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Abstrakt: 

Supervize jako obor podporující kvalitu práce v oblasti pomáhajících profesí je 

v poslední době zaváděna i ve zdravotnických zařízeních. Její zavádění se v kontextu 

zdravotnictví setkává se specifickými překážkami jak na úrovni vedení organizací, 

tak mezi pracovníky pečujícími o klienty či pacienty. Tato práce se zaměřuje na 

pohled zdravotních sester v pobytovém zařízení pečujícím primárně o děti do tří let 

věku. Jedná se o případovou studii, která nejprve mapuje situaci před zahájením 

procesu supervize, především některé stránky organizační kultury a riziko syndromu 

vyhoření, které mohou ukázat jak na možné překážky, tak na příznivé okolnosti při 

zavádění supervize. Následuje popis průběhu supervizních setkání po dobu jednoho 

roku a práci uzavírá další dílčí výzkum situace v organizaci po tomto roce zaměřený 

především na změny a na vnímání supervize jejími účastníky. Přestože se potvrdily 

některé očekávané překážky, jako směnný provoz a hierarchický způsob řízení, 

ukázala supervize zdravotním sestrám svoji užitečnost. Přinesla jim možnost diskuze, 

reflexe práce, předávání informací a zlepšení komunikace jak mezi kolegyněmi, tak 

mezi zaměstnanci a vedením organizace. 

Klíčová slova: supervize, zdravotnictví, zavádění, zdravotní sestry, případová studie 

Abstract: 

Clinical supervision as a discipline supporting the quality of work in the field 

of helping professions has lately been introduced in healthcare services. In this 

context its implementation is being met with specific obstacles coming from both 

management and the workers tending to the clients or patients. This thesis is focused 

on the view of nurses working in residential facility tending primarily to children 

under the age of three. It contains a case study which first assesses the situation prior 

to starting the supervision process, mainly some aspects of organizational culture and 

the risks of burnout syndrome, which may reveal both possible obstacles and 

favourable circumstances during the implementation process. Following is a course 

description of the supervision meetings lasting throughout one year and the thesis is 

capped off by another partial research of the situation in this organization after said 

year focused primarily on the changes and reception of clinical supervision by its 

participants. Although certain foreseen obstacles such as shift work and hierarchical 

management have been confirmed, supervision was acknowledged for it’s 
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beneficial effect by the nurses. It brought them the opportunity to discuss, reflect on 

their work, relay information and ameliorate communication between both 

colleagues and staff and management alike. 

Key words: clinical supervision, healthcare, implementation, nurses, case study 
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1 Úvod 

 Diplomová práce se zabývá supervizí v oblasti pomáhajících profesí, tedy 

dlouhodobým podpůrným procesem, jehož výsledkem by mělo být zlepšování 

kvality práce pomáhajících pracovníků s klienty (Havrdová, Hajný, 2008). Supervizi 

v České republice často vede externí supervizor, který přichází do organizace 

a přináší s sebou kulturu své práce, která se tak dostává do kontaktu s kulturou 

organizace (Havrdová, 2011). Při přípravě, realizaci a sepsání diplomové práce 

využiji především teoretických poznatků a praktických zkušeností získaných při 

studiu oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. 

Významné pro mne byly též dvouletý výcvik Systemická supervize a koučování pro 

pomáhající profesionály v rozsahu 500 hodin, kterým jsem prošla v letech 2014 až 

2016, a moje následná supervizní praxe. 

 Výběr tématu práce byl dán potřebou zavedení supervize v organizaci, ve které 

pracuje kolegyně studentka M. Chodlová. Její studium je zaměřeno na řízení a moje 

na supervizi v sociálních a zdravotnických organizacích. Dostala jsem příležitost se 

zavedení supervize ujmout. V průběhu jednoho roku jsme spolupracovaly a ve svých 

diplomových pracích jsme se zaměřily na pohledy ze dvou stran, kolegyně na pohled 

managementu organizace, já na pohled ze strany zaměstnanců. 

         Cílem práce je do hloubky popsat případ zavádění supervize ve zdravotnické 

organizaci, ve které ještě nikdy supervize neprobíhala a není vnímána jako přirozená 

součást profesní praxe. Proces přípravy, zavedení a průběhu supervize a souvisejících 

změn na pracovišti je sledován především z pohledu supervizantů po dobu jednoho 

roku.  

 Metodologicky jsem zvolila případovou studii jednoho konkrétního případu 

zavádění supervize do organizace. Půjde o výzkum před započetím supervize, 

informace k zavedení a průběhu supervize a výzkum změn po uplynutí jednoho roku 

od začátku supervize. 

