkou překážkou je tedy časová náročnost. Individuální konzultace jsou v tomto 

ohledu jednodušší volbou, za jednoho zaměstnance lze na hodinu do třídy sehnat zástup, 

proto mohou probíhat v pracovní době. „Ono je to těžký v tom, že když bych chtěla udělat 

supervizi pro všechny, že by se měli všichni sejít, tak to je víkend. Jindy to nejde v tý školce. 

Ono tady jsou na to holky zvyklý, tady by to šlo. Ale pak samozřejmě to musí pokračovat 
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buďto individuálně nebo v malých skupinkách. Já se víc dívám na to, jak to zorganizovat 

reálně, protože já tu mám, že jo, pětadvacet pedagogů i s asistentama, já je beru prostě na 

roveň, jo. a teď, pětadvacet lidí je docela dost… a jak to jako… plus eště ty speciální 

pedagogové jo. a musí být u dětí. Takže ono to není zas tak jednoduchý. Když jsou indivindy, 

tak to zvládneme, jo, my si to naplánujeme a teď oni vědí, takže to je v pohodě, jo, to se 

zvládá.“ – R1, ředitelka pražské MŠ 

I přes tyto nesnáze si ředitelka školy supervizi velmi chválí. Sama využívala 

individuálních konzultací se supervizorkou, které jí umožnily řešit potřebná témata 

a poskytly jí nové pohledy na věc. „Jsou to prostě oči zvenku, a to je hrozně důležitý. Protože 

provozní slepota je prostě provozní slepota. Je to tak, co si budeme povídat.“ – R1, ředitelka 

pražské MŠ 

 Mezi užitečné služby poskytované supervizorkou řadí ředitelka také možnost 

citlivého sdělení choulostivých nebo nepříjemných témat zaměstnancům. „…a když 

potřebuju někomu něco říct ze zaměstnanců a je mně to blbý, i když vím, že mně by to nemělo 

být blbý, ale někdy to prostě je, tak ta supervizorka to citlivě tomu člověku přenese. Anebo 

ho na to navede.“ – R1, ředitelka pražské MŠ 

Ne všichni zaměstnanci pražské MŠ však hodnotili realizaci supervize jako zdařilou. 

Odlišnou představu o úspěšné školní supervizi mají například školní speciální pedagožky. 

Předmětem jejich kritiky byly záležitosti týkající se organizace a podoby supervizních 

setkání, ale také volba supervizora, kterou vnímají jako nešťastnou. Supervizorka podle 

jejich názoru není kvalifikovaným odborníkem, protože není profesí psycholog a dostatečně 

se neorientuje v prostředí mateřské školy. Z tohoto důvodu nemají k supervizorce 

dostatečnou důvěru na to, aby s ní mohly řešit témata, která potřebují. „…jako já bych dala 

přednost supervizorovi, který má vzdělání vysokoškolský, klinický psycholog, 

psychoterapeut. Mně to přijde důležitý. Já bych si ji nezvolila…“ – R2, speciální pedagožka 

pražské MŠ 

Na téma důvěry v rozhovoru upozornily také ostatní pedagožky. Individuální 

konzultace se supervizorkou hodnotily převážně kladně, naznačily však, že by potřebovaly 

delší čas, aby si k supervizorce vytvořily důvěrný vztah a mohly se více otevřít. Pedagožky 

se také shodovaly, že na hromadném setkání jim bylo nepříjemné mluvit před skupinou 

kolegyň, protože se mezi sebou příliš dobře neznají. Vyslovily obavu, že by na skupinových 

supervizích nejspíš nemohly být úplně upřímné. „Ale určitě je to příjemnější, když je tam 
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člověk sám, protože může mluvit i o nějakých skrytých věcech, který by třeba v tý skupinový 

supervizi jakoby neventiloval… Asi v tý skupinový bych asi určitě neřekla úplně všechno, co 

jsem třeba řekla v tý individuální.“ – R3, pedagožka speciální třídy pražské MŠ 

Celkově pedagožky hodnotí supervizi jako užitečný nástroj s potenciálem zlepšit 

vztahy na pracovišti, řešit osobní i pracovní problémy nebo dokonce předcházet syndromu 

vyhoření. Konkrétně v pražské MŠ by podle nich mohla např. pomoci zlepšit komunikaci 

v třídních týmech, kde pracuje více pedagožek společně s asistenty, ve speciálních třídách 

zamezit velké fluktuaci zaměstnanců, školním speciálním pedagožkám pomoci upevnit 

jejich postavení v týmu a mnoho dalšího. Supervize by zde však musela probíhat soustavně, 

pravidelně, a kromě individuálních konzultací by bylo zapotřebí zapojit také skupinová 

sezení. Lze říci, že Pražská MŠ zatím prošla úvodním supervizním kurzem, který pracovníky 

seznámil se smyslem a možnostmi supervize. Mnohým pedagožkám prostřednictvím 

individuálních konzultací také pomohl s pracovními i osobními záležitostmi a poskytl tak 

malou ochutnávku kouzel, která dovede. Pražská MŠ supervizi hodnotí kladně, přála by si 

však, aby byla pro školy dostupnější, protože v současné době vzhledem k omezeným 

prostředkům a komplikované organizaci nemůže plně využít její potenciál.  

 

4.1.2 Příběh mateřské školy na Jičínsku 

Jičínská MŠ je běžná mateřská škola, která se nachází v malé vesnici a sídlí v jedné 

budově společně s malotřídní základní školou. Základní školu navštěvují žáci prvního stupně 

od 1. do 5. ročníku a podle celkového počtu jsou vyučováni ve dvou nebo třech třídách. 

Mateřskou školu navštěvuje dohromady zhruba 30 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd. 

Třída Broučků je určena pro nejmladší děti a třída Motýlků pro děti předškolního věku. 

V mateřské škole nejsou zřízeny speciální třídy, v běžných třídách jsou však integrovány 

některé děti s lehčími stupni postižení. V mateřské škole pracují tři pedagožky společně 

s asistenty pedagoga, kteří působí zároveň i na základní škole. Pedagožky nemají své 

kmenové třídy, ale střídají se po směnách a na některé činnosti se dokonce obě třídy spojují 

dohromady. Celkově působí ve škole – základní i mateřské – 11 pedagogických 

zaměstnanců a všichni se společně setkávají na pravidelných skupinových supervizích.  

Rozhovory v jičínské mateřské škole proběhly v srpnu a poté v říjnu 2020 

a zachycují tříleté zkušenosti všech zaměstnanců mateřské školy se supervizí. Rozhovor 

poskytla ředitelka MŠ, vedoucí pedagožka MŠ, dvě pedagožky a asistentka pedagoga.  
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Za posledních 16 let škola prošla velkým vývojem a z původních pěti pedagogických 

zaměstnanců na celou školu jejich počet vzrostl na 11. S rozvojem však přišla také řada 

nových nároků na organizaci a řízení školy. Ředitelka školy uvádí, že s rostoucím počtem 

zaměstnanců bylo potřeba zajistit propracovanější systém předávání informací a s tím 

z velké části pomohly také supervize. „A tím, jak se to vlastně takhle rozrůstalo, tak ta 

organizace začala fungovat trošku jinak. V momentě, kdy jsou dvě třídy a jsou dvě paní 

učitelky, ať je to jedna ředitelka a jedna učitelka, tak o přestávce se sejdete na chodbě 

a spoustu informací si rychle předáte. Ale tím, že najednou jsme měli trojtřídku na základce, 

to jsou tři třídní učitelé, k tomu ještě jedna paní učitelka na částečný úvazek na angličtiny 

a na tělocviky, další asistentky, tak i ten přenos informací je komplikovanější. a k tomu nám 

teda pomáhá jednak systém vlastně porad, nějaký systém předávání informací a podobně, 

ale k tomu právě navrch ty supervize.“ – R5, ředitelka jičínské MŠ 

Škola se o supervizi dozvěděla v roce 2017 na základě projektu Bezpečná škola. 

V souvislosti s tímto projektem doporučil okresní metodik prevence ředitelce organizaci 

zabývající primární prevencí, rodinnou terapií a supervizí. Ředitel této organizace poté školu 

informoval o možnosti čerpat supervizi v rámci zmiňovaného projektu. Supervizní program 

zde měl takový úspěch, že se škola rozhodla v supervizi pokračovat i nadále. Následující 

série supervizí škola financovala ze svých zdrojů, poté z krajského grantu a prostředky na 

poslední supervize pocházejí z projektu Šablony II. „Takže to byla naše úplně první 

zkušenost, kdy jsme teda vlastně si říkali, že to teda vyzkoušíme, no a zalíbilo se nám to tak, 

že jsme vlastně v dalším roce, když skončil ten projekt, tak jsme některé supervize financovali 

ze svých peněz, ze školních provozních, pak jsme si dosáhli na krajský grant a v současné 

době máme supervize financované ze Šablon.“ – R5, ředitelka jičínské MŠ 

Zpočátku zde probíhaly hromadné skupinové supervize všech pedagogických 

zaměstnanců, které sloužily především k řešení týmových záležitostí. Postupem času vznikla 

potřeba tato skupinová setkání modifikovat a rozšířit. Ředitelka školy přišla s návrhem, že 

se vedení školy (ředitelka, vedoucí pedagožka základní školy a vedoucí pedagožka mateřské 

školy) již nebude účastnit všech týmových supervizí, aby měl zbytek týmu více prostoru se 

otevřít a účastníci měli možnost například vznést nějaký požadavek nebo vyslovit kritiku 

směrem k vedení. Skupinová setkání se potom dále rozšířila o supervize užšího vedení školy 

a individuální supervize ředitelky, které jsou zaměřeny především na záležitosti organizace 

a vedení školy. „…takže teď to máme druhým rokem teda vlastně už nastavené tak, že mám   
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já individuální supervizi vedení jako ředitelka, pak máme supervizi vedení takového jakoby 

užšího… a my se takhle ve třech scházíme a potom je to supervize týmová, kde je teda zbytek 

týmu a my tři se někdy účastníme, podle toho, jaké je připravené téma nebo prostě jednou 

za čas, v podstatě to vychází, že tak ob jedno setkání jsme přítomné taky. Abychom, protože 

přeci jenom i když jsme třeba vedoucí učitelka ve školce, ředitelka školy, tak i tak jsme prostě 

učitelky těch dětí… Ta supervize vedení, ať to je ta naše trojčlenná anebo ta moje 

individuální, je víc právě o té struktuře organizace, předávání informací…“ R5, ředitelka 

jičínské MŠ 

Po třech letech pravidelného setkávání se nyní škola snaží dále posouvat a více 

využívat supervize pro práci s dětmi, častěji proto zařazuje případové studie. „A pak se řeší 

nějaké konkrétní situace právě, že máme nějakou případovou supervizi prostě k někomu 

jakoby z dětí a vykomunikováváme si, co se nám jakoby daří, nedaří, někdo z toho má takový 

pocit… někdo prostě už je posunutý někam dál, tak abychom si ty informace předali…“ – 

R5, ředitelka jičínské MŠ 

Jičínskou MŠ navštěvují dohromady dva supervizoři, týmovou vede ředitel 

organizace pro primární prevenci, supervizi vedení a ředitelskou supervizi má na starosti 

jeho kolega. Ředitelka školy si rozdělení pochvaluje a zmiňuje, že každý ze supervizorů má 

svůj specifický přístup, který je vhodný právě v daném kontextu. „Skvělí jsou oba dva. 

Úžasný na nich mi přijde to, že přesně, jak je teďka máme takhle naplánováno, tak přesně 

ten pan supervizor, který dělá týmové supervize, a je ředitelem té organizace, kde má spoustu 

svých vlastních zaměstnankyň, a pečují o ty děti ve školách, on sám vede rodinné terapie 

prostě s rodinami, tak je to takové měkčí, že tam opravdu mám pocit, že ty kolegyně dostávají 

tu péči, že se o ně někdo postará, pomůže jim to dovysvětlit… Kdežto pan P., ten trošku jako, 

ten je takovej trochu jako metr, takže ten si to jakoby tak srovná, ten to řekne, ten se s ničím 

jako nemaže, což je skvělý právě přesně zas na to řízení, vedení a takový to jako už je to 

i třeba ostřejší jako někdy trošku víc, jo. Takže skvělý, oba mají ten přístup takový, jaký je 

potřeba pro ten moment.“ – R5, ředitelka jičínské MŠ 

Zaměstnanci si také mohou zažádat o individuální supervizní konzultaci, pokud by 

měli potřebu řešit nějaké téma soukromě pouze se supervizorem, tato možnost však mezi 

pedagožkami není příliš využívána. „…a je to právě o tom, že si můžeme jako říct, že asi 

kdybychom chtěli, tak to není asi problém se domluvit s ním jako individuálně, ale mně 

osobně ty skupinový jako asi vyhovujou víc.“ R9, asistentka pedagoga jičínské MŠ  
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Pro každou úroveň supervize se konají pravidelná setkání jednou za tři měsíce, 

v každém pololetí tedy proběhne celkem šest supervizí. Na týmových supervizích se 

společně scházejí zaměstnanci základní i mateřské školy a tvoří dohromady poměrně 

početnou skupinu 11 účastníků. Protože 11 členů je na supervizní skupinu velký počet, 

proběhla diskuze, zda supervizi nerozdělit zvlášť pro mateřskou a základní školu. Všichni v 

kolektivu se však jednohlasně shodli, že se dále chtějí scházet společně. Společné supervize 

napomáhají udržovat příjemnou pracovní atmosféru díky tomu, že se veškerá témata řeší 

společně a všichni jsou tak informováni o dění ve škole. „…my jsme to i hodně řešily, jestli 

rozdělovat supervize na základku a mateřinku, ale kolegyně samy jako říkaly, že je škoda 

toho většího počtu, že v menším počtu by to bylo lepší, ale na druhou stranu nám to pomáhá 

přesně v tomhle. Že nikdo není jakoby v nevědomosti, takže když se něco jakoby děje, a pak 

se to může otevřít, a navrch nám ještě třeba ta školka tý škole vlastně dá náhled jakoby taky 

trošku zvenku, protože se jich to netýká úplně napřímo, tak mně přijde, že dojde jakoby 

k takovému pročištění.“ – R5, ředitelka jičínské MŠ 

Skupinové supervize v jičínské MŠ probíhají po pracovní době ve volném čase 

zaměstnanců. Týmové supervize a supervize vedení obvykle trvají dvě hodiny, individuální 

ředitelská supervize trvá hodinu a půl. Struktura setkání je obdobná pro všechny typy 

setkání.  

Supervize v jičínské mateřské škole probíhá již tři roky bez velkých komplikací 

a téměř celý pedagogický sbor si ji velmi chválí. Nejlépe supervizi hodnotí ředitelka školy, 

které výrazně pomohla s řízením a organizací školy. „Negativa na supervizi? Já asi ne, 

nevím, já jsem asi takový jako jeden z těch největších nadšenců jako pro to. Já mám pocit 

jako že jsem se v tom našla, líbí se mi to, jsem za to hrozně ráda, takže asi ne no.“ – R5, 

ředitelka jičínské MŠ 

Pro pedagožky mateřské školy je supervize také velkým přínosem a vyjádřily přání, 

aby škola v supervizním programu pokračovala nadále i za cenu, že by jej měly financovat 

z vlastních zdrojů. „Tak si myslím, já osobně bych jako lobovala za to, abychom to prostě 

zatáhli jako ze svojí kapsy, ale aby to prostě furt jako dál fungovalo.“ – R7, pedagožka 

jičínské MŠ 

Určité pochybnosti a poněkud ambivalentní postoj k supervizi vyjádřila vedoucí 

pedagožka mateřské školy, podle které supervize není všelék a nemá tedy potenciál vyřešit 

úplně každý problém. Více si chválí supervizi vedení, která je praktičtější a nabízí další   
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rozvoj a vzdělávání v oboru. Týmová supervize pro ni představuje kvalitně strávený 

společný čas s kolegyněmi, ale další potenciál v tomto ohledu nevidí, protože v současné 

době není potřeba ve škole řešit žádné problémy. „Pro mě přínosnější je ta supervize vedení, 

protože tam se řeší věci, který… nebo spíš mně to tak připadá jako takový to vzdělávání 

managerský, že se tam dozvídám další věci. a ta supervize týmová je pro mě… protože jako 

nevnímám tady nějaký problémy, který by se řešit musely, takže jako zatím se tam teďka nic 

neřešilo, takže ta týmová supervize je pro mě… je to příjemný setkání nebo příjemně prožitej 

čas s kolegyněmi, kdy my opravdu jako v průběhu pracovního dne nemáme možnost se sejít 

a v klidu si popovídat.“ – R8, vedoucí pedagožka jičínské MŠ 

Jediný problém, který zde vedení v souvislosti se supervizí řeší, je odmítavý postoj 

jedné starší pedagožky ze základní školy vůči supervizním setkáním. Tato pedagožka působí 

ve škole již dlouhou dobu a nemá chuť účastnit se další aktivity nad rámec přímé vzdělávací 

činnosti, navíc jí není příjemné hovořit ve skupině před ostatními kolegyněmi. Ředitelka 

školy tuto situaci s kolegyní řeší, ujišťuje ji, že se ve skupině nemusí k ničemu vyjadřovat 

a snaží se domluvit podmínky, za kterých by byla ochotna na supervize docházet. Toto téma 

ředitelka přinesla také na svou individuální supervizní konzultaci a nyní přemýšlí, zda účast 

na supervizi kolegyni uložit jako povinnou či nikoli. „Musím říct, že v současné době máme 

jednu kolegyni, která… které to úplně nevyhovuje… Patří mezi starší kolegyně týmu 

řekněme, není na tyhle věci úplně zvyklá ze své praxe a navrch má takový pocit, že ve svém 

věku, když ve tři hodiny předá děti ve družině rodičům, tak že je to pro ni i hodně zatěžující, 

a i třeba fyzicky náročné být tady až do večera a takhle se otvírat a řešit nějaké věci.“– R5, 

ředitelka jičínské MŠ 

Tři absolvované roky v doprovodu supervize dokládají úspěšnost tohoto programu 

v jičínské MŠ. V kolektivu zaměstnanců panují velmi dobré a blízké vztahy, i díky tomu zde 

skupinové supervize dobře fungují. Výhodou je také poměrně malý kolektiv pedagogů, který 

umožňuje společná setkávání obou škol. Pokud se neobjeví nějaká nečekaná překážka, bude 

jičínská MŠ v supervizi jistě pokračovat i v dalších letech. Supervizi zde nyní vnímají jako 

nástroj, s jehož pomocí se mohou dále posouvat a zlepšovat v pedagogické činnosti 

i v mezilidských vztazích. 
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4.1.3 Příběh mateřské školy na Benešovsku  

Benešovská MŠ je běžná mateřská škola zřizovaná obcí. Společně se základní školou 

sídlí ve školním areálu centra malé obce, má však svou vlastní budovu. Základní školu 

navštěvují žáci prvního i druhého stupně a pro každý ročník jsou zde otevřeny dvě třídy. 

Mateřská škola je čtyřtřídní: třídu Motýlků navštěvují děti od 3 do 6 let, ve třídě Žabiček 

a Sluníček jsou děti od 3 do 5 let a ve třídě Sluníček jsou vyučovány předškolní děti ve věku 

5-7 let. Všechny tyto třídy jsou zřízeny jako běžné, jsou zde však integrovány také děti 

s mírným stupněm postižení, které mají nárok na asistenta pedagoga. V mateřské škole 

pracuje celkem 10 pedagogických pracovníků. V každé třídě vyučují dvě pedagožky a ve 

dvou třídách navíc působí asistent pedagoga.  

Supervize v benešovské mateřské škole probíhala na jaře 2020. Ačkoli pro školu jako 

celek to znamenalo vůbec první setkání se supervizí, některé pedagožky se zde pyšní 

mnohaletou supervizní praxí. Rozhovory zde proběhly v říjnu a listopadu 2020 a zachycují 

čerstvé i dlouhodobé zkušenosti čtyř pedagožek se supervizí. 

Vedoucí učitelka benešovské MŠ se poprvé seznámila se supervizí již před 13 lety 

v rámci projektu Přátelská školka, do kterého bylo zapojeno celkem 30 školek ze 

Středočeského a Pardubického kraje. Tento projekt byl ve své době jedinečný především 

svým zaměřením přímo na pedagogy a jejich duševní zdraví a osobní rozvoj. Součástí 

projektu byly kromě přednášek a seminářů také skupinové supervize, které byly pro většinu 

účastníků úplnou novinkou. „A je to předesílám opravdu už před vlastně ne před 10, ale 

možná už před 13 lety a v tu dobu to bylo něco úplně nového, protože to byl vlastně 

seberozvojový seminář pro učitelky v mateřské škole a v tu dobu nic takového vůbec nebylo. 

a součástí kromě jiného bylo teda… byla vlastně supervize nebo taková supervizní setkání 

a vůbec jenom seznámení se s tou supervizí, protože v tu dobu jsme ještě vůbec nevěděly, o 

co vlastně jde a co to obnáší.“ – R10, vedoucí pedagožka benešovské MŠ  

Ředitelky a pedagožky z mateřských škol se pravidelně scházely v Praze 

a v Pardubicích, kde probíhaly přednášky na důležitá témata týkající se duševní hygieny 

a zdraví, práce s dětmi nebo osobního rozvoje a dále supervizní skupiny, kde sdílely své 

zkušenosti a problémy z mateřských škol, ale také ze soukromého života. Projekt trval tři 

roky a postupně se do něj zapojily všechny pedagožky, které v době před 13 lety ve škole 

působily. Podle vedoucí učitelky je zkušenost v tomto ohledu zásadní, možnost zapojení 

všech zaměstnanců tedy hodnotí velmi kladně. „…ale my jsme ten projekt vlastně   
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absolvovali celá školka, to znamená v tu dobu čtyři paní učitelky a tam to – to bylo taky 

důležité – že to vlastně absolvovaly všechny čtyři, protože ty věci jsou nesdělitelný jako. To 

nejde někomu přijít ze semináře a povykládat mu, co má jako jak má postupovat, když se 

třeba blíží syndrom vyhoření nebo prostě tak jako, to musí každý slyšet a najde si v tom to 

svoje…“ – R10, vedoucí pedagožka benešovské MŠ 

Další pedagožky, které se zúčastnily projektu, zmiňovaly jako přínos sdílení 

informací o fungování jiných pracovišť a také chválily zaměření projektu na seberozvoj 

pedagogů. „Já si myslím, že spoustu rad anebo takový ty vhledy do jiných těch školek, jak se 

to dělá jinde. Takže jakoby i do profesionální práce mi to přineslo jako mnohé.“ – R11, 

pedagožka benešovské MŠ 

„…a nejvíc se mi na tom projektu prostě na celé té Přátelské školce líbilo to, když teda 

posuzuju ten konec, že to bylo zaměřený i na to, jak na učitelky PRO učitelky.“ – R13, 

pedagožka benešovské MŠ 

Na setkáních s Přátelskou školkou se vedoucí pedagožka seznámila se 

supervizorkou, která skupiny vedla, a pokračovala s ní dále ve spolupráci i po skončení 

projektu. Když projekt po třech letech skončil, skupina středočeských učitelek a ředitelek se 

v Praze ještě nějaký čas scházela. Po určité době se však pražská skupina rozpadla a vedoucí 

pedagožka benešovské školy začala společně se supervizorkou pravidelně dojíždět do 

Pardubic, kde setkávání pokračují i v současnosti. Konají se pravidelně čtyřikrát ročně 

a pedagožky tu sdílejí své problémy a společně řeší různá pracovní i osobní témata. „No 

a v Pardubicích ta skupina pořád zůstala a vlastně těch 10 let pořád trvá a ty ředitelky se 

schází, takže mě asi před – když se ta pražská skupina asi před sedmi lety rozpadla, tak mě 

adoptovali a já jednou za čtvrt roku dojíždím vlastně s tou supervizorkou do Pardubic, kde 

máme supervizní setkání jakoby na té úrovni těch ředitelek mateřských škol a tam vlastně 

vždycky otevřeme nějaký problém co kdo má, posdílíme ty naše bolístky a problémy, 

otevřeme tam ten problém a zamýšlíme se nad tím, jak by to šlo vyřešit třeba, kdo už nějaký 

problém takový řešil, tak řekne, jak to dopadlo nebo jak to řešil, jakým způsobem, jak to 

dopadlo, jaký byl výsledek.“ – R10, vedoucí pedagožka benešovské MŠ 

Od začátku projektu až do současné doby byla vedoucí pedagožka benešovské MŠ 

se supervizorkou v kontaktu a konzultovala s ní veškeré problémy týkající se vedení týmu, 

vztahů na pracovišti a vůbec fungování školy. „No a já vlastně z pozice svojí jako vedoucí 

teda, z té pozice toho managera trošku tím, že musím ten tým nebo vedu ten tým, tak s ní   
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spolupracuju vlastně po celou dobu tak nepřetržitě, konzultovala jsem s ní vždycky všechny, 

co jsem měla problémy, jakože samozřejmě problémy, co se týká jakoby vztahů na pracovišti 

a vůbec toho fungování těch jednotlivých lidí, jejich nastavení, jejich prostě pracovní 

morálky třeba, problémů osobních, a tak všechno jsem to s ní vlastně konzultovala.“ – R10, 

vedoucí pedagožka benešovské MŠ 

Když se vedoucí benešovské školy dozvěděla o projektu Šablony II, neváhala 

a využila těchto finančních prostředků k zajištění supervize i pro své nynější zaměstnance. 

Chtěla svým pedagožkám poskytnout možnost sdílet své problémy a promluvit si 

s odborníkem, který jim může poradit nebo pomoci.  „Takže vlastně to je moje setkání se 

supervizí a teď jsme čerpali, zajásala jsem, když ve dvojkách Šablonách byla možnost 

financovat supervizi, protože ono to není úplně levná záležitost, a tak jsem toho využila, že 

vlastně jsme to mohli čerpat ve větší míře, než to čerpám já teda z toho běžného rozpočtu 

jindy…“– R10, vedoucí pedagožka benešovské MŠ 

Po dohodě se supervizorkou, která byla velmi dobře obeznámena s prostředím 

benešovské školy, se vedoucí pedagožka rozhodla pro jedno úvodní a jedno závěrečné 

skupinové setkání, zbývající supervize potom byly realizovány formou individuálních 

konzultací. Hlavním důvodem pro tuto volbu byla především skutečnost, že ve školce nebylo 

zapotřebí řešit akutně žádnou krizi nebo problém v rámci vztahů na pracovišti. Konzultace 

trvaly v průměru hodinu až hodinu a půl a zaměřovaly se na osobní, vztahové i pracovní 

záležitosti v závislosti na individuálních potřebách jednotlivých pedagožek. „Teď to vlastně 

byla hodina na každou nebo hodina a půl jak bylo potřeba. Ono někdo byl hotový řeknu… u 

někoho stačilo třičtvrtě hodiny a v podstatě bylo vyřešeno to, co třeba chtěl ten člověk 

pořešit, to, co chtěl sdílet. Nám, kteří tu supervizorku známe vlastně už od té Přátelské školky, 

tak my už k ní máme zase trochu jiný vztah, větší důvěru třeba, tak my jsme jakoby schopní 

se třeba víc otevřít a řešili jsme víc věcí, i těch třeba vztahů, co se týká na pracovišti, kde 

třeba tušíme nějaký, že by mohl být problém nebo tak, ale my fakt teď jako máme ten tým tak 

jako nastavený, že tam žádný problém zatím nemám.“ – R10, vedoucí pedagožka benešovské 

MŠ 

Supervize se konaly přímo v budově mateřské školy, aby byly pedagožky ve známém 

prostředí a cítily se co nejkomfortněji. Díky setkávání v budově MŠ také nebyl narušen 

provoz školy, protože se pedagožky mezi sebou mohly prostřídat. „Vzhledem k tomu, že 

vlastně supervizorku neznaly většina z nich, tak jsem se snažila jakoby je nevytrhnout úplně   
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z toho prostředí – jet někam úplně do cizího místa za cizím člověkem – takže z toho důvodu 

jsme to zvolili takhle, i vzhledem k tomu, že těch setkání vlastně bylo několik za sebou, takže 

se paní učitelky mohly vystřídat a zajistili jsme vlastně i vzhledem k provozu školky takhle.“ 

– R10, vedoucí pedagožka benešovské MŠ 

Na konci série individuálních konzultací proběhlo závěrečné skupinové setkání, kde 

pedagožky sdílely své dojmy ze supervize a zhodnotily její průběh. Všechny byly s realizací 

supervize velmi spokojené a chválí si zejména spolupráci se supervizorkou. Vedoucí 

učitelka se supervizorkou za dobu 13leté spolupráce navázala velmi blízký vztah, má k ní 

velkou důvěru a oceňuje, že se na ni může kdykoli obrátit. Svým zaměstnankyním také 

zdůrazňuje, že je supervize nástrojem, který mohou ve škole využít, kdykoli bude potřeba 

řešit nějaký problém. „Tím, že my máme možnost mít supervizora takového, jakého máme, 

tak to je pro mě… pro mě je každý setkání s tou supervizorkou prostě jako svátek a je to 

člověk, který dodá pozitivní energii, který vás prostě… který vám pomůže v jakékoliv situaci, 

a to mi přijde jako na té naší situaci v tuhle chvíli, že je to prostě to nejdůležitější asi. Že 

máte to vědomí, že máte tu možnost se na někoho obrátit.“ – R10, vedoucí pedagožka 

benešovské MŠ 

Vedoucí benešovské školy sama zmiňuje, že možnost supervizních konzultací jí 

přináší klid díky vědomí, že se má v nesnázích na koho obrátit. Jako výhodu vidí zejména 

skutečnost, že supervizorka důvěrně zná ji, prostředí mateřské školy i její pedagožky. Díky 

pravidelným konzultacím a skupinovým supervizím v Pardubicích se také spoustu problémů 

naučila řešit sama a lépe se jí nyní pracuje ve vedoucí pozici. „A i třeba to, že už některé 

problémy dokážu řešit sama, naučila jsem se říkat lidem i nepříjemné věci, protože vím, že 

se musí řešit, jinak to prostě někde nabobtná a bude z toho velký problém. Takže pro mě 

určitě je to takový… nebo má ti pro mě přínos ten, že jsem… že se mi líp ty lidi vedou.“ – 

R10, vedoucí pedagožka benešovské MŠ  

Podle výpovědí všech zúčastněných funguje kolektiv v benešovské škole velmi dobře 

a panují zde přátelské vztahy, proto většina pedagožek se supervizorkou řešila spíše osobní 

záležitosti, ale objevila se i témata týkající se např. komunikace s rodiči. „…a my máme ještě 

to štěstí, že my máme v tý práci výbornej kolektiv, takže u nás se úplně nic neřešilo. U nás 

se úplně si myslím, že se hlavně řešila ta pohoda těch učitelek a že prostě ta supervizorka 

s námi promluvila jako člověk a odborník a že jsme jí nechali kdo jsem chtěl nakouknout do  
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soukromýho života, do profesionálního života a jako za mě to bylo báječný a pro mě to mělo 

velkej přínos.“ – R11, pedagožka benešovské MŠ 

Mateřské škole na Benešovsku se v současné době dobře daří a všechno zdá se 

funguje tak, jak má. Škola sice nyní prošla supervizí poprvé a většina zaměstnanců s ní tedy 

nemá mnoho zkušeností, vedoucí pedagožka jí však prochází již 13 let a se supervizorkou 

pravidelně konzultuje veškeré potřebné záležitosti. Do kolektivu tedy přináší svou 

supervizní moudrost v podobě zkušeností i nově nabytých informací a snaží se je zde 

aplikovat. Ve školce například pravidelně pořádá setkání všech zaměstnanců na způsob 

supervize, kde v rámci přátelského rozhovoru sdílejí své potřeby, přání, obavy nebo 

problémy. Vedoucí učitelka se o kolektiv stará a učí své zaměstnance upřímnosti, 

komunikaci a včasnému řešení problémů. S určitou nadsázkou lze tedy říci, že pedagožky 

benešovské MŠ již nějakou dobu procházejí „supervizí z druhé ruky“. 

 

4.2 Supervize očima pedagogů mateřských škol 

Cílem tohoto výzkumu dále bylo zjistit, jak pedagogové mateřských škol vnímají 

supervizi, co jim přináší, a také popsat důležité aspekty supervizního procesu. Odpovědi na 

tyto výzkumné otázky přináší následující část věnovaná průřezovým kategoriím a jevům, 

které se objevovaly napříč celým vzorkem. Následující kapitoly podávají souhrn témat 

vzešlých z analýzy rozhovorů s pracovníky mateřských škol, jež byla uspořádána do 

analytického příběhu. Příběh začíná popisem prvotních představ pedagožek o supervizi, 

pokračuje představením jejich současného pohledu na podstatu a smysl supervize a následně 

se podrobněji věnuje superviznímu procesu a jeho nejdůležitějším prvkům. Příběh uzavírá 

uvedení konkrétních přínosů a limitů supervize z pohledu pedagožek. 

 

4.2.1 Prvotní představy, pocity a očekávání 

Co si představíte, když se řekne supervize? Tento cizí výraz může v lidech vyvolávat 

různorodé, někdy dokonce nepříjemné představy a pocity, zejména, pokud se s ním setkávají 

poprvé. Ředitelky některých škol ve snaze zabránit negativním představám a obavám své 

zaměstnance připravovaly na to, co je čeká, jinde naopak ponechaly volnost jejich fantazii. 

„Lidi vůbec nevěděli, o co jde. Takže nejdřív jsem jim řekla, že to bude, pak jsem jim přesně   
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vypsala, napsala, co to ta supervize je, aby si to v klidu každej přečetl, pak jsme jim to ještě 

řekli, co to je, a pak to začalo.“ – R1, ředitelka pražské MŠ 

Představy pedagožek se tedy různily v závislosti na informacích od vedení, dále také 

na typu supervize, který se měl v MŠ odehrávat. V souvislosti s individuálními 

konzultacemi se supervizorem pedagožky většinou očekávaly příjemný rozhovor 

s odborníkem nebo terapeutem, na který se těšily. „Hmm tak jako myslela jsem si, že prostě 

tam bude někdo jako s kym si tak popovídám prostě, třeba o životě nebo o práci.“ – R3, 

pedagožka pražské MŠ 

Naopak skupinové supervize byly zahaleny tajemstvím a představy o nich byly 

častěji spojeny se strachem, stresem a nervozitou. Vícekrát se objevila znepokojivá 

představa, že se jedná o nějakou formu zkoušky z pedagogických znalostí či dovedností. 

„…já se přiznám, že já totiž jsem zažila v tom sektoru bankovnictví něco jako supervize, ale 

my jsme to měli v podstatě jako zkoušku a kontrola … bylo to podobně nazvaný, proto jsem 

z toho byla… říkám: „Jee! Teď mě budou zkoušet z něčeho…“ a byla jsem z toho fakt 

vyděšená a šla jsem na první supervizi s takovým tím pocitem jako „Ty jo, teď si mě tady 

podají z nějakých zákonů“ a byla jsem z toho fakt jako to…“ – R9, asistentka pedagoga 

jičínské MŠ 

„…první moje myšlenka byla, že vlastně tam budu muset předvádět nějaký pedagogický 

dovednosti, což není úplně jako… nemám ráda tyhle ty situace, kdy má člověk pocit, že je 

z něčeho jako zkoušenej nebo něco musí dokazovat…“ – R12, pedagožka benešovské MŠ 

Některé pedagožky již věděly, co supervize znamená, přesto se však potýkaly 

s obavami. Jedním z důvodů byla představa, že zavedení supervize na pracovišti souvisí se 

snahou vedení dostat se k interním informacím. „První, co bylo, že – to asi napadlo víc těch 

lidí – že ta supervize vzniká na popud vedení, který se chce dostat jakoby k nějakým 

informacím z toho interního dění v tý společnosti a jestli vůbec jako je reálný, abychom byli 

schopný jako třeba se jakoby otevřít, být upřímný v rámci tý supervize, že se asi každej jako 

bude bát jakoby říct třeba kritiku i na vedení právě, aby se to pak nedostalo dál…“ – R4, 

pedagožka pražské MŠ 

Dále se obávaly, že na supervizi budou diskutována témata, o kterých jim bude 

nepříjemné hovořit a měly strach, že budou nuceny se k nim vyjadřovat. „Ze začátku určitě 

jsem se bála. Jestli jako to nepřejde do určitých jako nepříjemných… do určitých jakoby míst 

nebo oblastí, který mi budou jakoby nepříjemný. Že mi bude nepříjemný o tom mluvit nebo   
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nebudu třeba chtít, nevěděla jsem, jestli budu muset odpovídat, i když třeba nebudu chtít, 

jestli se budu muset bavit o nějakých konkrétních věcech, o kterých se nechci třeba v tu 

danou chvíli bavit, takže spíš to byl strach…“ – R4, pedagožka pražské MŠ 

„No holky mě tady strašily, že jo, klasika, že nás bude dusit a že to bude hrozný, takže jsem 

měla strach… úplně jsem si říkala tak co to jako bude, prostě nějaký problémy se tam budou 

řešit, já tam jako nechci mluvit…“ – R7, pedagožka jičínské MŠ 

Objevovaly se také pocity nervozity ohledně záhadné postavy supervizora. „No tak 

šla jsem do toho, že v podstatě nevím, o co jde, tam jde vždycky člověk v podstatě tak trošku 

opatrný, protože si říká kdoví, co to bude za člověka, jak se taky budeme prostě sedět i jako 

lidé, protože málo platný někdy se prostě s někým setkáte a úplně cítíte, že si jako padnete 

do noty a ať nahodíte jakékoli téma, tak prostě jedete a rozumíte si.“ – R13, pedagožka 

benešovské MŠ 

V souvislosti s formou průběhu supervize si kromě zkoušení pedagožky 

představovaly také sérii školení či přednášek, kde bude supervizor předávat konkrétní rady 

a postupy. „Právě, že jako vůbec, jo. Nikdo prostě fakt nevěděl, jestli to bude stylem, že 

budeme sedět a poslouchat nějakýho pána, že nám něco jako říká…“ – R6, pedagožka 

jičínské MŠ 

„Měla jsem možná trošku víc představu o tom, že to bude jako nějaký třeba koučink spíš 

nebo možná mentoring, oni jsou si tak hodně podobný ty věci, že třeba dostanu víc jakoby 

konkrétních rad jsem si říkala.“ – R5, ředitelka jičínské MŠ 

Z uvedených výpovědí je zřejmé, že supervize pro školství stále představuje poměrně 

cizí prvek. Představy pedagožek patrně pramení ze specifické povahy pedagogické profese 

a školního prostředí, které je charakteristické svým důrazem na přímé předávání konkrétních 

poznatků, přesné dodržování metodik a předpisů, hodnocení, jasnou hierarchickou strukturu 

a vymezení rolí. Pedagogičtí zaměstnanci tedy mohou častěji očekávat konkrétní informace 

či rady, kontrolu, hodnocení, jednání z nadřazené pozice nebo povinnost dodržování 

pravidel. Následující kapitola ukazuje, jak se po zkušenosti se supervizí tyto představy 

pedagožek změnily. 
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4.2.2 Supervize jako pomoc jiným pohledem 

Každá z informantek definovala supervizi jiným způsobem a zdůrazňovala její 

odlišné aspekty. Některé pedagožky supervizi definovaly z hlediska jejího přínosu nebo 

smyslu, jiné z hlediska toho, jak supervize probíhá a co se na ní odehrává. V rámci analýzy 

dat byly odhaleny společné klíčové rysy, které umožnily vytvořit novou jednotnou definici 

zachycující vnímanou podstatu supervize. O co tedy podle pedagožek v supervizi jde? 