 Text práce bude rozdělen do teoretické části a části praktické. V teoretické části 

uvedu charakteristiky hlavních pojmů, které používám ve výzkumné části – 

v případové studii. Jsou to pojmy supervize, organizační kultura, syndrom vyhoření 

a systemický přístup.  
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  Práce by měla podrobným popsáním jednoho konkrétního případu zavedení 

supervize přispět k základně zkušeností, kterou formou případových studií budují 

profesionálové z oboru supervize. Přínosem této práce by mělo být odhalení 

překážek či příznivých okolností, zejména na straně zaměstnanců, pro které je 

supervize zaváděna. S takovými poznatky se dá účinně pracovat při usnadnění 

přípravy i průběhu supervizního procesu.  
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2 Teoretická část 

 Teoretická část obsahuje vysvětlení pojmů, se kterými pracuje případová studie 

tvořící výzkumnou část této práce.  Jde o pojmy jako supervize, překážky jejího 

zavedení a dopady do organizace, organizační kultura a syndrom vyhoření. 

Charakteristiky pojmů pak doplním kapitolou o systemickém přístupu, který jsem 

v roli supervizorky v průběhu supervizního procesu používala. 

2.1 Supervize 

Kapitola o supervizi poskytuje teoretickou základnu pro vedení supervizního 

procesu v rámci případové studie popisované v praktické části práce. Po stručném 

vysvětlení pojmu se bude věnovat funkcím, cílům, účelu, obsahu, fázím, frekvenci, 

délce, modelům a metodám supervize. Bližší pozornost pak zaměří na roli 

supervizora a na vztah supervize a managementu organizace. Zdůrazní význam 

supervizního kontraktu a dále na základě literatury předběžně zmapuje překážky, 

které se mohou supervizi postavit do cesty. 

2.1.1 Vysvětlení pojmu 

 Ke vzniku supervize přispěla zkušenost s dialogem jako nástrojem společného 

hledání a učení (Havrdová, Hajný, 2008, str. 19).  

 Supervizi v této práci chápu jako proces interakcí mezi supervizorem 

a supervidovaným, jehož cílem je profesionální rozvoj supervidovaného a ochrana 

zájmů klienta (Hawkins,  Shohet, 2004, str. 59). Jde o odbornou činnost, „při níž 

supervizor prostřednictvím zaměřeného pozorování, cílených otázek a komentářů 

uvažuje se supervidovanými (jednotlivcem, týmem, organizací) nad jejich prací, to 

znamená, že společně promýšlejí pracovní vztahy, cíle a procesy“ (Baštecká, 

Čermáková, Kinkor, 2016, str. 102). 

 Může mít různá uspořádání, v případě týmové supervize se jedná o interakční 

proces mezi členy týmu, který je součástí pracovního života operační jednotky. Má 

co do činění s pracovními postupy členů týmu a se způsoby využití všech zdrojů, 

které mají k dispozici k dosahování cílů služby. (Payne, Scott, 1994, str. 2) 
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 Supervize je probíhající proces spíš než řada formálních setkání. Témata se 

mohou objevit za různých okolností včetně krizové situace a nemusí na ně dojít 

zrovna při plánovaném formálním sezení. (Richards, Payne, Shepperd, 1990, str. 11)  

 Havrdová a Hajný popisují supervizi jako odbornou činnost, při níž supervizor 

různými prostředky přispívá ke zlepšování kvality práce, profesionálnímu růstu 

a k plnění dalších cílů vyjednaných mezi supervizorem, zadavatelem supervize 

a supervizantem či supervizanty vytvořením bezpečného prostoru pro reflexi 

pracovních témat. (Havrdová, Hajný, 2008, str. 19) 

 S tím souzní Wonnacottová, když píše, že supervize poskytuje bezpečné 

prostředí pro kritickou reflexi praktických problémů, které vznikají při každodenní 

práci. (Wonnacottová, 2014, str. 6) 

2.1.2 Funkce supervize 

 V roce 1936 byla supervize popisována Virginií Robinson jako vzdělávací 

proces, kdy zkušená osoba předává znalosti a dovednosti osobě méně zkušené. 

Později se objevil administrativní aspekt ve smyslu řízení a koordinace pracovníků 

tak, aby byla práce provedena. Kadushin přidal pak v roce 1976 expresivně-

podpůrnou funkci, zaměřenou na pomoc a podporu pracovníků. (Shulman, 1993, 

str. 13) 

 Popisy těchto tří základních funkcí supervize jsou v literatuře dále rozvíjeny 

a doplňovány. 

 Manažerská (administrativní, řídící, normativní) funkce (Havrdová, Hajný, 

2008, str. 50; Hawkins, Shohet, 2004, str. 60; Richards, Payne, Shepperd, 1990, 

str. 13; Svobodová, Valášek, 2002, str. 15) obnáší plánování, rozdělování, 

monitorování a vyhodnocování pracovních úkolů operační jednotky, což odpovídá 

především kontextu, kde supervizorem je přímý nadřízený pracovníků (Payne, Scott, 

1994, str. 8). Podle Baštecké a kol. směřuje řídící funkce supervize k dodržování 

„profesních zásad, standardů a organizačních postupů v kontextu etických norem 

a legislativních požadavků“ (Baštecká, Čermáková, Kinkor, 2016, str. 103). 