Základem supervize je prostor, kde má supervidovaný možnost sdílet a řešit cokoli, 

co si přeje či potřebuje beze strachu, že řekne něco špatně, že bude nějakým způsobem 

hodnocen, souzen, obviňován, nebo že jím vyslovené informace budou prozrazeny, nebo 

jakkoli zneužity. „No supervize, je to vlastně prostor, kde máme možnost řešit cokoliv, co 

nás napadne třeba. Buď, co nás třeba trápí, co se týče jako kolektivu nebo když si s něčím 

nevíme rady a chtěli bychom nějakou prostě pomoc od ostatních kolegů nebo se ujistit třeba 

i v něčem, jestli to děláme jako správně. Ale je to právě ten prostor, kde nedochází 

k žádnýmu osočování, žádný jako nechci říct úplně šikaně, ale lynčování…“ – R6, 

pedagožka jičínské MŠ 

Supervidovanému se na tomto místě naopak dostane pomoci a podpory, jež z velké 

části spočívá v tom, že může daný problém nahlédnout z jiné perspektivy a novým 

způsobem tak, jak by za jiných okolností nemohl nebo nebyl schopen. „Tak je to vlastně 

způsob, jak pomoct pedagogům nebo vůbec nejenom pedagogům, ale vůbec jako lidem, který 

pracují třeba s jinými lidmi… jak nevyhořet a je to i způsob, jako jak se podívat na věci, ať 

už svoje jako soukromý anebo ty pracovní z druhý strany. Je to pohled prostě nezaujatého 

člověka, kterej vlastně přichází zvenku…“ – R3, pedagožka pražské MŠ 

Důležité je zmínit, že řešení situace nebo problému spočívá výhradně v rukou 

supervidovaného, neobdrží tedy žádné hotové návody, jak by měl postupovat. 

Supervidovaný má všechny potřebné zdroje k tomu, aby svou situaci vyřešil, je mu tak 

ponechána veškerá zodpovědnost, zároveň však dostane důležitou podporu a pomocnou 

ruku ve formě nových náhledů a zpětné vazby. „…skvělé na tom je to, že si na to přijdete 

sama, že vám to nikdo vyloženě neřekne, nedá vám tady návod, tady se prostě držte těch 

bodů, takhle to udělejte a bude to skvělý naprosto. Tak to jako úplně není.“ – R5, ředitelka 

jičínské MŠ 
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V několika slovech by se tedy supervize dala shrnout jako pomoc jinými pohledy. Ať 

pedagogové hovořili o prevenci syndromu vyhoření, práci s dětmi, osobním rozvoji nebo 

vztahových problémech, supervizi v jakémkoli kontextu považovali za jistý typ pomoci 

a pomoc od ní také očekávali. Pomoc by měla přijít jak v případě řešení nějakého problému 

nebo krize v kolektivu, tak při individuálním rozhovoru o osobních záležitostech. Zásadní je 

zde role nezaujatého pohledu zvenčí, který představuje jeden z hlavních prostředků, jimiž 

supervize pomoc poskytuje. „…což je ta stěžejní věc z mého úhlu pohledu vlastně pomoc 

nezaujatého člověka zvenku vlastně, který je schopný pomoci prostě té organizaci třeba té 

vnitřní struktuře, najde třeba chyby, kde se dělají chyby nebo prostě pomůže s řešením 

nějakého problému.“ – R10, vedoucí pedagožka benešovské MŠ 

Nové pohledy může poskytovat osoba supervizora nebo také ostatní účastníci 

supervize. Definice i uvedené výpovědi informantek naznačují, že v supervizi hrají 

důležitou roli také další prvky, např. bezpečné prostředí nebo osoba supervizora. Tyto prvky 

budou jako samostatná témata podrobněji diskutovány v následujících kapitolách 

věnovaných superviznímu procesu. 

 

4.2.3 Smysl supervize  

Předchozí kapitola se v rámci tématu pojetí supervize věnovala otázce, co je 

supervize, nyní bude diskutována otázka smyslu supervize, tedy k čemu má supervize sloužit. 

Informantky v souvislosti se supervizí často hovořily o tom, proč je vhodné tohoto nástroje 

využívat, v čem může pomoci nebo k čemu může přispět. Jejich výpovědi lze interpretovat 

v rámci tří hlavních kategorií: osobní, vztahové a profesní.  

První osobní úroveň se týká jednotlivých pedagožek, jejich duševního zdraví 

a spokojenosti na pracovišti i v osobním životě. Potřeba supervize na této úrovni pramení z 

povahy pedagogické profese, která na pedagožky klade vysoké nároky a často je spojena se 

stresem. „…ty pomáhající profese tohle potřebují, …a je ta práce hodně náročná a vlastně 

je tam velké riziko, že začne docházet potom k syndromu vyhoření, k nespokojenosti…“ – 

R10, vedoucí pedagožka benešovské MŠ 

Role supervize na této úrovni spočívá v poskytování určité formy psychohygieny. 

Jejím úkolem je udržovat psychické zdraví pedagogů ve formě a předcházet tak syndromu 

vyhoření. Přináší učitelkám možnost nejen vypovídat se ze svých problémů, ale na rozdíl od   
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běžného sdílení problémů s kolegyněmi nebo blízkými navíc nabízí skutečné porozumění 

a odborný vhled do dané problematiky. Učitelky díky supervizi získají možnost své 

problémy sdílet a řešit nejen v rámci kolektivu, ale také s kompetentním odborníkem 

schopným poskytnout jim adekvátní zpětnou vazbu a představit dosud neuvědomovaný 

pohled na věc. „Protože ta paní učitelka si prostě někdy s nějakou věcí poradí, ale 

samozřejmě řekne to doma, manželovi si postěžuje, kamarádce nebo tak „já jsem dneska to 

a to, nevím, jestli jsem to udělala dobře…“, ale to vám jako nepomůže vyhodnotit tu situaci 

úplně adekvátně. a může prostě docházet k tomu, že prostě si jako neví rady, není si jistá a je 

v tom tak trošku jakoby sama. Na poradě řekne něco, druhá kolegyně řekne „jo, jo, to se mi 

stalo taky, ale to je v pohodě“ a nic. Jako pomůže vám to taky tu situaci vyhodnotit, vyřešit, 

popsat? Taky úplně ne, že jo. Takže vnímám to jako prevenci syndromu vyhoření.“ – R5, 

ředitelka jičínské MŠ 

Supervize může pedagožkám poskytovat také pocit pochopení a představovat tak 

určitou formu podpory a uznání nároků a důležitosti jejich práce. „Je to hlavně o té podpoře, 

protože ty pomáhající profese to tak potřebují nějakou podporu a vlastně vědět, kde dobít 

baterky, vědět, jak prostě sám o sebe pečovat, nějakou takovou tu psychohygienu znát 

a všechno tohle jako posdílet a setkat se s tím, tak to určitě je pro mě důležitý. Pro ty učitelky 

ve školce vlastně i takové trochu to ocenění, že vlastně tu jejich práci někdo chápe, vidí a že 

to není jenom to, že si tam s dětmi hrajeme a pijeme to kafe, jak si myslí někteří.“ – R10, 

vedoucí pedagožka benešovské MŠ 

Druhá mezilidská úroveň se týká kolektivu a vztahů na pracovišti. V každém 

pracovním kolektivu proběhne na denní bázi množství komunikačních nesouladů, 

neporozumění a nevyřčených konfliktů, které ovlivňují vzájemné vztahy a emoční ladění 

jednotlivců. Následkem hromadění těchto drobných neporozumění mohou být větší 

konflikty nebo týmová krize. V této rovině supervize nabízí příležitost si vzniklá 

neporozumění vyříkat a konflikty vyřešit. „Takže spíš v tom vidím pomocnou ruku k tomu, 

že vždycky v každým kolektivu proběhne spoustu okamžiků, který jsou nevyřčený nahlas, kdy 

určitě každej cítí, že to ten druhej třeba nemusel pochopit úplně stejně nebo je naladěnej na 

jinou vlnu a není tam prostě ten prostor k tomu si to jakoby vyříkat v ten danej okamžik, 

takže ta supervize nabízí možnost toho, pokud ten někdo v sobě cítí nějaký neporozumění 

nebo křivdu nebo nějakej vůbec jakejkoliv problém v práci, tak to vlastně může vyslovit a ta 

supervize nabízí možnost pohledu těch ostatních. To, jak na to koukají ostatní, jak to ostatní   



 

60 

 

vnímají a může se tím vlastně jakoby spoustu věcí vyřešit, že vlastně zjistím, že to, co si 

myslím, tak třeba vůbec není. Nebo naopak, když prostě mně něco vadí, tak přes tu supervizi 

mám možnost to jakoby sdělit těm lidem…“ – R4, pedagožka pražské MŠ 

Pro mateřskou školu navíc bývá charakteristický čistě ženský kolektiv, kde vzájemné 

vztahy ještě více nabývají na významu a při výraznějším nesouladu se mohou do práce 

promítat intenzivněji. Pedagožky v rozhovorech zátěž ženského kolektivu zmiňovaly velmi 

často a jako typický fenomén objevující se v této skupině uváděly kuloární komunikaci, 

v rámci níž se mohou šířit různé dezinformace nebo pomluvy. V této souvislosti spojovaly 

smysl supervize s předcházením šíření těchto neověřených informací. „A další věc je, že si 

myslím, že v rámci týmu to pomáhá jako nedělat takový ty jedna paní povídala nebo jakože 

takovýmu tomu šuškání nebo pomlouvání nebo to…“ – R9, asistentka pedagoga jičínské MŠ 

„Ale myslím, že by to mohlo i vnášet do toho týmu jako že by se víte co… ty ženský, jak 

drbou… myslím, že by se jako i víc drbalo, si dovedu představit bez supervize… Takže si 

dovedu představit, že asi bez supervizora by se na tom pracovišti opravdu víc drbalo a mohly 

by vznikat takový ty podprahový šuškandy, který úplně nedělají dobře.“ – R5, ředitelka 

jičínské MŠ 

Supervize vytváří nový prostor pro sdílení a vysvětlování, jemuž za běžných 

okolností brání hektický provoz mateřské školy. i když je ve škole zaveden systém 

pracovních porad, prostor se věnuje většinou pouze organizačním záležitostem a nezbývá 

čas řešit ty pocitové. Poskytuje také bezpečné prostředí, kde si mohou účastníci navzájem 

sdělit své pocity, potřeby, přání a vyjádřit svůj názor, aniž by vznikl nový spor nebo se 

stávající konflikt ještě více umocnil. „Tak rozhodně třeba to, že ty učitelky v tý mateřský 

školce nemají jakoby možnost si sednout a nějaký věci jako vyřešit, pořešit, popovídat si o 

tom, o nějakých situacích a tak. Prostě ten čas na to není, a řekněme si upřímně, kdy se 

slezete prostě odpoledne, jo, abyste každá měla čas, aby vám to prostě nevadilo… takže si 

myslím, že to je právě ten prostor, kdy veškerý ty věci… k těm věcem se můžete vrátit. 

a rozebrat je. Právě pod vedením třeba, i když třeba jedna nesouhlasí s tou druhou učitelkou, 

tak že se to nemusí vyřešit hnedka nějakým taháním za vlasy, ale může se to v klidu rozebrat, 

navrhnout řešení a tak.“ – R6, pedagožka jičínské MŠ 

Dovoluje na okamžik ztratit zábrany a vyjádřit i myšlenky, které by v kontextu 

všedního dne nikdy nespatřily světlo světa. „Jasně, že jsou lidi, který to jako řeknou, že to 

není potřeba, ale spoustu věcí si prostě do očí jako neřeknete. i když vypijete já nevím čtyři   



 

61 

 

skleničky vína, tak prostě jako jsou věci, který si jako neřeknete.“ – R7, pedagožka jičínské 

MŠ 

Působí také preventivně a může zabránit nově vznikajícímu problému v kolektivu již 

v počátečním stádiu. „…a že vlastně tohle to by mělo vlastně jakoby už od prvopočátku 

zabránit tomu, aby vznikaly právě nějaký tyhle rozepře a nějaký jakoby špatný jednání nebo 

komunikaci, aby se to prostě jako podchytilo včas. Aby vlastně nevzniklo to, že to někde 

začne jakoby podehnívat a prostě pak se to jakoby celý rozloží.“ – R9, asistentka pedagoga 

jičínské MŠ 

Supervize tak přispívá k udržování harmonických vztahů a příjemného klimatu na 

pracovišti, jež podporují vzájemnou spolupráci a odrážejí se v pozitivním ladění 

jednotlivých učitelek a jejich přístupu k dětem. „…pokud je nám dobře na pracovišti 

a těšíme se do práce, tak jsme pozitivněji naladěný a ty děti to samozřejmě vidí, cítí 

a pracujeme líp a kvalitněji si myslím, než jako když bychom byli naštvaný věčně 

a rozzlobený nebo nespokojený, tak potom je to znát i na tom, jak se ty děti chovají a oni 

mají takový ty svoje vnitřní radary a vycítí přesně to naše nastavení…“ R10, vedoucí 

pedagožka benešovské MŠ 

Soulad a integrita kolektivu také pozitivně působí na momentální rozpoložení 

a chování dětí, které jsou velmi vnímavé a citlivé vůči svému prostředí. „Ale pokud jsme 

sjednocený, tak i ty děti vědí, co od nás vlastně čekat, takže pokud je prostě pohoda na 

pracovišti mezi učitelkama, tak i ty děti si myslím, že jsou víc v pohodě. Že to vycítí.“ – R6, 

pedagožka jičínské MŠ 

Třetí profesní úroveň se týká konkrétních pracovních situací a výzev, kterým 

pedagožky denně čelí. Převážná většina činností, které učitelky v mateřské škole vykonávají, 

se odehrává v interakci s dětmi. Při práci s dětmi mohou pedagožky často narážet na nesnáze 

či problémy, se kterými si nedovedou vždy samy poradit. Problematické záležitosti mohou 

konzultovat na poradách se svými kolegyněmi, další možnost však nabízejí také případové 

supervize. Jak bylo již naznačeno v předchozí kapitole, na supervizi mohou účastníci přinést 

jakékoli téma včetně konkrétních případů. „No tak kromě nějakých problémů, který jako 

jsou u nás mezi kolegyněmi, tak řešíme nějaký i jakoby i případy dětí, kdy třeba nějaká 

kolegyně si s ním neví rady, takže se o tom bavíme a každá postupně přihazujeme, jak by se 

to třeba dalo řešit…“ – R6, pedagožka jičínské MŠ 
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Řešení kazuistik v prostředí supervize přináší stejně jako v předchozích případech 

nové náhledy a nápady, které by pedagožkám mohly pomoci danou situaci zvládnout, 

a představuje tak pro ně zdroj užitečných informací. „No že mi v podstatě může někdo – jak 

ten supervizor, tak ale i ty mý kolegyně můžou říct jinej pohled na tu práci. Že to bylo právě 

jakoby o tom, že člověk sosá ty informace. Ať od těch kolegyní, tak od toho supervizora.“ – 

R9, asistentka pedagoga jičínské MŠ 

„…když prostě mám problém s nějakým dítětem třeba má Aspergerův syndrom nebo něco 

jinýho prostě ADHD, cokoliv, a já si s nim nevím rady a řeknu to tam a vlastně v tu chvíli 

na tý supervizi, že mám s tímhle tím a tímhle tím problém, že nevím jak na něj, že jsem četla 

literaturu, furt mi to jako nejde a ty ostatní kolegyně mi v tom vlastně jako pomůžou. Že 

řeknou svůj názor nebo pan supervizor taky do toho jako vstupuje, takže…“ – R7, pedagožka 

jičínské MŠ  

Případové supervize poskytují pedagožkám také potřebnou podporu a ujištění, že na 

řešení obtížné situace nejsou samy, a nabízejí zpětnou vazbu od supervizora i kolegyň 

způsobem, který nevzbuzuje pocit zklamání, méněcennosti nebo nedostatečné profesní 

kompetence. „A myslím, že u toho supervizora zase se nemusí nikdo bát, že řeknu něco a oni 

řeknou „no ty jseš úplně… tys to udělala úplně blbě, takhle přeci ne“, že jo, to zas jako ten 

supervizor nedovolí.“ – R5, ředitelka jičínské MŠ 

„…ale když je tam jako nějaká negativní, tak si myslím, že je to právě jako ukočírování toho, 

že vlastně normálně by si ten člověk třeba připadal ukřivděnej… ale díky tomu, že se to tak 

jako řeklo tam, tak to mně jakoby připadlo, že to je spíš jako rada. a že jsem neměla pocit 

toho, že bych jako měla třeba osobně být jako třeba nějak ukřivděná… jo, jako že mně to 

jako pomohlo. Než abych to brala jako negativum.“ – R9, asistentka pedagoga jičínské MŠ 

Supervize dále poskytuje prostor pro předávání důležitých informací a postupů, které 

se vztahují k práci s dětmi. Pomáhá pedagožkám ujasnit si své pracovní přístupy, nabízí 

příležitost je podle svých potřeb modifikovat a sjednotit v rámci kolektivu. „…můžete si 

v nějakým širším kruhu ujasnit, jakože ten postup má smysl, ale i třeba takový ten pocit „jako 

já to dělám takhle, jak jsme se dohodli, ale já se v tom prostě necítím dobře, mám pocit, že 

jako zabralo, ale nevychází to ze mě, co s tím mám dělat“ anebo naopak „mně to nezabírá, 

já se cítím frustrovaná, že nevím, co s tím dítětem mám dělat“ a tak.“ – R5, ředitelka jičínské 

MŠ 
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4.3 Supervizní proces 

Analýza dat také odhalila mnoho informací týkajících se fungování supervize. 

Následující kapitoly věnované superviznímu procesu ukazují, jaké prvky pedagožky 

považují za zásadní v souvislosti s poskytováním pomoci v supervizi a úspěšností 

samotného programu. První část této kapitoly popisuje prvky, jejichž prostřednictvím 

supervize pomáhá, druhá část je zaměřena na klíčové aspekty, bez nichž by supervize 

nemohla fungovat.  

 

4.3.1 Pomáhající prvky v supervizním procesu 

Dosud představené výsledky ukázaly, že pedagožky považují supervizi za formu 

pomoci, která se může uplatňovat v oblasti profesní, vztahové i osobní. Jakým způsobem je 

však tato pomoc poskytována? Co přesně v supervizním procesu působí jako pomoc? 

Z analýzy rozhovorů vyplynulo několik kategorií, které pedagožky v souvislosti 

s poskytováním pomoci v supervizi vnímají jako zásadní. 

 

Přinesení tématu 

Přinesení tématu představuje první hlavní krok supervizního procesu a je současně 

prvním krokem na cestě k řešení problému. Otevření tématu, ať už v rámci individuální 

konzultace nebo na supervizi týmu, poukazuje na chuť supervidovaného ke změně nebo 

postupu. Rozhodnutí otevřít na supervizi nějaké téma vyžaduje dávku odvahy a odhodlání 

a již samotné zformulování problému může přinést úlevu jedinci i kolektivu. „Hmm, no 

rozhodně to asi uklidnilo mě, třeba když jsem mluvila o tý mý konkrétní, protože některý věci, 

který člověk třeba v sobě dusí, tak tam mohl vypustit a bylo to takový, že se mu třeba uleví.“ 

– R9, asistentka pedagoga jičínské MŠ 

Vyslovení problému na skupinové supervizi přináší možnost řešit ho otevřeně se 

všemi členy týmu a pročistit tak atmosféru v kolektivu. „Protože na té supervizi se to pak 

třeba otevře a chtě nechtě se tomu tématu jakoby věnujou, i ti, co by se normálně nevěnovali. 

i ti, co by vám řekli „já nevím, já to řešit nechci, mě se to netýká“ a tam najednou se to týká 

jako všech.“ – R5, ředitelka jičínské MŠ  
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V některých případech může přinesení tématu představovat to jediné, co je zapotřebí 

k řešení problému. „…ale říkala jsem, že sem hrozně ráda, že to tady vlastně bylo, protože 

vlastně díky tomu se to mohlo otevřít a já jsem mohla říct, že tam vůbec nic jako z mý strany 

špatnýho nevidím, že jediný špatný co vidím je, že se to řešilo o mně beze mě a že jsem teda 

ráda, že se to otevřelo a že si k tomu můžu říct tohle to, jak to mám… Spíš takhle no, pro mě 

bylo důležitý to, a mělo význam to, že se to tam fakt přineslo, protože nevím, kdyby ta 

supervize nebyla a mělo by to tady v tý škole takhle být, tak vůbec nevím jako…“ – R8, 

vedoucí pedagožka jičínské MŠ 

 

Podrobný rozbor a vyjádření všech účastníků 

Druhým zásadním krokem při řešení problémů v supervizi je jejich důkladné 

rozebrání. Problém se v diskuzi podrobně analyzuje tak dlouho, dokud nevyjdou najevo 

všechny informace a postoje supervidovaných. Prostor k vyjádření by měli dostat všichni 

účastníci supervize, aby mohl být problém nahlédnut ze všech stran. „No on se pak ptá. a jak 

se to stalo, a uveďte mě do toho, ať to pochopím, pak se zeptá třeba toho druhýho člověka 

na nějakej názor nebo pak se zeptá nás, co my si o tom myslíme…“ – R7, pedagožka jičínské 

MŠ 

Odkrytí všech stanovisek napomáhá k pročištění atmosféry v kolektivu a také 

k objevení nových dosud netušených možností řešení daného problému. „No a když někdo 

odpoví tak nějak jako neutrálně, tak do toho ještě šťourá, aby fakt jako se to jako vyčistilo 

ten vzduch a řeklo se to, co se má říct.“ – R7, pedagožka jičínské MŠ 

„…ale že jsme prostě jakoby mohli ten problém rozebrat a mohli jsme si jakoby tak nějak 

vyčistit tu vodu…“ – R9, asistentka pedagoga jičínské MŠ 

„…tak tím, jak se ta situace rozebere, tak může přijít sám nebo s pomocí svých kolegů na to, 

jak to dělat jinak, případně lépe…“ – R8, vedoucí pedagožka jičínské MŠ 

 

Nahlédnutí  

Nahlédnutí jiných perspektiv, postojů a názorů je výsledkem předchozího bodu 

(podrobného rozboru a vyjádření všech účastníků) a představuje patrně nejzásadnější 

prostředek pomoci v supervizi. Toto nahlédnutí pro supervidované znamená vidět danou   
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situaci z pohledu druhého člověka, umožňuje vcítit se do jeho role a lépe tak pochopit jeho 

jednání. „Mně na to třeba pomohlo konkrétně, že jsem vlastně byla nějak jakoby negativně 

ovlivněná a potom po tý supervizi jsem viděla i ten pohled toho druhýho člověka, což 

normálně jako člověk neví, že jo, nevidí mu do hlavy. a ona to tam řekla a bylo to lepší jako 

v tomhle tom lepší no.“ – R7, pedagožka jičínské MŠ 

„…a ta supervize nabízí možnost pohledu těch ostatních. To, jak na to koukají ostatní, jak 

to ostatní vnímají a může se tím vlastně jakoby spoustu věcí vyřešit, že vlastně zjistím, že to, 

co si myslím, tak třeba vůbec není…“ – R4, pedagožka pražské MŠ 

Získání náhledu je spojeno také se sebereflexí a uvědoměním si vlastních chyb či 

nedostatků. Pomáhá pochopit vlastní roli v dané situaci a nalézt způsob, jak v obdobných 

situacích jednat jinak nebo lépe. „…jakoby v tom kruhu se to prostě vyřeší nebo si prostě 

třeba i ten druhej fakt uvědomí jako „aha, tak třeba něco dělám blbě“, jo, je potřeba ta 

komunikace… takže tam si myslím, že to je právě i o tý otevřenosti a prostě o tom, že se to 

jako řeší.“ – R9, asistentka pedagoga jičínské MŠ 

„…a tady jsme si jako rozebrali a najednou jsme ale viděli i ten pohled třeba tý vlastně tý 

kolegyně, který se to týkalo a jak to ona třeba cítila a najednou si člověk říká dobrý, že třeba 

taky měl jakoby jednat jinak.“ – R9, asistentka pedagoga jičínské MŠ 

Získání náhledu je základním prvkem pomoci nejen při řešení problémů ve 

skupinové supervizi, ale také v rámci individuálních konzultací. Zpětnou vazbu a nové 

pohledy však místo kolegů pomáhá zprostředkovat osoba supervizora. „Když se to 

pak…vlastně my to kolikrát vidíme jenom z pozice učitelky a když ta supervizorka nám to 

otočila a jako z pozice těch rodičů, tak je to taky hrozně zajímavý.“ – R11, pedagožka 

benešovské MŠ 

„…tak on mi může vlastně tou otázkou najednou úplně rozsvítit. Že mi položí třeba úplně 

jednoduchou otázku, kterou já si v životě nepoložím, ale nepoloží mi jí ani kamarádka ani 

kolegyně, protože jsou tam různé už ty blízké intimnější vztahy že jo.“ – R13, učitelka 

benešovské MŠ 

„Jo, takže pro mě to je vlastně, pro mě osobně to je, že fakt si s tou paní můžu popovídat, 

vylít si srdce a ona se na to podívá z jiný strany. a řekne mi třeba „a myslíte si, že takhle to 

děláte dobře?“ třeba nebo „nestačilo by jenom tohle to udělat malinko jinak?“ – R1, 

ředitelka pražské MŠ  
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Důraz na řešení 

Supervize je specifická svým zaměřením na pozitiva a budoucnost. Při řešení 

problémů se zde klade důraz především na hledání pomoci a nápravy, případně prevenci 

opakování nepříjemné situace v budoucnu. Cílem není najít viníka nebo příčinu problému, 

ale spíše nalézt společné východisko. Toto zaměření podporuje vzájemné vztahy, pomáhá 

skupině se rozvíjet a předchází vzniku případných nových konfliktů v kolektivu. Na hledání 

řešení participují všichni účastníci i v případě, že se jich téma bezprostředně netýká, každý 

totiž může být významným zdrojem nových pohledů nebo nápadů. „…co by to spravilo jo, 

hodně se tam hledá jako náprava. Co by tomu dotyčnýmu pomohlo, jo, to je opravdu takový 

jako skvělá věta, kdy… no, takže opravdu se snaží jako ne se v tom nimrat jako jak to bylo, 

co to způsobilo a podobně, ale co s tím udělat dál. Aby se to neopakovalo, co těm dotyčným 

jako co jsou v tom účastněný jako co jim pomůže a podobně… právě u supervize se 

nebabráme v tom, jak to přesně bylo, proč se to stalo, ale spíš to, aby se to už neopakovalo, 

takže co pro to udělat.“ – R6, pedagožka jičínské MŠ 

 

Vzájemná podpora 

Významným pomocným prvkem v supervizním procesu je také vzájemná podpora 

mezi účastníky supervize – kolegy v týmu. Pro supervidované na skupinovém setkání bývá 

často důležitý pocit, že se v dané situaci nenacházejí sami, že své zážitky, pocity a problémy 

mohou sdílet s někým, kdo má podobné zkušenosti. Tento pocit sounáležitosti umocňuje 

vzájemnou podporu a tím pomáhá supervidovaným cítit se lépe. „…a jenom to, že vlastně 

sdílí ty informace s někým jiným a ví, že třeba někdo byl happy a někdo byl totálně 

vystrašenej, jo, takže to je právě i o tom, že si prostě sdílíme ty informace a že jsme jakoby… 

no nejsme v tom jakoby sami no.“ – R9, asistentka pedagoga jičínské MŠ  

Vzájemná podpora je důležitá také při řešení konfliktních situací nebo případových 

studií, kde může dotyčnému poskytnout ujištění a pocit jistoty, že jednal správně. „…jo, že 

jsem byla nasměřovaná, že jsem právě naopak i viděla tu podporu těch ostatních kolegyň, 

jo, takže opravdu kolikrát z tý supervize, když se řeší tady něco takovýho, tak dostanete 

takový jako pohlazení a ujištění, jakože jste dobrá, když to mám říct takhle… jo, že prostě 

víte, že za vámi někdo stojí, že to děláte dobře třeba i tu svou práci, když se bavíte o nějakým 

případu třeba jako u dětí nebo tak.“ – R6, pedagožka jičínské MŠ  
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Pocit podpory kolegů je významnou pomocí i při řešení záležitostí z oblasti 

soukromého života a dává supervidovanému pocit, že se má v nouzi na koho obrátit a na své 

problémy nemusí být sám. „…takže jsem z toho byla samozřejmě špatná a teď člověk 

přemýšlí jako co bude dál, a to a v tu chvíli vlastně já jsem byla uprostřed té skupiny a ty 

holky mě neuvěřitelně jako podržely, povzbudily, takže jsem se z toho nehroutila tolik, jako 

bych se si hroutila, kdybych byla sama.“ – R10, vedoucí pedagožka benešovské MŠ  

 

4.3.2 Alfa a omega supervizního procesu 

Podle analýzy rozhovorů s pedagožkami MŠ v supervizi existuje několik prvků, 

které zásadním způsobem ovlivňují průběh a výsledky supervizního procesu. Přítomnost či 

absence těchto prvků určuje, zda supervize bude fungovat a do velké míry tak předurčuje 

její úspěch. Naprosto klíčovou a nezastupitelnou roli hrají především upřímnost 

a otevřenost, bezpečné prostředí, důvěra a osoba supervizora, dále také přístup 

supervidovaného nebo četnost supervize. Tyto prvky spolu úzce souvisejí, vzájemně se 

prolínají a ovlivňují a jejich souhra zajišťuje správné fungování supervize. 

 

Upřímnost a otevřenost  

Jednou z nejdůležitějších podmínek pro úspěšný supervizní proces je upřímnost 

a otevřenost všech účastníků supervize. Pro smysluplné řešení jakýchkoli záležitostí 

v supervizi je nezbytné, aby byli supervidovaní schopni upřímně a otevřeně hovořit o svých 

problémech, pocitech, postojích a názorech. Absence otevřenosti a upřímnosti v supervizi 

buď zamezí rozkrytí důležitého tématu nebo způsobí, že nebude možné daný problém 

skutečně vyřešit. „…všichni říkají, že jsou hrozně spokojený, ale přitom pak jako během 

roku vyplynou takový problémy, opravdu jako vážný, a někdy to jsou opravdu problémy „být 

či nebýt“, jako opravdu jako fakt vážný. Taky je prostě spousta věcí, který člověka trápí 

a nahlas je neřekne.“ – R2, speciální pedagožka pražské MŠ 

Pro supervidovaného může být upřímnost velmi obtížná a mohou ji provázet určité 

obavy. „Noo, možná asi ta upřímnost. Jako která kolikrát… protože myslím, že je to tak jako 

lidsky zakořeněný, že špatný věci se říkají hůř, než ty hezký a myslím si, že to je i z tý druhý 

strany, že zase, když má člověk poslouchat nějaký špatný věci jako o sobě, tak se mu to  
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poslouchá hůř než ty lepší věci, že jo. Tak je to takový prostě logický, je to lidský.“ – R3, 

pedagožka pražské MŠ 

Na míru otevřenosti a upřímnosti v supervizi má vliv mnoho faktorů. Patří sem 

především pocit bezpečí a důvěra, osobnost supervidovaného a povaha supervizního tématu. 

 

Bezpečné prostředí a důvěra 

Významným předpokladem pro upřímnost a otevřenost v supervizi je bezpečné 

prostředí a důvěra. Prostředí supervize by mělo představovat chráněný prostor, kde 

nedochází k vzájemnému napadání nebo konfliktům a kde se supervidovaní cítí v bezpečí. 

Pocit bezpečí zčásti určuje míru, do jaké jsou supervidovaní ochotni a schopni otevřeně 

hovořit o svých pocitech a problémech, protože jim umožňuje se uvolnit, ztratit zábrany 

a sdělit, co si myslí, cítí nebo co potřebují. Absence pocitu bezpečí může způsobit nechuť 

nebo strach cokoli sdílet, ať už ve skupině nebo pouze v přítomnosti supervizora. „Pro mě 

opravdu kvalitní supervize je ta supervize, kde bych ztratila tady ty zábrany a měla jistotu, 

že je to prostředí absolutně bezpečný. a při tý individuální já si prostě jistá tím teďko 

nejsem.“ – R2, speciální pedagožka pražské MŠ 

„První co bylo, že – to asi napadlo víc těch lidí – že ta supervize vzniká na popud vedení, 

který se chce dostat jakoby k nějakým informacím z toho interního dění v tý společnosti 

a jestli vůbec jako je reálný, abychom byli schopný jako třeba se jakoby otevřít, být upřímný 

v rámci tý supervize, že se asi každej jako bude bát jakoby říct třeba kritiku i na vedení právě, 

aby se to pak nedostalo dál a takže to bylo úplně to první, co mě napadlo, že jsem si říkala, 

že úplně nevím, jestli je to jako reálný, abychom všichni dokázali jako být prostě upřímný.“ 

– R4, pedagožka pražské MŠ 

S pocitem bezpečí úzce souvisí také důvěra. „Protože podle mě ta supervize je hodně 

o důvěře a o tom vůbec vlastně chtít jako sdílet ty problémy. Chtít o nich mluvit.“ – R10, 

ředitelka benešovské MŠ  

Aby se supervidovaný cítil v bezpečí, musí mít důvěru, že jím sdílené informace 

nebudou prozrazeny nebo jinak zneužity a že za své postoje, názory a myšlenky nebude nijak 

hodnocen, souzen či napadán. „…ono i celkově ta supervize se nese v tom, že se prostě nic 

nevynáší, jo, žádný, co se řešilo a podobně, opravdu prostě co se tam řekne, tak by to mělo 

být…“ – R6, pedagožka jičínské MŠ   
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„Že vím, že to nepůjde dál… a vím, že se od ní nedozvím nic, protože oni taky vědí, že to, co 

se řešilo na supervizi, tak je tam…“ – R1, ředitelka pražské MŠ 

 „Když něco řeknu, tak tam je supervizor, který prostě ošéfuje to, že prostě se to neobrátí 

proti mně, takže vlastně můžu tohle to si tam jakoby dovolit nějak jakoby přinést něco, sdělit 

to.“ – R5, ředitelka jičínské MŠ 

Tuto důvěru supervidovaný vkládá do svých kolegů, ale také do osoby supervizora, 

jehož hlavním úkolem je zmiňovaný chráněný prostor zajistit. „…je to prostor, kde ten 

supervizor to všechno chrání na takový úrovni, že nikdo není povýšenej a nikdo není jako 

ten, kterej by tam byl bičovanej no.“ – R6, pedagožka jičínské MŠ 

Určitá základní míra důvěry mezi účastníky supervize je určena již předem, a to 

kvalitou vztahů, které panují na pracovišti. Kvalitní a blízké vztahy příznivě ovlivňují stupeň 

důvěry mezi zaměstnanci, vztahy formální nebo narušené vzájemnou důvěru oslabují, a s ní 

také pocit bezpečí a otevřenost účastníků. „Ono se to hodně změnilo tím kolektivem, tím 

seskupením tady. My jsme se tady hodně jako prostřídali, hodně proměňovali ten kolektiv, 

takže musím třeba, když sama za sebe mluvím, že dřív ta supervize nebo na tý supervizi jsem 

nebyla třeba tolik otevřená. Protože i ten kolektiv tomu úplně neodpovídal, nebyli jsme tady 

úplně všichni jako… no nesedli jsme si úplně všichni prostě vzájemně, což jako mezi 

ženskejma 13 lidí jako to je normální, takže to bylo i takový, že ty supervize byly spíš opravdu 

takový ty témata jako žáci a tady to. Jakože to nebylo jako nic v tom kolektivu, ale teďka i jak 

jsme se vyměnili, proměnili a sešli jsme se opravdu skvělá banda, tak že v tenhle moment si 

myslím, že… a i ta důvěra mezi námi je, takže tím pádem se tam můžou otevírat takový hlubší 

témata no.“ – R6, pedagožka jičínské MŠ 

Také důvěra k osobě supervizora je do jisté míry předem daná a ovlivňuje ji např. 

vzdělání a dosažená odbornost supervizora nebo vzájemné sympatie. „…jako já bych dala 

přednost supervizorovi, který má vzdělání vysokoškolský, klinický psycholog, 

psychoterapeut. Mně to přijde důležitý… Možná já nevím, možná, že já bych měla k tomu 

člověku pak větší důvěru, nevím, co je správně, to je můj subjektivní názor… Možná je to 

paní, se kterou bych si zašla na kafe a popovídala bych si jako co mě tady jako štve v práci, 

ale asi jako profesionální supervize… netroufla bych si být tak úplně otevřená a řešit s ní 

věci, který bych měla asi řešit…“ – R2, speciální pedagožka pražské MŠ 

„… tam jde vždycky člověk v podstatě tak trošku opatrný, protože si říká kdoví, co to bude 

za člověka, jak se taky budeme prostě sedět i jako lidé, protože málo platný někdy se prostě   
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s někým setkáte a úplně cítíte, že si jako padnete do noty a ať nahodíte jakékoli téma, tak 

prostě jedete a rozumíte si. No a někdy si setkáte s člověkem a řeknete si ty jo tak to radši 

budu držet hubu a nebudu se moc rozkecávat (smích).“ – R13, pedagožka benešovské MŠ 

Na budování a rozvíjení důvěry však lze pracovat a posilovat ji pozitivními 

zkušenostmi. Čím častěji si účastníci supervize budou moci ověřit, že jim od kolegů či 

supervizora nic špatného nehrozí, tím silnější bude jejich důvěra i pocit bezpečí. „Nevím, to 

asi musím mít tu zkušenost. Jako že vím, že něco řeknu na jedný supervizi a za týden se mi 

to nevrátí od někoho jinýho, že jsem něco řekla, tak asi jinak si to jako neověřím… Mám 

k tomu rozhodně nedůvěru.“ – R2, speciální pedagožka pražské MŠ 

„…v tý předešlý práci, kde jsem pracovala dva roky, jsem měla třeba jako nevím přes dvacet 

supervizí třeba, tak ze začátku to bylo taky – jsem se bála a vlastně… určitě na těch prvních, 

na první, druhý, možná ještě pátý supervizi jsem spíš mlčela, bála jsem se cokoliv říct. Ale 

jako potom jak jsem viděla, jak to jakoby chodí, že je to vlastně jakoby v pohodě, tak… bylo 

to supr.“ – R2, speciální pedagožka pražské MŠ 

Na počátku supervizního procesu k podpoře důvěry napomáhá stanovení základních 

pravidel týkajících se mlčenlivosti a vzájemného respektu, jejichž dodržování účastníky 

supervize chrání a přispívá tak i k většímu pocitu bezpečí. „…takový ty pravidla právě, že 

to je uzavřený prostor, že tam nebude nikdo nikoho lynčovat a podobně.“ – R6, pedagožka 

jičínské MŠ 

Dále je pro rozvoj důvěry zásadní respekt k individuálním hranicím 

supervidovaných. Supervize by měla fungovat na principu svobody a dobrovolnosti a její 

účastníci by neměli být nuceni nebo tlačeni do ničeho, co by jim bylo nepříjemné. „A taky 

je důležitý, aby ten supervizor, když to je třeba ta třídní, tak netlačil. Aby na tu skupinu 

netlačil, protože někdy se to prostě neotevře ten problém. a je to škoda.“ – R1, ředitelka 

pražské MŠ 

„…a i člověk má vlastně právo neodpovídat, nemluvit, prostě dělat to, aby mu to bylo 

příjemný, není do ničeho tlačenej a podobně.“ – R6, pedagožka jičínské MŠ 

„Jo, jo, bylo to takový jako velmi nenásilný a v podstatě nám pořád jakoby připomínala, že 

když nebudeme chtít se k něčemu třeba vyjádřit, že nemusíme, že to není jako… že i při tý 

individuální, že třeba vůbec nemusíme mluvit, že prostě je to o tom, co chceme my. Ne o tom, 

co chce ona.“ – R4, pedagožka pražské MŠ  
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Důvěru k supervizorovi lze vnímat v určitém směru jako prioritní, s její pomocí lze 

totiž budovat také důvěru vzájemnou – kolektivní. Jakmile si supervidovaný vytvoří důvěru 

k supervizorovi, získá větší pocit bezpečí ve skupině, protože bude mít jistotu, že ho 

supervizor ochrání, a bude se mu tak lépe pracovat na potřebných tématech společně s 

kolegy. Důvěru k supervizorovi lze lépe budovat prostřednictvím individuálních konzultací, 

kde nejsou přítomni ostatní kolegové a pro supervidovaného je snazší se uvolnit a otevřít. 