 Za součást manažerské funkce se dá považovat evaluační funkce jako 

objektivní hodnocení pracovníkova výkonu. Funkce je důležitá tím, že přispívá 
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významně k rozvoji pracovníka a je prospěšná pro službu klientovi. Většina 

zaměstnanců má zájem o zpětnou vazbu na svoji práci, přestože z ní zároveň mohou 

mít obavy. Tato funkce je zde také připisována spíše internímu supervizorovi, který 

je nadřízeným pracovníka. (Shulman, 1993, str. 203 – 210) 

 Edukativní (vzdělávací, formativní) funkce (Havrdová, Hajný, 2008, str. 22; 

Hawkins, Shohet, 2004, str. 60; Richards, Payne, Shepperd, 1990, str. 13; Shulman, 

1993, str. 155 – 201) reaguje na potřebu znalostí a dovedností (Payne, Scott, 1994, 

str. 8) a míří ke vzdělávání založeném na kompetencích (Baštecká, Čermáková, 

Kinkor, 2016, str. 103). Podle Svobodové a Valáška zahrnuje supervize i poradenství 

(Svobodová, Valášek, 2002, str. 15). 

 Podpůrná (umožňující, restorativní) funkce (Havrdová, Hajný, 2008, str. 52; 

Hawkins, Shohet, 2004, str. 60; Richards, Payne, Shepperd, 1990, str. 13) pomáhá 

zvládat stres a dodávat motivaci a naději a podporuje kreativitu (Baštecká, 

Čermáková, Kinkor, 2016, str. 104). V pracovní oblasti, kde hrají významnou roli 

interpersonální vztahy, pečuje také o ně (Payne, Scott, 1994, str. 8). 

 Tyto tři funkce supervize, tedy manažerskou, vzdělávací a podpůrnou, uvádí 

většina literatury, kterou jsem prostudovala. Pouze ve dvou publikacích jsem narazila 

navíc ještě na popis další funkce. Mediační funkce reaguje na potřebu spolupráce 

s dalšími organizacemi a profesionály v oblasti ochrany dětí. Může jít i o prezentaci 

potřeb zaměstnanců vyššímu managementu, vyjednání koordinace služeb nebo 

objasnění zákonných omezení a požadavků na služby směrem ven z organizace 

(Richards, Payne, Shepperd, 1990, str. 13 - 14). Také Shulman uvádí situace, kdy 

pracovník přichází do interakce s řadou systémů (organizace, klienti, kolegové 

apod.), kde mohou být různým způsobem narušeny vztahy, což může vyžadovat 

supervizní práci, mediaci mezi pracovníkem a jednotlivými systémy. Dochází 

k otevření problému a s ním souvisejících pocitů, nikoliv jen k uklidnění či 

zamaskování konfliktu. (Shulman, 1993, str. 18) 

 Otázka je, jaké funkce se převážně uplatní při zavádění supervize do 

zdravotnického zařízení, o kterém pojednává výzkumná část práce. Supervize zde 

byla nabídnuta zdravotním sestrám, které v oboru pracují většinou řadu let, některé 

i desítky, a jsou velmi zkušené. Vzdělávací funkce pro ně ale může hrát úlohu 
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celoživotního vzdělávání. Bude také zajímavé sledovat, jestli budou sestry 

připravené přijmout podpůrnou funkci, nebo budou spíše nastavené tak, že si musí 

poradit a všechno zvládnout samy. Supervize bude externí, proto se zde nepočítá 

s řídící funkcí. 

2.1.3 Cíle a účel supervize 

 Payne a Scott píší o zmatku ohledně účelu a funkcí supervize mezi sociálními 

pracovníky koncem 80. let minulého století, ačkoliv se předpokládalo, že by něco 

takto nazývané mělo být dostupné. Supervize se tím pádem vyvíjela na základě 

pouze částečného porozumění, k čemu by měla sloužit. Tím byl dán jeden z prvních 

kroků při vývoji supervizního schématu, a to ujistit se, že zúčastnění rozumí smyslu 

a účelu supervize. (Payne, Scott, 1994, str. 8) 

 Supervize může pomáhat pracovníkům a jejich vedoucím k větší efektivitě. 

Poskytuje pracovníkům profesionální podporu při rozvíjení kapacity k využívání 

jejich zkušeností, získávání zpětné vazby na jejich výkon práce, zvyšování 

emocionální odolnosti a reflexi vztahů s klienty, kterým je služba poskytována. 