„Je mi zatím jakoby bližší ta individuální. V tom smyslu, že asi je potřeba nějaký čas taky na 

to, aby ty lidi si vytvořili nějakej vztah a důvěru k tomu supervizorovi. Takže si myslím, že… 

nebo pro mě je určitě přijatelnější zatím ta individuální, ve který mám pocit, že se otevírám 

jenom tomu supervizorovi a že u toho nejsou další lidi.“ – R4, pedagožka pražské MŠ 

 

Osobnost supervidovaného 

Míru otevřenosti a upřímnosti dále předurčuje také základní osobnostní nastavení 

supervidovaného. Pro některé jedince představuje supervizní práce potěšení, rádi 

komunikují, diskutují a sdělují své postoje a pocity. „A já jsem komunikativní, já jako fakt 

to mám ráda jako o těch věcech si povídat a já jsem beran a já to všechno potřebuju jako 

mít vysvětlený a dojít k nějakýmu závěru.“ – R12, pedagožka benešovské MŠ 

Některým lidem je však tento typ práce nepříjemný, nevyhovuje jim nebo je pro ně 

příliš zatěžující, protože se neradi svěřují, otevírají nebo neradi komunikují. Do této skupiny 

mohou patřit lidé uzavření, introvertní nebo nedůvěřiví. „Protože jsou třeba, i když ta paní 

učitelka už tady není, ale jsou tady lidi třeba, který neradi se otevřou. Protože se člověk musí 

malinko otevřít že jo, malinko víc i, jo. a jsou lidi, který to nemají rádi, ale tak to přetrpí, 

protože musí, jo.“ – R1, ředitelka pražské MŠ 

„Máme jednu kolegyni, ale já nevím, jestli to můžu říkat… která nerada mluví, která nerada 

jako o svých pocitech mluví, tak pro ni to bylo asi trošku náročnější si myslím.“ – R11, 

pedagožka benešovské MŠ 

Pro tuto skupinu lidí je velmi obtížné jejich základní nastavení měnit. „…samozřejmě 

je to o tom, že když někdo bude jakoby uzavřenej, tak nebude mluvit nikdy. a nebude chtít 

nikdy nic říct.“ – R9, asistentka pedagoga jičínské MŠ 

Práce s těmito jedinci také představuje velkou výzvu pro supervizora, který musí 

přizpůsobit svůj přístup a styl práce tak, aby byl pro klienta přijatelný, ale zároveň co   
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nejpřínosnější. „A myslím si, že ty lidi ale musí umět a chtít komunikovat. Pro toho, kdo to 

nechce a kdo to nemá rád, tak si myslím, že je to pak pro tu supervizorku hrozně těžký. Ale 

zase od toho je zase ta její profesionalita, že může samozřejmě do toho člověka nějak 

vniknout.“ – R12, pedagožka benešovské MŠ 

 

Povaha supervizního tématu 

Otevřenost a upřímnost v supervizi ovlivňuje také povaha supervizního tématu. 

Některá témata jsou příliš obtížná či osobní, proto se na supervizi buď vůbec neotevřou nebo 

se k nim supervidovaní odmítají vyjadřovat. „Ale myslím si, že to… že zároveň pokaď někdo 

něco chce řešit nepříjemného, tak si myslím, že se tomu dá i zabránit, aby se to do té 

supervize nedostalo anebo někdo, kdo má problém a nechce o něm mluvit, prostě o něm 

nemluví, tak se to tam neřeší.“ – R8, vedoucí pedagožka jičínské MŠ 

 

Přístup supervidovaného 

Pro zajištění pozitivního výsledného efektu supervize je důležitý také přístup 

supervidovaného. Jak bylo již předesláno, v supervizi je kladen velký důraz na zdroje 

a odpovědnost účastníků, je tedy žádoucí, aby se supervidovaný aktivně zapojoval, 

přemýšlel a pracoval. Supervize proto vyžaduje také motivaci, chuť k práci a velkou míru 

sebereflexe. „Ale jako samozřejmě je potřeba, aby k tomu, aby to jako každej nějak přijímal 

ze svého vnitřního jakoby přesvědčení, aby to nenegoval, protože když to předem jakoby 

negujete, tak ta supervize vlastně postrádá smysl. Nebo když jeden z toho týmu potom tam 

jakoby jde a vlastně tu práci jako neguje, což se nám tady vlastně taky stalo, tak je to pak 

složitý, protože vlastně nic nevyřešíte.“ – R3, pedagožka pražské MŠ 

„…tam musí být vůle, že jo. Musí tam být vůle v tom kolektivu, že musí vědět, že se tam něco 

děje, že by se něco mělo změnit…“ – R11, pedagožka benešovské MŠ 

„Jsou lidi, který prostě si myslí, že mají pravdu jenom oni, proto ta paní učitelka odešla, 

a nechtějí.“ – R1, ředitelka pražské MŠ  

Po skončení programu záleží pouze na supervidovaných, zda na sobě budou dále 

pracovat a pokračovat v nastavení nastoleném s pomocí supervize. „…vždycky musí ten  
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člověk to pociťovat ze svého vlastního nitra. a vlastně pokračovat v tom nastavení, na který 

nastartoval třeba po tý supervizi.“ – R1, ředitelka pražské MŠ 

 

Supervizor 

Jako prvek nezbytný pro úspěšné fungování supervize je potřeba jmenovat také 

postavu supervizora. Supervizor zajišťuje množství funkcí, které tvoří základ supervizního 

procesu. Patří sem ochrana supervizního prostoru, řízení skupinové diskuze, efektivní práce 

s informacemi, poskytování nových pohledů a zajišťování vzájemného porozumění. Pro 

výkon uvedených funkcí je potřeba, aby byl supervizor vybaven adekvátními vlastnostmi, 

schopnostmi a dovednostmi. 

 

Ochránce  

Supervizor zajišťuje především ochranu supervizního prostoru a poskytuje tak 

účastníkům možnost konstruktivním způsobem řešit problémy a bez obav sdílet cokoli 

potřebují. „Právě pod vedením třeba, i když třeba jedna nesouhlasí s tou druhou učitelkou, 

tak že se to nemusí vyřešit hnedka nějakým taháním za vlasy, ale může se to v klidu rozebrat, 

navrhnout řešení a tak.“ – R6, pedagožka jičínské MŠ 

„…nebo jaký máme třeba s kolegyní nebo třeba s těma asistentkama nějaký skrytý konflikty, 

o kterých si neumíme společně jakoby pohovořit, tak je tam vlastně jakoby někdo třetí 

nezávislý, který vlastně je takovým jakoby smírčím soudcem, nevím, jak to říct…“ – R3, 

pedagožka pražské MŠ 

Bezpečné prostředí supervizor zajišťuje vhodným vedením skupinové diskuze 

a hlídáním bezpečných hranic. Dohlíží, aby mezi účastníky nevznikaly nové konflikty a aby 

se v rámci případné výměny názorů vzájemně nezraňovali. „Když se řeší nějakej problém, 

tak nás opečovává tak, aby si, když si třeba dvě kolegyně mezi sebou vyměňujou názory, tak 

aby si fakt jako nenadávaly nebo nějak hodně neubližovaly a vždycky to stopne v tu pravou 

chvíli, kdy má.“ – R6, pedagožka jičínské MŠ 

V případě vyostření nebo nevhodného směřování diskuze supervizor adekvátním 

způsobem zasahuje a zachraňuje vzniklou situaci. „Ale zas pan supervizor je fajn, že kolektiv 

ženských, takže ty, když se rozkecají, tak jsou k nezastavení, takže opravdu i ten supervizor   
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to prostě zasekne, když to třeba vede i někam, kam nemá, opravdu se toho nebojí to utnout 

a dovést to zase na ty správný koleje.“ – R6, pedagožka jičínské MŠ 

Dbá také na to, aby byla diskuze mezi účastníky zaměřena spíše na řešení problémů 

a hledání zdrojů a aby ze supervize nikdo neodcházel s pocitem viny nebo ublíženosti. „No 

on to vždycky tak nějak jako… já vlastně nevím, jak to dělá, ale vždycky to tak nějak jako 

uhladí tak, aby vlastně všichni odcházeli s nějakým dobrým pocitem. Aspoň teda pro ty lidi, 

který jsou v tom zainteresovaný.“ – R7, pedagožka jičínské MŠ 

„…a navíc když je to teda ještě odborník, tak vlastně umí tu diskuzi vést tak, aby se nikdo 

necítil jako špatně, aby to nevyznělo tak, že tady někdo udělal chybu a teď všichni ostatní 

kvůli tomu jako mají problém, že to vede tak, aby si jako každej v tom našel to, co mu 

pomůže.“ – R4, pedagožka pražské MŠ 

I v případě, že by supervizor v zajišťování výše uvedeného selhával, již pouhá jeho 

přítomnost jako externího nezávislého prvku působí pozitivně na průběh a podobu diskuze, 

protože přispívá k regulaci emocí a reakcí účastníků. „…já si myslím, že díky tomu, že tam 

je ta třetí osoba, tak člověk trošku víc reaguje nebo kontroluje ty emoce. Že vlastně v tý fázi 

ty emoce nejsou tak… a snaží se trošku jakoby to… vnitřně můžete bublat, ale navenek 

jakoby to nedáte jo.“ – R9, asistentka pedagoga jičínské MŠ 

 

Nezaujatý článek  

Další významnou úlohou supervizora je práce s informacemi a přinášení nových 

hledisek. Informantky v rozhovorech postavu supervizora často označovaly jako „třetí 

článek“ nebo „nezávislý prvek“, jehož hlavním úkolem je supervidovaným poskytovat nové 

pohledy nebo jim ukázat jiný způsob, jak se nad problémem zamyslet. Právě nezávislost 

supervizorovi umožňuje přemýšlet v jiných souvislostech, než je běžné pro členy kolektivu 

a nabídnout jim tak jinou perspektivu nebo je navést správným směrem. „Protože právě 

v tom každej je jako nějakým způsobem zainteresovanej a ten pohled zvenku má tu výhodu, 

že vlastně jakoby… no není do toho vlastně jakoby zapojenej.“ – R4, pedagožka pražské MŠ 

Nejedná se však o jednostranné předávání poznatků nebo názorů, nová hlediska 

vznikají společným úsilím supervizora a supervidovaných. Na skupinových setkáních se 

supervizor nejprve vhodně volenými otázkami snaží získat od účastníků všechny relevantní 

informace vztahující se k danému tématu, poté moderuje diskuzi nad tématem a nechává   
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zaznít všechny názory. Podrobný rozbor situace může pomoci uvolnit napětí a pročistit 

atmosféru ve skupině, případně odhalit důležité souvislosti potřebné k řešení problému. 

V případě potřeby supervizor dále pokračuje ve svých otázkách, kterými cílí na společné 

nalezení vhodného řešení či nápravy dané situace. „No on to v podstatě z tebe vytáhne. On 

se tě prostě opravdu na tu otázku zeptá. a co bys potřebovala nebo co by ti pomohlo, aby to 

bylo prostě jinak, že jo. a donutí tě, abys nad tím prostě nějak zapřemýšlela nebo ti hodí 

nějak takhle záchranný lana, ale opravdu chce docílit toho, aby ten člověk, kterej s tím 

tématem přišel, aby to opravdu si vymyslel sám.“ – R6, pedagožka jičínské MŠ 

Také v kontextu individuálních konzultací se supervizor snaží supervidovaného 

vhodnými otázkami navést k nalezení nejlepšího možného řešení daného problému. „…Kdy 

vlastně vám supervizor šikovně kladenými otázkami dostane k nějakému rozhodnutí, které si 

prostě uděláte naprosto sama. Tak to asi je pro mě super.“ – R5, ředitelka jičínské MŠ 

V některých situacích také poskytuje zpětnou vazbu nebo nastiňuje pohled na situaci 

z perspektivy různých rolí. „Trošku je to takový, že se dostanu k tomu pohledu jakoby 

zvnějšku maličko, že mě ten supervizor i jakoby nasměruje tak, abych si jakoby to uvědomila, 

že nejenom teda jakoby za sebe, za školu, ale jak třeba to může vnímat jakoby i někdo jiný.“ 

– R5, ředitelka jičínské MŠ 

K novému náhledu nebo aha zážitku u supervidovaného může často přispět pouze 

trefné pojmenování supervizora. „… já mám pocit, že všechny jakoby psychologicky ty věci 

jako znám. Nebo když to ta supervizorka říká, že je mi to známý, ale tam je snad nejdůležitější 

jakoby ten člověk. Že když to říká nahlas, ono se to zhmotní že jo, jakmile to máme jenom 

v těch hlavách, tak je to takový jako abstraktní úplně, ale když se to řekne nahlas a když to 

řekne ten správnej člověk, tak to je fakt super.“ – R11, pedagožka benešovské MŠ 

Samotný punc nezávislosti a nezaujatosti supervizora společně s jeho odbornou 

autoritou mohou pozitivně působit na uvažování supervidovaného, jež se může stát 

přístupnějším vůči jiným postojům a názorům. „Protože člověk bývá sám prostě furt s tím 

jedním pohledem a kolikrát i neochoten třeba ustoupit, když to tak řeknu, ale když mu to 

najednou řekne někdo nestranný „a ono by možná šlo se zamyslet ještě takhle a takhle“, tak 

si často jako nebo aspoň já teda to mám takhle v povaze, tak si řeknu já se nad tím teda ještě 

zamyslím. Právě proto, že to je ten nestrannej člověk, že jo.“ – R13, pedagožka benešovské 

MŠ 
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Mediátor 

Významnou funkcí supervizora je také zajišťování vzájemného porozumění mezi 

účastníky supervizní diskuze. Supervizor usiluje o to, aby účastníci setkání dospěli 

k nahlédnutí a pochopení hledisek a rolí všech zúčastněných stran. V rámci skupinové 

debaty tedy často hraje roli prostředníka, který tlumočí sdělení jedné strany směrem ke druhé 

tak, aby došlo ke skutečnému porozumění a správné interpretaci zamýšleného obsahu. „Já 

jsem teď třeba měla taky jakoby jednání s maminkou a s paní asistentkou a vlastně jsem 

měla najednou pocit, že jedna z nich něco říká a druhá to chápe vlastně úplně jinak. Takže 

jsem se jim to snažila převést jako trošku jinak, říkám „jako chápu dobře, že jako takhle, 

ano?“, „slyšíte kolegyně? Takhle to bylo myšlený – aha.“, jo, a tohle dělá přesně ten 

supervizor a dělá to prostě v tom velkým týmu a v těch věcech, který jsou jako těžší než to, 

že já jsem měla schůzku prostě s maminkou a s paní asistentkou a něco jsme tam řešily.“ – 

R5, ředitelka jičínské MŠ 

Aby účastníci snáze dospěli k náhledu, snaží se supervizor jednotlivým stranám také 

vzájemně zprostředkovat jejich pohledy na situaci. Tímto způsobem supervizor pomáhá 

supervidovaným v uvědomění a uznání hledisek jejich komunikačních partnerů a zároveň 

také chrání supervizní prostor. „Takže když na poradě si řekneme „mám problém tady s tím 

žákem, tohle to mně platí, tohle to ne na něj“, někdo řekne něco jiného, no a teď to někdo 

pochopí jinak, tak ten supervizor to umí prostě jakoby opečovat takovou situaci.“ – R5, 

ředitelka jičínské MŠ 

„V tu chvíli, kdy já budu s kolegyní něco řešit a nebude ona chtít vidět můj problém, nebude 

chtít do něj nahlídnout, tak já si myslím, že tady je nejzásadnější to, že ta supervizorka mi 

ukáže „hele, ona to vidí takhle, ty to vidíš takhle, vžij se do toho, jak ona to má, ona, když se 

vžije do toho, jak ty to máš“ a ukáže mi tu cestu… to je nejzásadnější.“ – R11, pedagožka 

benešovské MŠ 

 

Vlastnosti a dovednosti supervizora 

Supervizor by měl také disponovat jistými vlastnostmi, schopnostmi a dovednostmi 

potřebnými nejen k zajištění všech uvedených funkcí, ale také k získání sympatií a důvěry 

supervidovaných. Mezi atributy, které pedagožky u osoby supervizora považují za klíčové, 

patří zejména dostatečná odbornost zahrnující adekvátní vzdělání a zkušenosti v oboru 
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působení. Supervizor by měl mít vysokoškolské vzdělání nejlépe z oboru psychologie, 

psychoterapie, případně jiného oboru humanitního zaměření, např. vzdělávání dospělých. 

Neměl by však postrádat ani zkušenosti z praxe a zejména vhled do prostředí, kde působí. 

Je tedy žádoucí, aby znal prostředí mateřské školy, jeho specifika a měl představu o 

fungování pedagogického týmu. „Já si myslím obecně, že by supervizor měl být psycholog 

a samozřejmě je to určitě o zkušenostech, to samozřejmě, a to je jakoby to gros, to 

nejpodstatnější, ale furt mi přijde jakoby ten základ v tom vzdělání psychologickým a pak 

teda ten psychoterapeutickej nějakej výcvik.“ – R2, speciální pedagožka pražské MŠ 

„Měl by mít vhled… jako z oboru řeknu psychologie prostě, vzdělávání dospělých i třeba 

vůbec komunikace s dospělými a mít vhled do toho oboru, ve kterém se pak v té supervizi 

pohybuje. Aby věděl vlastně o co tam jde, jaké mohou nastat problémy, jak to vůbec funguje, 

protože mnoho lidí nemá vůbec představu, jak to ve školce funguje, jak to je prostě, co se 

tam řeší za problémy, takže měl by mít určitě takhle nějakou znalost.“ – R10, vedoucí 

pedagožka benešovské MŠ 

Psychologické vzdělání je pro supervizora výhodou, lépe se pak orientuje 

v sociálních vztazích a mezilidské komunikaci. „Čili takovej ten psycholog, kterej to má 

taky náročný, že vlastně má naposloucháno mnoho životních příběhů, tak právě v těch 

sociálních vazbách bych řekla, že se dost slušně orientuje. Takže umí dost dobře ty učitelky 

prostě jednak je umí pochopit tím pádem, protože taky má ty zvláštní klienty jako my máme 

ty zvláštní děti a rodiče, takže ví, o čem mluvíme, má pro to pochopení a umí pro to najít 

prostě takovej ten… takovej ten směr, kudy třeba z toho ven nebo jak tu větu vylepšit, aby 

byla přijatelná, jo.“ – R13, pedagožka benešovské MŠ 

Bez ohledu na vzdělání by však supervizorovi neměly chybět základní dovednosti 

nutné pro psychologickou práci. Patří sem především schopnost empatie, umění naslouchat 

a navázat komunikaci s klientem. „…musí to být někdo, kdo dokáže… kdo vlastně dokáže 

psychologicky pracovat bych řekla. Samozřejmě pokud má vzdělání, tak určitě je to výborná 

věc, na druhou stranu ve svým životě znám lidi, který takový odborný vzdělání nemají, ale 

mají životní zkušenost, mají tu lidskost, mají tyhle ty věci, o kterých jsem možná mluvila, 

a který dokážou asi dát výbornou radu.“ – R12, pedagožka benešovské MŠ 

„Ta supervizorka naslouchá, má dar naslouchání, to zaprvé, a zadruhé jako asi se dokáže 

do toho člověka vžít. Nebo asi určitě. Prostě a já vlastně ani nevím, jestli ona vystudovala 

nějakou psychologii. To vlastně ani nevím, ale prostě má ten dar toho trefnýho zacílení, že   
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ví, jak na toho člověka jít. Ta empatie, ta je asi nejdůležitější.“ – R11, pedagožka benešovské 

MŠ 

Supervizor by také měl být vnímavý vůči neverbálním komunikačním signálům 

klienta. Měl by umět odhalit případný nesoulad mezi verbálním a neverbálním sdělením 

supervidovaného a přizpůsobit své chování a komunikaci jeho aktuálním potřebám. „A 

pokud ten supervizor nebude empatický a vnímavý a nebude umět třeba aspoň trošku řeč 

lidského těla, tak ani nemusí zaregistrovat, že tou pouhou otázkou v tom člověku třeba 

vyvolal strach. Ale pokud je empatický a má o těchhle věcech trošku přehled, tak zjistí, že si 

ten člověk najednou zkřížil ruce před tělem, a ještě si třeba přehodil nohu přes nohu čili už 

začíná se stahovat zpátky a už tam otevřená odpověď nebude, jo. Ono supervize si myslím, 

že to musí být fakt jako na to určitý předpoklady, že by to neměl dělat každý a že by měl tyhle 

věci umět prostě rozpoznat...“ – R13, pedagožka benešovské MŠ 

„Asi člověk během tý komunikace jako… jako pro mě profík během tý komunikace, když já 

něco popisuju a říkám i třeba že se mi něco strašně líbí, tak asi pokavaď má zkušenosti, tak 

může i z toho zjistit, že třeba jako to není úplně dobře, co říkám jo…“ – R2, speciální 

pedagožka pražské MŠ 

Supervizor by dále měl mít odvahu říkat i nepříjemné věci. Měl by je však umět sdělit 

takovým způsobem, aby u klienta nevyvolal odpor či jinou obrannou reakci a klient byl 

naopak schopen danou skutečnost akceptovat. „Ale taky by měl mít odvahu říct potom třeba 

něco, co i není příjemnýho. Ale tak, aby to dokázal říct takovým způsobem, aby ten, kdo tu 

radu potřebuje slyšet, aby ji dokázal akceptovat.“ – R12, pedagožka benešovské MŠ 

„No a nebojí se to říct prostě, ví, že prostě dokáže říct špatný věci tak, aby to tak jako 

nevyznělo.“ – R11, pedagožka benešovské MŠ 

Jako profesionál by supervizor také měl být schopen udržet diskuzi v rámci 

přiměřených mantinelů, zachovat si v ní svou roli a nenechat se ovlivnit vlastními emocemi 

nebo postoji. „…dokáže si udržet prostě opravdu tu svojí pozici, nenechá se strhnout, i když 

věřím, že to je sakra těžký někdy s námi, protože bohužel některý kolegyně jsou… to, takže… 

ale dokáže to udržet v těch kolejích, v kterých on potřebuje, jo, opravdu nesoudí, snaží se 

zachovávat nějakou tu svojí profesionalitu opravdu jako nemám, co bych mu vytknula.“ – 

R6, pedagožka jičínské MŠ 
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Svůj význam má také osobnost a přístup supervizora. Je podstatné, aby supervizor 

nevystupoval z nadřazené pozice a jednal s klientem jako s rovnocenným partnerem. 

Laskavý přístup, lidskost a pokora navozují u klienta pocit většího klidu a uvolnění, posilují 

jeho důvěru a usnadňují tak navázání vztahu. „Já si myslím, že je to její neuvěřitelně laskavej 

a lidskej přístup, mluví velice klidným hlasem, jakoby z ní nepadají rady, hned jako ten hovor 

někam neusměrňuje, opravdu to považuju za… její projev za velice příjemnej a lidskej, že 

z toho má člověk jako potěšení. Že se necítí, že přijel nějakej mentor a ten mi to teďka jako 

nařádkuje a takhle to budeš dělat a takhle to bude, to vůbec.“ – R12, pedagožka benešovské 

MŠ 

Četnost supervize 

Výsledek supervize ovlivňuje také frekvence, pravidelnost a kontinuita setkávání. 

Aby byla supervize úspěšná, je potřeba s ní pracovat dlouhodobě a kontinuálně. „…proto se 

musí pracovat soustavně s tou supervizí, jo? Nemůže to být nárazová záležitost. Je to potřeba 

vlastně fakt by se mělo pravidelně by měli všichni procházet.“ – R1, ředitelka pražské MŠ 

Setkání by měla probíhat pravidelně s ne příliš dlouhými časovými rozestupy, aby 

bylo možné navazovat na předchozí práci, získávat nové pozitivní zkušenosti a budovat tak 

potřebnou důvěru. „Já si osobně myslím fakt jako že to je o tý jako četnosti tý supervize, 

protože si pamatuju, že z prvních v tý předešlý práci, kde jsem pracovala dva roky, takže 

jsem měla třeba jako nevím přes dvacet supervizí třeba, tak ze začátku to bylo taky – jsem 

se bála a vlastně jako čím častěji, tak vlastně pak jsem jako… potom jak jsem viděla, jak to 

jakoby chodí, že je to vlastně jakoby v pohodě, tak… bylo to supr.“ – R2, speciální pedagožka 

pražské MŠ 

„Ale fakt si myslím, jako že jedna supervize za rok je opravdu absolutně prostě k ničemu. Je 

to na prd.“ – R2, speciální pedagožka pražské MŠ 

4.4 Přínosy a limity supervize  

Následující kapitola se zabývá přínosy a limity supervize pro mateřské školy a jejich 

pedagogy. V první části jsou uvedeny konkrétní přínosy supervize vnímané pedagožkami, 

které zahrnují oblast osobního rozvoje, mezilidských vztahů, komunikace a oblast profesní. 

Druhá část kapitoly popisuje limity supervize z hlediska časových a organizačních nároků, 

psychické zátěže a finanční dostupnosti.  
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4.4.1 Přínosy supervize 

Osobní rozvoj 

Pro mnoho pedagožek měla supervize přínos především v oblasti seberozvoje. 

Supervizní setkávání jim otevřela nové možnosti vzdělávání, osobního i profesního růstu. 

„…všechny nás to někam posunulo a všechny nás to nadchlo, tak vlastně jsme v tom 

pokračovaly i dál v tom seberozvoji, v tom sebevzdělávání tímhle směrem.“ – R10, vedoucí 

pedagožka benešovské MŠ 

Některé pedagožky s pomocí supervize objevily význam sebepéče a psychohygieny. 

Zjistily, že jejich vlastní pocit duševní pohody a vyrovnanosti má pozitivní vliv na jejich 

práci i na děti. „Myslím si, že přemýšlím víc o sobě a o tom, jak tu práci udělat prostě 

příjemnější jako pro sebe. Jako pro ty děti a tím pádem jako i pro mě. To jako je vlastně… 

se to nabaluje.“ – R3, pedagožka pražské MŠ 

Supervize jim také pomohla srovnat si životní priority a přinesla nový pohled na sebe 

sama. „Jo, to už jsem vlastně jakoby říkala, takovej možná jako smíření, smíření sama se 

sebou, takovej jinej pohled… no zkrátka, že se asi na sebe dívám jinak trochu. Než předtím… 

že jsem si uvědomila, co je v životě důležitý.“ – R3, pedagožka pražské MŠ 

Některá supervizní setkání byla pro pedagožky natolik významná a obohacující, že 

se ve svých myšlenkách k rozhovoru dosud vracejí a snaží se připomenout si jeho 

nejdůležitější momenty. „…já jsem spíš s tou supervizorkou řešila asi trochu soukromej 

život, no. Takže já mám prostě v hlavě větu, kterou mi řekla, kterou nedokážu vymazat 

a s kterou něco musím dělat… ze soukromýho života mě tak jako postrčila, dobře postrčila.“ 

– R11, pedagožka benešovské MŠ 

„A snažím se si to vlastně nějakým způsobem jako přehrávat v hlavně ten náš rozhovor…“ 

– R3, pedagožka pražské MŠ 

Některým pedagožkám supervize odhalila realitu mezilidských vztahů, jinakost 

a rozmanitost způsobů lidského uvažování, a přiměla je tak více reflektovat vlastní 

myšlenky a chování. „…tak to pro mě mělo určitě význam v tom, že si nepředstavovat, že 

lidi všichni uvažujou stejně jako já a že… no nepředpokládat, že každej uvažuje tak, jako já. 

Každej je prostě jinej a že se něco takovýho může stát. Takže víc být ostražitá a víc se snažit, 

aby se nezavdávaly příčiny nějakýmu takovýmu uvažování.“ – R8, pedagožka jičínské MŠ 
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Komunikace a spolupráce v týmu 

Supervize pedagožkám přinesla mnohé také v oblasti vzájemných vztahů 

a komunikace na pracovišti. Uvědomily si především nutnost včasného sdílení důležitých 

informací, díky němuž lze předejít vzniku nedorozumění či případných konfliktů. „… 

protože já nejsem moc sdílná, takže asi jako to, že bych prostě měla jako zavčasu s lidmi 

měla komunikovat prostě dopředu a nějak je informovat o vzniklé situaci nebo nevím o práci, 

o tématu a tak.“ – R3, pedagožka pražské MŠ 

Supervize v mateřských školách nastartovala proces postupného komunikačního 

otužování, jež přispívá k upřímnější a otevřenější komunikaci na pracovišti. Pedagožky se 

díky supervizi postupně učily překonávat strach a zábrany a diskutovat se svými kolegyněmi 

potřebné záležitosti napřímo a včas. „My jsme se teda i díky tý supervizi vlastně naučili ty 

problémy řešit třeba dřív, než na tý supervizi, otevřít to, prostě bejt k sobě upřímný, prostě 

se toho nebát, nebát se prostě přijít za kolegyní a říct jí „hele mně se tohle úplně jako 

nezdálo, mně by se to líbilo spíš takhle“, takže opravdu nás i ten supervizor vede k tomu, 

abychom si takhle k sobě byli upřímný. Což dřív úplně si myslím, že jsme se třeba báli, že 

jsme nevěděli, jak ten druhý to vezme, ale díky tý supervizi, kde se tady ta témata potom 

rozebírala, že jsme si vzájemně vlastně řekli „hele mně to nevadí, já budu ráda, když za 

mnou přijdeš“. Opravdu se snažíme všechno řešit tak nějak hned, když to jde, říkat si jako 

upřímně nějaký věci, když se nám nezdají.“ – R6, pedagožka jičínské MŠ 

„A aby se jako naučily možná… já tím, že to tak mám, tak to vůbec nepovažuju jakože za 

něco, co by se člověk měl naučit, ale možná jako ta supervizorka učila některý ty učitelky 

umět mluvit o problémech. Že když se něco děje, tak prostě jít a říct to. Takže myslím si, že 

je to i o nějakým pracovním otužování, komunikativním otužování, aby prostě se nebály jít.“ 

– R11, pedagožka benešovské MŠ 

Kvalitnější komunikace se poté odráží také v pozitivním klimatu na pracovišti a efektivnější 

spolupráci. „Pozitivní dobré klima a pozitivně a stejným směrem vlastně směřující 

a naladěné lidi, kteří prostě spolupracují. Nejenom spolu pracují, ale všichni se snažíme 

jako spolu spolupracovat.“ – R10, vedoucí pedagožka benešovské MŠ 
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Pedagožky si nyní dovedou lépe rozdělit pracovní povinnosti a vymezit jednotlivé 

role v týmu. „…možná prostě to fungování takový to „ty máš spíš na starosti tohle, ty spíš 

jako tohle“, takže i třeba v tomhle smyslu jsme si udělali trošku jasno, že víme, co je čí jakoby 

úkol…“ – R7, pedagožka jičínské MŠ 

Lepší komunikace také umožnila pedagožkám v týmu sjednotit výchovný 

a vzdělávací přístup k dětem. „…i když je teda vlastně teď pravda, že jsme řešili něco 

s asistentkama a vlastně nám to pomohlo jakoby sjednotit ten přístup asistentek a nás 

učitelek k dětem, takže… to vlastně jo no.“ – R7, pedagožka jičínské MŠ 

Samotné fungování supervize působí i jako prevence, protože podněcuje snahu 

pedagožek předcházet konfliktům větší kontrolou svého chování a jednání. „Já si myslím, 

že ta supervize je dobrá v tom, že se myslím každej snaží chovat tak, aby nezavdal příčinu 

nějakýmu superviznímu tématu. Takže v tom si myslím, že to má jako význam velký…“ – R8, 

pedagožka jičínské MŠ 

 

Příjemně strávený čas 

Supervize pro pedagožky znamená také příjemně strávený čas. Individuální 

konzultace jim v tomto ohledu přinášejí klid, odpočinek a regeneraci, jež ve svém hektickém 

pracovním tempu tolik potřebují. Každé supervizní setkání pro ně představuje čas, který 

mohou věnovat jen samy sobě. „Takže vlastně já jsem tam odsud vždycky odcházela jako po 

masáži jo, po regeneraci. To pro mě bylo jako nejdůležitější… Takový jako posilnění, takovej 

klidnej den, že člověk odcházel jako s tou duší takovou uklidněnou a že to bylo príma.“ – 

R11, pedagožka benešovské MŠ 

„…čili v podstatě oproti tomu, co všecko se děje ve třídách a v té školce, jakej je tam 

neustálej spěch, hluk a rychlé mluvení a děti se překřikujou, tak to je v podstatě sedět si s ní 

hodinu a povídat si na nějaké téma, to byla vždycky oáza.“ – R13, pedagožka benešovské 

MŠ 

Skupinová setkávání pedagožkám poskytují prostor pro společné setkávání mimo 

pracovní dobu. Tento příjemně strávený společný čas týmům přináší příležitost lépe se 

vzájemně poznat a sdílet vše, na co v běžném provozu nezbývá čas. „Protože i celkově   
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vlastně my to bereme, že to je prostor, kde se společně setkáme. Jo, málokdy se hromadně 

takhle potkáme až na porady jo, ale to taky je člověk rád, že je fakt rád, že jde domů, takže 

je to fajnový.“ – R6, pedagožka jičínské MŠ 

„No já význam nebo smysl té supervize teďka tak, jak tady probíhá vidím v tom, že máme 

jako kolegyně možnost se sejít a trávit společně čas. a mít možnost se poznat. V tomhle tom 

já osobně vidím význam tý supervize. Je to příjemný setkání nebo příjemně prožitej čas 

s kolegyněmi, kdy my opravdu jako v průběhu pracovního dne nemáme možnost se sejít 

a v klidu si popovídat.“ – R8, pedagožka jičínské M 

 

Vedoucí pozice 

Supervize je rovněž velkým přínosem pro vedoucí pracovníky mateřských škol. 

Ředitelkám a vedoucím pedagožkám pomohla lépe se usadit ve vedoucí pozici, posílit jejich 

manažerské schopnosti a samostatné rozhodování. Díky supervizi nyní nacházejí ve svém 

postavení větší smysl, mají lepší vztahy se svými zaměstnanci, dovedou pohotově reagovat 

na nastalé problémy a samostatně je také řešit. Supervize pro ně nyní představuje oporu 

a pomocnou ruku ve chvílích, kdy se potřebují ujistit v nějakém postupu či konzultovat 

obtížnější otázky. „…já mám obrovský pocit, že po těch letech, co vlastně tady nějakým 

způsobem působím na pozici ředitelky, tak mám za poslední roky pocit, že jsem jakoby 

konečně ředitelka školy…trošku jsem se jakoby víc v té pozici našla jakože… že to má jakoby 

i větší smysl – nejenom, že odešlete včas ty tabulky a dáte podklady pro účetní kvůli výplatám 

prostě, přijmete někoho nového nebo tak, ale že prostě to má nějaký jako hlubší smysl 

a prostě že nějak se jakoby víc nacházím v tý funkci.“ – R5, ředitelka jičínské MŠ 

„A i třeba to, že už některé problémy dokážu řešit sama, naučila jsem se říkat lidem 

i nepříjemné věci, protože vím, že se musí řešit, jinak to prostě někde nabobtná a bude z toho 

velký problém. Takže pro mě určitě je to takový… bylo to pro mě… nebo má to pro mě přínos 

ten, že jsem… že se mi líp ty lidi vedou. Že se mi líp s těmi lidmi pracuje, když trošku vím už 

jak, a hlavně mám někoho, na koho se mohu obrátit v případě nějakého dotazu, problému, 

konzultace.“ – R10, vedoucí pedagožka benešovské MŠ 
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4.4.2 Limity supervize 

Dostupnost a finanční náročnost 

Jedním z limitů supervize je nesporně značná finanční náročnost, jež ve svém 

důsledku také snižuje její dostupnost. Zejména ve školství může být nedostupnost supervize 

tou největší překážkou na cestě k harmonizaci vztahů v kolektivu nebo seberozvoji 

jednotlivých pedagogů. 

Pokud se škola rozhodne zavést na pracovišti supervizi, musí si sama obstarat 

prostředky nutné pro její realizaci. „V tom školství to není. V tom školství to není, pokud si 

ten ředitel sám nesežene na to peníze.“ – R1, ředitelka pražské MŠ 

Ředitelé škol mohou žádat o finance prostřednictvím různých grantů či projektů. 

Hodinová dotace supervizních setkání, kterou lze těmito prostředky zafinancovat, však bývá 

omezená a často nedostačující, zejména, pokud se jedná o větší kolektiv zaměstnanců. 

Celkový počet sezení, na který škola dosáhne, tedy může být ve výsledku velmi nízký a škola 

potom nemůže ze supervize plně profitovat. „…že tady to je hodinově limitovaný, já jsem 

zase viděla tu finanční stránku věci (smích), takže vím, že to jakoby finančně udělali jakej 

má být rozpis těch supervizí, že to je opravdu vlastně jakoby hrozně málo.“ – R2, speciální 

pedagožka pražské MŠ 

V určité nevýhodě jsou tedy větší kolektivy pedagogů, kde je pro efektivní 

a úspěšnou supervizi nutné zajistit větší počet hodin supervizních setkání. „…neumím si 

úplně představit, jak to funguje jako třeba na těch velkých školách, kde opravdu těch 

pedagogů je třeba 30 a je to tam jako… jestli to asi dělají jako nějaký malý skupinky… 

protože to by asi nešlo v takovým jako velkým počtu…“ – R9, asistentka pedagoga jičínské 

MŠ 

 

Organizační a časová náročnost 

Mezi limity supervize lze zařadit také obtížnost její organizace v prostředí školy. Při 

tvorbě supervizního programu je nutné zohlednit provoz školy a jednotlivá setkání 

naplánovat tak, aby nenarušovala jeho plynulost. „Já myslím, že tady ve školce i to to 

zorganizovat je problematický, protože to, že paní učitelky na jedný třídě mají supervizi, tak 

to znamená, že tam nikdo na tý… že ty děti tam nemůžou být samy…“ – R2, speciální 

pedagožka pražské MŠ  
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Individuální konzultace lze běžně realizovat v pracovní době, na jednu hodinu lze 

totiž za jednoho pedagoga do třídy snadno sehnat náhradu. U skupinových supervizí školy 

otázku organizace obvykle řeší plánováním setkávání ve volném čase zaměstnanců. 

Skupinová sezení se tedy většinou uskutečňují po pracovní době nebo o víkendech. 

Setkávání mimo pracovní dobu zaručují klidné a ničím nerušené prostředí, na druhou stranu 

nutnost obětovat volný čas může negativně působit na přístup a motivaci pedagogů nebo 

dokonce jejich celkový vztah k supervizi. „Jako třeba na velkých školách jako si dovedu 

představit, třeba jičínská škola, kde ty učitelé jako učí jako, různě končí a to, a pak by se 

měli všichni sejít… jako myslím si, že by to nebylo všude tak kladně přijímaný jako tady 

právě tady…“ – R8, pedagožka jičínské MŠ 

S otázkou organizace souvisí také časová náročnost supervize. Skupinové supervize 

obvykle trvají minimálně dvě hodiny, pokud se navíc konají po pracovní době, mohou být 

pro pedagožky velmi zatěžující. „…samozřejmě je to prostě po pracovní době, takže když 

fakt jako začneme někdy v půl pátý a skončíme v půl sedmý, tak to už je jakoby náročný, kor 

když jsou kolegyně třeba od rána fakt do čtyř jakoby v práci… když třeba jsou po celým tom 

dnu tady vlastně ve škole nebo ve školce, kdekoliv, tak po tý práci, tak že to může být jako 

náročnější a třeba se tolik netěší, protože třeba právě by se viděli radši někde doma natažený 

na kanapi.“ – R9, asistentka pedagoga jičínské MŠ 

Supervizní setkávání také představují další povinnost nad rámec přímé vyučovací 

činnosti, tedy čas navíc věnovaný práci na úkor volného času nebo času stráveného 

s rodinou. Pro čistě ženské pedagogické týmy, které jsou pro mateřské školy typické, tento 

čas není zanedbatelný. „Čas samozřejmě, pokud je to v pracovní době, tak nikdo místo mě 

není, tady ten člověk chybí. No a po práci většinou je to o tom, že každej chvátá domů. a teď 

jakoby řeší to, jestli zůstat v tý práci kvůli tý supervizi na úkor tý rodiny.“ – R4, pedagožka 

pražské MŠ 

„…je pravda, že máme tady kolegyně, který jsou buďto v mým věku, že už mají máme velký 

děti anebo v mladým, že ještě nemají žádný děti… Ale myslím si, že kdyby tady byl někdo, 

kdo potřebuje se věnovat dětem, tak je to hodně časově náročný. Protože těch aktivit ve škole 

kromě toho rozvrhu, kterej máme přímou práci s dětma, tak těch aktivit dalších nad rámec 

tady tý přímý vyučovací povinnosti je i tak hodně.“ – R8, pedagožka jičínské MŠ 

  



 

86 

 

Psychická náročnost 

Jak bylo již řečeno, supervize klade na supervidovaného nemalé nároky v souvislosti 

s nutností komunikovat, vyjadřovat pocity, otevřeně mluvit o problémech nebo reflektovat 

své myšlení a chování. V kombinaci s únavou a vyčerpáním po náročném pracovním dni 

mohou být tyto požadavky pro psychiku supervidovaného zátěží. „…tak že to může být 

někdy jako zatěžující pro zaměstnance těch škol, protože v momentě, kdy vlastně musíte se 

přes ten den věnovat těm dětem a prostě je člověk opravdu jako takový unavený a pak ze 

sebe ještě vyždímáte jakoby další věci, je to prostě jako psychicky náročné. Fakt jakoby ty 

dvě hodiny nebo i kdyby hodinu a půl s tím supervizorem jakoby komunikovat a opravdu si 

prostě někde zezdola taháte nějaký pocity a jakoby přístupy k něčemu, tak asi tak…“ – R5, 

ředitelka jičínské MŠ 

Supervize mohou být psychicky velmi náročné a vyčerpávající, zejména pokud je 

supervizní téma obtížné, emotivní a je potřeba jej rozebrat do hloubky. Některá témata 

mohou být niterná a bolestná a jejich rozebírání nepříjemné. Podobná setkání někdy 

v supervidovaných mohou zanechat nezpracované dojmy a pocity, které se teprve musí 

usadit, a odcházejí tak ze supervize „s plnou hlavou“. „Možná, že se v některých situacích 

nemusí úplně cítit jakoby dobře, že to může být i náročné některé supervize, to chápu… že 

se odchází ze supervize a mají všichni prostě hlavu na prasknutí.“ – R5, ředitelka jičínské 

MŠ 

„Hm, takový ty krušný chvíle no, když třeba… mně se to teda nestalo, že by se mnou 

komunikoval pan supervizor, že by rejpal vyloženě, ale cítím, že to by u mě bylo jako nejhorší, 

kdyby do něčeho fakt rejpal a já fakt nevěděla, jak to jako říct nebo… prostě popisování těch 

problémů je pro mě jako nejhorší, ale vím, že to musí být no.“ – R7, pedagožka jičínské MŠ 

„Jo, ale to se zase týká pokaď to jde osobně na nějakýho člověka, že pak šťourají do hloubky, 

takže to může být nepříjemný, to určitě jo.“ – R8, vedoucí pedagožka jičínské MŠ 
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5 Diskuze 

Cílem výzkumné části této diplomové práce bylo přiblížit supervizi poskytovanou 

v prostředí mateřských škol a popsat, jak tuto službu vnímají a hodnotí pedagogičtí 

pracovníci. V rámci tohoto výzkumného cíle byly stanoveny čtyři výzkumné otázky 

zahrnující podobu supervize v mateřské škole, supervizní proces a jeho důležité prvky, 

vnímání a pojetí služby pedagogy, a hodnocení přínosů a limitů supervize.  

Výsledky ukázaly, že podoba a průběh supervize v mateřských školách do značné 

míry závisí na finančních a organizačních možnostech školy. Finanční prostředky na 

supervizi ve školství obvykle pocházejí z grantů, projektů nebo šablon, v některých 

případech i ze školních provozních zdrojů, jsou tedy značně omezené. Vedení školy, které 

má organizaci supervize na starost, proto musí pečlivě zvážit a zvolit optimální formu, 

průběh a zaměření supervizního programu vzhledem k potřebám školy a daným 

podmínkám. Výsledky výzkumu naznačují, že školy s větším kolektivem zaměstnanců se 

při výběru formy supervize kloní spíše k individuálním konzultacím, protože realizace 

pravidelných týmových supervizí by byla příliš nákladná a také náročná z hlediska 

organizace. Pro školy s menším počtem zaměstnanců je snazší do programu zapojit 

pravidelné týmové supervize a mohou tak plně využít možností, které supervize nabízí.  

Výzkum rovněž odhalil tendenci škol spojovat týmovou supervizi se situacemi, kdy 

je potřeba vyřešit nějaký problém nebo krizi a individuální supervizi spíše s příležitostnou 

podporou z hlediska osobního rozvoje a psychické kondice zaměstnanců. Zejména školy 

s převažujícím typem individuálních supervizí svou volbu odůvodňovaly momentálním 

prožíváním klidového období, které nevyžaduje intervenci v podobě týmového setkávání. 

Naopak škola, která jako jediná z celého vzorku procházela týmovou supervizí dlouhodobě 

a pravidelně, nad vyřešení týmových sporů a konfliktních situací řadila množství dalších 

benefitů (např. kvalitnější vztahy, efektivnější komunikaci apod.), významnou roli v tomto 

ohledu tedy jistě hraje délka zkušenosti s týmovým sdílením. Tendenci učitelů podceňovat 

význam prevence a spojovat supervizi spíše s krizovou pomocí potvrzují také zjištění dalších 

výzkumů, které se zabývaly zkušenostmi učitelů se supervizí (např. Smetáčková et al., 2021 

nebo Halama, 2012). Výzkum kolegiálního sdílení na základních školách (Smetáčková et 

al., 2021) také odhalil pozitivní souvislost mezi délkou zkušenosti se supervizí a vnímáním 

jejích benefitů. Vyučující, kteří supervizi nezažívali, vnímali více překážek její realizace, 

a naopak ti, kteří supervizí procházeli, vnímali více jejích přínosů.  
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V souvislosti s učitelským pojetím supervize výzkum ukázal, že původní představy 

pedagožek se diametrálně lišily od jejich vnímání supervize v současnosti. Prvotní očekávání 

pedagožek zahrnovala představy o zkoušení ze znalostí či pedagogických dovedností, 

o průběhu supervize formou školení, přednášek nebo mentoringu. Tyto představy poukazují 

na skutečnost, že v prostředí školství je supervize stále nová a informovanost o této službě 

mezi pedagogy je nízká. Neznalost a nízkou informovanost pedagogů potvrzují i respondenti 

výzkumu učitelské supervize z řad supervizorů (Smetáčková et al., 2021). Charakter 

původních představ pedagožek o supervizi patrně pramení z povahy pedagogické profese 

a specifických podmínek školního prostředí, Svobodová (2016) proto očekávání pedagogů 

v podobě předávání hotových postupů a návodů, případně v podobě nějaké formy kontroly, 

považuje za logické. Podobné zkušenosti popisuje také Mohaupt (2014), který uvádí, že 

učitelé častěji očekávají jednání z pozice moci a Masáková (in Havrdová & Hajný, 2008), 

která v této souvislosti poukazuje na nepřipravenost pedagogů pro supervizní způsob práce. 

Po zkušenostech se supervizí již pedagožky uvažují jinak, nyní supervizi vnímají 

jako pomoc, přesněji pomoc jiným pohledem. Supervize pro ně představuje bezpečný 

prostor, kde mohou beze strachu z odsouzení či prozrazení důvěrných informací sdílet své 

názory, pocity, potřeby a zkušenosti, a kde se jim dostane pomoci a podpory ve formě 

povzbuzení, zpětné vazby a nových náhledů na problém. Toto pojetí supervize zdůrazňuje 

především její podpůrný aspekt, který pracovníkům pomáhá zvládat pracovní zátěž, 

posilovat motivaci nebo zlepšit pocit z vlastní práce, a působí tak preventivně z hlediska 

rizika vzniku syndromu vyhoření (Hawkins & Shohet, 2016). Péči o pracovníka a jeho 

podporu považují za nejvýznamnější funkci supervize rovněž Venglářová (2013), Tošnerová 

& Tošner, 2002 či Pilát, 2018.  

Ve školním prostředí se supervize řadí mezi techniky kolegiálního sdílení, které 

slouží jako nástroje profesního růstu a zdroje sociální opory na pracovišti. Uvedená definice 

supervize z pohledu pedagožek s vymezením kolegiálního sdílení přesně koresponduje 

(Smetáčková et al., 2021, s. 11): „Kolegiální sdílení profesních zkušeností je používáno jako 

označení pro setkání, během kterých vyučující svým kolegům a kolegyním vypráví o 

subjektivně významných pracovních událostech, ti jim aktivně naslouchají a popisované 

události citlivě a nehodnotícím způsobem komentují. Tím se dostávají k lepšímu porozumění 

tomu, jak se oni sami, jejich kolegové, žáci či rodiče v popisovaných událostech cítili a 

chovali. Nejefektivněji dochází ke kolegiálnímu sdílení profesních zkušeností během setkání,  
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která jsou formálně organizována, systematická, strukturovaná a řídí se pravidly a etickými 

zásadami.“ 

Důležitými společnými body jsou zde sdílení, poskytování zpětné vazby a získání 

nového porozumění situaci, tedy nového náhledu. Pojetí supervize pedagožek rovněž 

zahrnuje dva důležité aspekty sociální opory na pracovišti, které jsou vlastní i kolegiálnímu 

sdílení – oporu emocionální v podobě sdílení a povzbuzení a oporu instrumentální v podobě 

pomoci zpětnou vazbou a jinými pohledy (srov. Smetáčková et al., 2021).  

Podpůrný aspekt supervize pedagožky vnímají na třech úrovních: osobní, vztahové 

a profesní. Osobní úroveň se týká především duševního zdraví a pracovní spokojenosti 

pedagožek a souvisí se snižováním míry pracovního stresu a snahou předcházet vzniku 

syndromu vyhoření. Učitelky uváděly, že kromě příležitosti se vypovídat jim supervize 

poskytuje především skutečné porozumění a odborný vhled do problematiky, navíc 

představuje určitou formu uznání významu a důležitosti jejich práce. Na vztahové úrovni 

supervize nabízí možnost vyřešit týmové konflikty a nedorozumění, na něž v běžném 

hektickém provozu mateřské školy obvykle nezbývá čas a také poskytuje prostor ke sdílení, 

vzájemnému vysvětlování a vyjasňování, významně tak přispívá k harmonizaci vztahů na 

pracovišti, zlepšení spolupráce a utváření zdravého klimatu v mateřské škole. Třetí profesní 

úroveň souvisí s pedagogickými činnostmi a náročnými situacemi, se kterými se učitelky 

denně vypořádávají. Supervize jim v tomto ohledu pomáhá řešit konkrétní případy nebo 

profesní výzvy, přináší zdroj informací a inspiraci v přístupu k řešení problematických 

situací. Všechny uvedené úrovně korespondují s podstatou zmíněného kolegiálního sdílení, 

jehož smyslem je snižovat pociťovanou úroveň stresu u pedagogů (osobní úroveň), rozvíjet 

sociální oporu a kolegiální vztahy na pracovišti (vztahová úroveň) a podporovat profesní 

růst pedagogů (profesní úroveň) (srov. Smetáčková et al., 2021).  

Je potřeba poznamenat, že rozdělení vzniklé z analýzy získaných dat slouží spíše 

k lepší orientaci, zmiňované úrovně jsou ve skutečnosti propojené a vzájemně se ovlivňují. 

Například pracovní spokojenost a předcházení vzniku syndromu vyhoření se netýká 

výhradně osobní úrovně, jedná spíše o nadřazenou kategorii, kterou ovlivňují všechny tři 

úrovně. Výzkumy ukazují, že významnou protektivní funkci z hlediska rizika vyhoření mají 

rovněž kolegiální vztahy i profesní růst, např. podle výsledků výzkumu učitelského vyhoření 

(Smetáčková, Štech et al., 2020) se větší profesní spokojenost, nižší míra prožívaného stresu 

a příznaků vyhoření týká učitelů, kteří kromě jiného disponují znalostmi a dovednostmi   
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důležitými pro výkon profese a sociální oporou v podobě blízkých i pracovních vztahů. 

I přesto je podobnost mezi vnímaným smyslem supervize z pohledu pedagožek a podstatou 

kolegiálního sdílení uváděnou v odborné literatuře (Smetáčková et al., 2021) dobře znatelná. 

Podle pedagožek supervize pomáhá prostřednictvím poskytování prostoru pro 

otevření významných témat a jejich podrobným rozborem, dále poskytováním nových 

pohledů, vzájemné podpory a důrazem na řešení. Vyslovení a představení problému je 

prvním krokem na cestě k řešení problému, poukazuje na chuť supervidovaného něco změnit 

a již samo o sobě přináší úlevu. Společné rozebrání problému pomáhá odhalit všechny jeho 

aspekty a umožňuje nahlédnout další dosud neuvědomované možnosti pohledu na situaci. 

Prostřednictvím reflexe a sebereflexe následně dochází k novému porozumění zkušenosti, 

uvědomění si vlastní role v dané situaci, a nakonec i k nalezení nových způsobů řešení 

problému. Výrazným pomocným prvkem je také orientace na řešení a participace všech 

účastníků na společném hledání nápravy, jež podporuje vzájemné vztahy a slouží jako zdroj 

nových nápadů. Vzájemné poskytování podpory a povzbuzení rovněž napomáhá rozvíjet 

pocit sounáležitosti a sociální opory v kolektivu. Uvedené prvky, které pedagožky považují 

za hlavní prostředky poskytování pomoci v supervizi, lze rozdělit do tří hlavních kategorií, 

jež odpovídají typologii účinků kolegiálního sdílení podle Smetáčkové a kol. (2021). Jedná 

se o kategorie emocionálních, racionálních a sociálních účinků. Do kategorie emocionálních 

účinků patří především pocit úlevy provázející sdílení a také povzbuzení od kolegů. Do 

kategorie racionálních účinků lze zařadit získání náhledu, nové porozumění zkušenosti, 

uvědomení si vlastní role v dané situaci a nalezení nových způsobů, jak problém řešit. 

Společné sdílení a diskuze nad problémem, vzájemné poskytování podpory a společné 

hledání řešení rozvíjející pocit sounáležitosti a kolegialitu lze zařadit mezi účinky sociální.  

Jednoznačně nejvýznamnější roli z pohledu pedagožek však hraje již vícekrát 

zmiňované poskytování nových pohledů a uvědomování nových souvislostí, které se 

odehrává prostřednictvím reflexe. Klíčový význam reflexe, s jejíž pomocí se utvářejí nová 

spojení a nalézají zdroje potřebné k řešení problematických situací nebo odstranění překážek 

pracovního procesu, zdůrazňují také mnozí autoři, např. Havrdová & Hajný, 2008; Baštecká 

et al., 2016. 

Výzkum dále ukázal, že supervizní proces vyžaduje přítomnost určitých prvků, 

jejichž souhra je nutná pro jeho úspěšné fungování. Mezi tyto prvky patří především 

upřímnost a otevřenost všech účastníků, postava supervizora, přístup supervidovaného a   
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četnost supervize. Upřímnost supervidovaných umožňuje otevřít a řešit potřebná témata. Její 

míru ovlivňuje množství faktorů, mezi něž patří zejména pocit bezpečí a vzájemná důvěra. 

Pocit bezpečí účastníků pramení zejména z důvěry, že jimi sdílené informace nebudou 

prozrazeny nebo zneužity a že za své postoje a názory ve skupině nebudou odsuzováni či 

napadáni. Na významnou roli bezpečí pro kolegiální sdílení poukazují také další výzkumy, 

např. Smetáčková a kol. (2021) či Glazer a kol. (2004) a upozorňují, že bez pocitu bezpečí 

nemohou mít tyto techniky skutečný přínos a jejich realizace je pouze formální. 

Smetáčková a kol. (2021) za hlavní faktor ovlivňující pocit bezpečí považují moc 

a kontrolu a uvádějí, že pokud je kolegiální sdílení pedagogy chápáno jako nástroj kontroly 

ze strany vedení, nebudou se na setkávání cítit bezpečně. Podobná obava se mezi 

pedagožkami mateřských škol objevila také, větší význam pro ně však v tomto smyslu 

představovaly ostatní kolegyně. Významným faktorem do značné míry určujícím stupeň 

důvěry a pocit bezpečí na supervizi v MŠ, se ukázala být kvalita stávajících vztahů 

na pracovišti. Kvalitní a blízké vztahy mají na důvěru mezi zaměstnanci příznivý vliv, 

vztahy formální či narušené důvěru oslabují, a s ní i pocit bezpečí. Výsledky však naznačují, 

že pocit bezpečí lze postupně budovat prostřednictvím pozitivních zkušeností a rozvíjením 

pracovního spojenectví se supervizorem. Také podle Inskippové a Proctorové (in Baštecká 

et al., 2016) je pro rozvíjení pocitu bezpečí i vzájemné důvěry zásadní vytvoření dobrého 

pracovního spojenectví. 

Shodně s dalšími autory (Masáková in Švancar, 2007, Glazer et al., 2004) výzkum 

ukázal také důležitost principu dobrovolnosti v supervizi, který má vliv jak na pocit bezpečí 

účastníků, tak na efektivitu setkávání. V souvislosti s modelem účasti na supervizi však např. 

Smetáčková a kol. (2021) doporučují alespoň první setkání nařídit povinně, aby měli 

účastníci šanci posoudit jejich přínos.  

Kromě bezpečí míru upřímnosti ovlivňují také vrozená míra otevřenosti 

supervidovaných a povaha supervizního tématu. Pro uzavřenější typy osobností může být 

sdílení obtížné a nepříjemné, stejně tak rozebírání vážných, intimních či bolestných témat 

může supervidovaným činit značné obtíže. 

Úspěšné fungování supervize ovlivňuje také přístup supervidovaného. Pedagožky, 

které se účastnily výzkumu, samy upozorňovaly na nutnost aktivního zapojení a práci 

v supervizi, která vyžaduje rovněž jistou dávku motivace, vůle a chuti k sebereflexi 

a rozvoji.  
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Na nutnost aktivity na straně supervidovaného upozorňují také Hajný a Havrdová (2008) 

i Baštecká a kol. (2016), kteří ji řadí mezi základní odpovědnosti účastníka supervize. 

Svobodová (2013) dokonce uvádí, že supervidovaný si ze supervize odnese přesně to, co do 

procesu sám vloží a dále zdůrazňuje, že supervize je aktivním hledáním, k němuž je 

zapotřebí ochota, vůle, angažovanost a odvaha. 

Dalším faktorem majícím vliv na fungování supervize je frekvence setkávání. 

Zejména pedagožky ve školách, kde z organizačních či finančních důvodů nebylo možné 

zavést pravidelná týmová setkávání, upozorňovaly na nutnost kontinuální a pravidelné 

supervizní práce. Venglářová (2013) či Hajný a Havrdová (2008) doporučují pravidelná 

setkávání v intervalech zhruba po 6 týdnech. Ačkoli školství je specifické prostředí, kde není 

minimální frekvence setkávání určena, je i zde žádoucí pravidelnost, a ne příliš dlouhé 

intervaly mezi setkáními, optimální jsou rozestupy 2-3 měsíců (Smetáčková et al., 2021).  

Nenahraditelným prvkem v supervizi je nesporně také postava supervizora, která plní 

množství funkcí zajišťujících úspěšný supervizní proces. Mezi základní funkce supervizora 

podle pedagožek patří ochrana supervizního prostoru, řízení skupinové diskuze, efektivní 

práce s informacemi, poskytování nových pohledů a zajišťování vzájemného porozumění. 

Supervizor chrání supervizní prostor především vhodným vedením skupinové diskuze 

a hlídáním bezpečných hranic. Obratně kladenými otázkami, trefným pojmenováním či 

zpětnou vazbou také poskytuje nová hlediska a v rámci skupinové diskuze se snaží přispívat 

k vzájemnému porozumění účastníků. Funkce facilitace diskuze, hlídání hranic a nabízení 

nových náhledů zmiňují rovněž Hajný a Havrdová (2008). Také Smetáčková a kol. (2021) 

mezi důležité funkce supervizora řadí korigování průběhu sdílení a udržování bezpečných 

hranic. V souvislosti s poskytováním nových náhledů dále zdůrazňují, že primárním úkolem 

supervizora není rozdávat rady, nýbrž klást otázky. 

Pro výkon uvedených funkcí je potřeba, aby byl supervizor vybaven příslušnými 

vlastnostmi, schopnostmi a dovednostmi. Na první místa pedagožky obvykle stavěly 

požadavek vztahující se k odbornosti supervizora. Supervizor by dle jejich kritérií měl být 

kvalifikovaným odborníkem se znalostmi a zkušenostmi z oboru psychologie, psychoterapie 

nebo vzdělávání dospělých a vhledem do prostředí, kde působí. Je žádoucí, aby znal 

prostředí mateřské školy, jeho specifika a věděl, jak funguje čistě ženský pedagogický tým.  
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Oficiální požadavky na výkon činnosti supervizora se od zmíněných kritérií v zásadě neliší, 

ve výčtu chybí pouze vlastní zkušenost s přijímáním supervize (Baštecká et al., 2016, 

Venglářová, 2013). 

Mezi požadované schopnosti supervizora pedagožky řadily především empatii, 

vnímavost a umění naslouchat, díky nimž se supervizor např. dokáže na supervidovaného 

naladit, rozpoznat případný nesoulad mezi jeho verbálními a neverbálními komunikačními 

signály a přizpůsobit své chování a komunikaci jeho potřebám. Rozvinutá empatie 

a schopnost naslouchat se objevily se jako přední žádoucí vlastnosti supervizora také mezi 

psychoterapeuty v anketě A. Šimka (in Eis, 1995) společně s otevřeností, flexibilitou nebo 

respektem k odlišnostem, které již pedagožky nejmenovaly. Výsledky této ankety se však 

s názory pedagožek dále shodovaly ve výčtu ideálních vlastností, mezi něž patřily lidskost, 

pokora, moudrost a zralost. 

Hajný a Havrdová (2008) uvádějí, že vztah supervizora a supervidovaného je ze své 

podstaty asymetrický a ačkoli je tato asymetrie postupně nahrazována kolegialitou, nikdy ve 

vztahu zcela nezaniká. Yalom (1999) v této souvislosti podotýká, že by se supervizor měl 

snažit asymetrii co nejvíce zredukovat tím, že bude se supervidovanými vždy jednat 

s respektem a opravdovým zájmem. Měl by se také snažit o co největší autenticitu 

a transparentnost, a dávat tak najevo přijetí a normalizovat nejistotu, pochybování i omyly. 

Stejný názor sdílí také Caruso (2007), který se domnívá, že nesmyslnou snahou o dokonalost 

za všech okolností supervizor naopak zapírá své lidské kvality a ztrácí tím důvěru i respekt 

supervidovaných. Také pedagožky mateřských škol hodnotily jako zásadní rovnocenný 

a partnerský přístup supervizora, ze kterého by měla dýchat lidskost a pokora. Dále uváděly, 

že by se supervizor neměl bát ani kritiky či sdělování nepříjemných informací, pokud jsou 

na místě.  

Na druhé straně by si supervizor podle pedagožek také měl umět zachovat svou 

profesionalitu a zůstat ve své roli, udržet si objektivitu a nenechat se ovlivnit svými 

emocemi, postoji, předsudky nebo zraněními. Tato rizika na straně supervizora zmiňuje 

Svobodová (2016) a upozorňuje, že by si supervizor měl být vědom možných přenosových 

reakcí, které by v supervizním procesu mohly nastat důsledkem působení některých jeho 

předsudků, postojů či traumat ze školních let. 

Celkově lze shrnout, že mateřské školy hodnotily supervizi jako přínos. Konkrétně 

jej pedagožky vnímaly v oblastech osobního a profesního rozvoje, komunikace a spolupráce   
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na pracovišti a vedení a řízení školy. Některé pedagožky s pomocí supervize objevily 

význam psychohygieny a zjistily, že jejich vlastní duševní rovnováha a dobrý pocit 

pozitivně ovlivňují i práci s dětmi, pro jiné znamenala supervize prohloubení sebereflexe, 

nový pohled na sebe sama a svou roli v pracovních a mezilidských vztazích. Významný 

přínos měla supervize pro pedagogické týmy, kterým pomohla vyřešit spory, zlepšit 

vzájemnou komunikaci a spolupráci. Supervize v týmech mateřských škol pomohla 

nastartovat proces postupného komunikačního otužování1, které vede k upřímnější 

a otevřenější komunikaci na pracovišti a pomáhá předcházet vzniku či rozvoji nedorozumění 

a konfliktů. Kvalitní komunikace se dále odráží v efektivnější spolupráci, rozdělení 

pracovních povinností a sjednocení výchovného přístupu. Supervize pro pedagožky 

představuje i příjemně strávený čas v přítomnosti kolegyň, který jim poskytuje příležitost 

sdílet vše, na co v běžném hektickém provozu mateřské školy nezbývá čas, a také možnost 

lépe se vzájemně poznat. Velkým přínosem byla supervize také pro ředitelky a vedoucí 

pedagožky mateřských škol, kterým pomohla posílit jejich manažerské schopnosti a jistotu 

v samostatném rozhodování, zlepšit jejich vztahy se zaměstnanci a lépe se usadit ve vedoucí 

pozici.  

Uvedené přínosy naplnily cíl a podstatu kolegiálního sdílení podle Smetáčkové a kol. 

(2021), jímž je rozvoj sociální opory, kolegiálních vztahů, profesního růstu a pracovní 

spokojenosti. Součástí profesního i osobního rozvoje je zejména prohloubení reflexe 

a sebereflexe, nový náhled na sebe sama, svou roli ve vztazích i odhalení významu sebepéče 

pro kvalitní práci, dále také rozvoj manažerských dovedností vedoucích pracovnic. Rozvoj 

kolegiálních vztahů a sociální opory zahrnuje zlepšení komunikace a spolupráce, ale také 

společné trávení času, vzájemné poznávání a sdílení. Přínosy ve svém důsledku naplnily 

rovněž hlavní cíl supervize, kterým je zlepšení kvality práce a konečný profit klienta, tedy 

dítěte (např. Havrdová & Hajný, 2008; Hawkins & Shohet, 2016). Skutečnost, že si 

pedagožky uvědomují pozitivní vliv vlastní pracovní spokojenosti na prospěch klienta, 

respektive dítěte, potvrzuje tzv. dominový efekt supervize2.  

 
1 Termín vzniklý in-vivo, který byl použit jednou z informantek, a označuje učení se otevřené a včasné 

komunikaci o problémech na pracovišti. Vyžaduje překonání zábran a strachu, protože často zahrnuje přímou 

konfrontaci, která může být nepříjemná. 

2 Prokázaný pozitivní vliv supervize nejen na supervidovaného, ale zprostředkovaně také jeho klienty 

(Smetáčková et al.., 2021) 
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I přes uvedené benefity výsledky výzkumu odhalily, že supervize v mateřských 

školách má i svoje limity. V kontextu překážek supervize do popředí jednoznačně vystupuje 

finanční náročnost, respektive spíše nedostatek finančních zdrojů na supervizi ve školství. 

Jak bylo již zmíněno, finanční prostředky na supervizi jsou ve školství spíše příležitostné 

a vedení školy je nuceno je obstarávat prostřednictvím projektů, grantů či šablon. Tato řešení 

však bývají jednorázová a krátkodobá a nedovolují udržovat kontinuitu programu. Omezený 

počet hodin supervize, na který lze s pomocí těchto prostředků dosáhnout, navíc 

znevýhodňuje školy s větším kolektivem zaměstnanců. Mezi další limity supervize patří také 

obtížnost organizace setkávání ve školním prostředí, protože supervizní program musí 

zohledňovat provoz školy. Školy jsou tak často nuceny realizovat supervizní setkávání ve 

volném čase zaměstnanců. Setkávání mimo pracovní dobu na jednu stranu zaručuje ničím 

nerušené prostředí, nutnost obětovat svůj volný čas na druhou stranu může negativně 

ovlivňovat motivaci pedagogů nebo jejich vztah k supervizi. S nároky organizace souvisí 

také časová náročnost. Supervizní setkání, která často trvají až dvě hodiny, pro pedagožky 

představují další aktivitu nad rámec vyučovací povinnosti a znamenají tak čas navíc 

věnovaný práci na úkor rodiny. Mezi limity pedagožky řadily také psychickou náročnost, 

která souvisí s nutností být na supervizi aktivní, sdílet pocity nebo reflektovat svou práci, 

navíc některá supervizní témata mohou být i bolestná, citlivá a emočně vyčerpávající. 

Podle výsledků výzkumu kolegiálního sdílení (Smetáčková et al., 2021) spatřovali 

pedagogové základních škol překážky a limity těchto technik v podobných oblastech. 

Shodně s pedagožkami mateřských škol vnímali hlavní problémy v nedostatku financí, hned 

na druhém místě potom jmenovali zahlceními jinými povinnostmi, které koresponduje 

s uvedenou kategorií časových nároků. Jako třetí nejvýznamnější překážka se mezi 

pedagogy ZŠ objevila obava ze sdílení, která se však týkala především respondentů, kteří 

s kolegiálním sdílením zatím nemají zkušenost. Pedagožky mateřských škol spíše než 

o obavách ze sdílení hovořily o jeho obtížnosti a psychické náročnosti. 
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Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo přiblížit téma supervize v kontextu školního 

prostředí, představit jej jako nástroj profesního rozvoje a zvyšování pracovní spokojenosti 

pedagogů a prostřednictvím kvalitativního výzkumu zmapovat, jak vypadá realizace 

supervize v mateřských školách a jak tuto službu vnímají a hodnotí pedagogičtí pracovníci.  

 Teoretická část byla věnována především vymezení hlavních charakteristik supervize 

zahrnující její cíle, funkce, základní dělení a možná zaměření. Prostor byl věnován rovněž 

procesu kontraktování, představení zúčastněných stran, jejich vztahů a etickým pravidlům 

v supervizi. Teorie se dále zabývala uplatňováním a rolí supervize ve školství. Upozornila 

především na specifické nároky učitelské profese v předškolním vzdělávání spojené 

s velkým stresovým vypětím a souvisejícím rizikem vzniku syndromu vyhoření, poukázala 

na potřebu podpory a duševní hygieny pedagogických pracovníků a na významnou roli 

sociální opory a kolegiality v pedagogických sborech. V této souvislosti byl představen 

koncept kolegiálního sdílení, na jehož principech funguje supervize ve školství, a který má 

potenciál u pedagogů rozvíjet sociální oporu, kolegialitu, profesní dovednosti, a naopak 

snižovat vnímanou míru stresu a riziko vzniku syndromu vyhoření. 

 V navazující empirické části byl představen kvalitativní výzkum, který se zabýval 

supervizí v často opomíjeném prostředí mateřských škol. Jeho cílem bylo zmapovat 

zkušenosti mateřských škol s realizací supervize a také popsat supervizi očima pedagogů 

z hlediska podoby, zaměření, procesu, ale také vnímaných benefitů či limitů. Vzhledem 

k povaze výzkumného cíle byl zvolen kvalitativní výzkumný design. Sběr dat probíhal 

prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s pedagogickými pracovnicemi tří 

mateřských škol a následná analýza a interpretace dat vycházela z principů metody 

zakotvené teorie. 

 Výsledky výzkumu ukázaly, že pedagožky v mateřských školách vnímají supervizi 

jako pomoc. Supervize je pro ně bezpečným prostorem, kde mohou vyjádřit veškeré pocity, 

názory, potřeby či pochybnosti, a kde se jim dostane potřebné podpory. Tato pomoc může 

být poskytována na rovině osobní jako forma psychohygieny a seberozvoje, na rovině 

vztahové jako nástroj k harmonizaci kolektivu a zlepšení komunikace na pracovišti a na 

úrovni profesní jako pomoc s problematickými případy z pedagogické praxe. Supervize 

z pohledu pedagožek pomáhá především prostřednictvím poskytování nových pohledů 

na situaci, které supervidovanému umožní přemýšlet v jiných souvislostech a nalézt řešení   
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vhodné pro jeho individuální potřeby. Mezi další prostředky pomoci v supervizi pedagožky 

řadily např. i podporu ostatních kolegů nebo orientaci na řešení, nikoli příčinu problému.  

Z výzkumu dále vyplynulo, že supervizní proces vyžaduje přítomnost určitých 

prvků, jejichž souhra zajišťuje jeho úspěšné fungování. Mezi nejdůležitější patří především 

upřímnost a otevřenost všech účastníků a postava supervizora, dále také přístup 

supervidovaného nebo četnost supervize. Upřímnost umožňuje otevření zásadních témat 

a jejich úspěšné řešení. Její míru ovlivňuje zejména pocit bezpečí supervidovaných, stupeň 

důvěry k osobě supervizora a k sobě navzájem. Ačkoli je jistá míra důvěry předem daná 

stávajícími vztahy na pracovišti, lze ji také budovat prostřednictvím pozitivních zkušeností. 

Míru upřímnosti dále ovlivňuje osobnost supervidovaného, tedy jeho vrozená míra 

otevřenosti a také povaha, respektive vážnost supervizního tématu. Dalším prvkem 

potřebným pro úspěšné fungování supervize je postava supervizora zajišťující základní 

funkce supervizního procesu, mezi něž patří ochrana supervizního prostoru, řízení skupinové 

diskuze, poskytování nových pohledů a zajišťování vzájemného porozumění. Aby mohl 

supervizor plnit uvedené funkce, musí disponovat určitými vlastnostmi, schopnostmi 

a dovednostmi. Podle pedagožek by supervizor měl být především kvalifikovaným 

odborníkem se znalostmi a zkušenostmi z oboru psychologie a vhledem do prostředí, kde 

působí. Měl by znát specifika prostředí mateřské školy a vědět, jak funguje čistě ženský 

pedagogický tým. Supervizor by dále neměl postrádat empatii, vnímavost a umění 

naslouchat a ke svým klientům by měl přistupovat jako rovnocenný partner s lidským 

přístupem, tolerancí a pokorou. Uvedené vlastnosti i přístup supervizora mohou napomáhat 

k navázání vztahu se supervidovanými a pozitivně ovlivňovat jejich důvěru. Úspěšný 

supervizní proces vyžaduje také motivaci a vůli na straně supervidovaného a dostatečnou 

četnost, pravidelnost a kontinuitu setkávání. 

Supervize pedagožkám přinesla nové možnosti v oblasti vzdělávání a seberozvoje. 

Pedagogickým týmům pomohla zlepšit komunikaci na pracovišti a zefektivnit spolupráci, 

vedoucím pracovnicím umožnila upevnit jejich pozici, posílit manažerské schopnosti 

a samostatné rozhodování. Kromě těchto benefitů navíc supervize pro pedagožky 

představuje příjemně strávený čas s kolegyněmi nebo čas pro vlastní odpočinek a regeneraci. 

Supervize má však i svoje limity, mezi něž pedagožky řadily náročnost z hlediska času, 

organizace a psychické zátěže. Jako nejvýraznější překážka se však jevila finanční 

náročnost, která ve svém důsledku snižuje celkovou dostupnost supervize ve školství.   
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Dostupnost prostředků pro realizaci supervize do velké míry předurčuje možnosti 

mateřské školy využít její potenciál. Příběhy jednotlivých mateřských škol popisované 

v úvodu empirické části dokládají, že podoba a průběh supervize v MŠ z velké části závisí 

na dostupnosti finančních prostředků a organizačních možnostech školy. Mateřské školy 

s menším kolektivem zaměstnanců si snáze mohou dovolit do programu zapojit týmové 

supervize a mohou tak řešit i vztahové a komunikační problémy, větší mateřské školy 

upřednostňují individuální konzultace a mohou tak pedagogům poskytovat pouze 

individuální péči.  

Supervize ve školním prostředí představuje slibný nástroj podpory pedagogů, který 

nabízí možnost pravidelného sdílení profesních zkušeností v bezpečném prostředí a má 

potenciál zvyšovat pracovní spokojenost, snižovat míru pociťovaného stresu a předcházet 

vzniku syndromu vyhoření. Výsledky výzkumu této práce jednoznačně dokládají přínos 

supervize také pro mateřské školy a jejich pedagogy, zejména v oblastech profesního 

i osobního růstu, organizace a řízení školy a vztahů na pracovišti. Protože uvedené benefity 

hovoří za vše, lze závěrem pouze doporučit, aby bylo zavádění supervize nejen v mateřských 

školách systematicky podporováno – nezapomínejme, že konečným článkem, který by ze 

supervize měl profitovat, je klient, tedy děti a jejich rodiče. 
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