(Wonnacottová, 2014, str. 6) 

 Shulman ukazuje, jak může supervizor přispívat k větší efektivitě při různých 

typech pracovních setkání včetně skupinových supervizí. Pojednává o dynamice 

supervizní práce se skupinou pracovníků a všestranně nápomocných procesech, jako 

je sdílení informací, objevování nových nápadů v diskuzích, otevírání témat, která 

byla dříve tabu, vznik pocitu, že jsou všichni na jedné lodi, vzájemná empatie 

a podpora, návrhy řešení individuálního problému či případu a získání zpětné 

vazby od kolegů. (Shulman, 1993, str. 213 – 257) 

 Wonnacottová uvádí, že důležitost supervize plyne ze starosti o kvalitu služby 

v širokém rozsahu služeb včetně rezidentní péče o děti. Jsou shromažďovány 

praktické důkazy o tom, jaké výsledky může supervize přinášet: spokojenost 

v práci, věrnost organizaci, udržení si personálu a vnímání zaměstnanců, že 

dostávají od organizace podporu. Domnívá se, že supervize je součástí intervence 

poskytované sociální nebo zdravotní službou. Ačkoliv je vliv supervize těžko 

měřitelný, dopad dobré supervize je dalekosáhlý. Supervize pracovníků na začátku 
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kariéry může ovlivnit jejich hodnoty, profesionalitu a sebedůvěru. (Wonnacottová, 

2014, str. 6 - 7) 

 Základním cílem supervize je dobrá kvalita služeb pro jejich uživatele, což 

otevírá otázku, kdo dobrou kvalitu služeb definuje, zda vedení organizace, pracovníci 

nebo klienti. Liniový manažer bývá mediátorem mezi protistojnými potřebami 

a požadavky těchto skupin. „Supervize by měla brát v potaz populaci, které je služba 

určena, měnící se priority, vliv zdrojů a především potřebu rozvoje 

pracovníků.“ (Richards, Payne, Shepperd, 1990, str. 13) 

 Podle Paynea a Scotta jsou dva hlavní účely supervize vybudovat 

zodpovědnost pracovníka vůči organizaci a podporovat profesionální rozvoj 

pracovníka. Jsou dané tím, že zodpovědnost se netýká pouze splnění úkolu, ale také 

kvality nebo standardu práce. Profesionální rozvoj probíhá permanentně během 

pracovní kariéry. Svou hodnotu, podle uvedených autorů, supervize prokáže teprve 

tehdy, když z ní benefitují klienti služby. (Payne, Scott, 1994, str. 8 a 17) 

 Steelová, zabývající se supervizí pro učitele a další pracovníky, považuje 

supervizi za jeden ze způsobů, jak zmírnit pracovní stres. Příčinou stresu lidí 

pracujících s ohroženými dětmi, což budou právě i zdravotní sestry, supervidované 

v rámci případové studie ve výzkumné části práce, mohou být organizační faktory 

a předsudky. Stres je nevyhnutelný v prostředí, kde jsou lidské vztahy rozhodující 

pro úspěšnou práci s mladými lidmi, kteří mají sociální a emocionální potíže 

a problematické chování. Je-li zde řeč o vztazích, má Steelová na mysli vztahy mezi 

zaměstnanci a organizací, mezi pracovníky navzájem, mezi zaměstnanci, žáky 

a jejich rodiči i mezi samotnými žáky. (Steelová, 2001) 

Učitelé často zmiňují chování žáků jako stresový faktor. Současně má stres 

pracovníků nepochybně vliv na to, jak tito pracovníci chování žáků vnímají 

a zvládají. (Steelová, 2001)  

 V multikulturní společnosti, která spočívá v České republice včetně oblasti, 

kde se nachází organizace uvedená ve výzkumné části práce, převážně v soužití 

většinové společnosti a národnostních menšin, může být na základě profesních 

hodnot stanoveno jako cíl reflektující supervize rozpoznávání předpokladů 
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a předsudků vůči klientům služby, tedy podpora způsobilosti pro rozmanitost. 

(Baštecká, Čermáková, Kinkor, 2016, str. 137) 

 Supervize je podle dalších autorů všeobecně určena ke zlepšování profesních 

kompetencí, znalostí a úsudku a tím pádem ke zvyšování kvality služby. Jde o učení 

„při práci“, kompatibilní s koncepty vzdělávání dospělých, např. zlepšování 

schopnosti řešení problémů rozebíráním reálných problémových situací, kdy vzniká 

příležitost pro reflexi a sdílení zkušeností. (Payne, Scott, 1994, str. 17; Havrdová, 

Hajný, 2008, str. 40)  

2.1.4 Obsah supervize 

 Supervize se nemusí tematicky vždy týkat klientů, nelze ji zúžit na rozebírání 

jednotlivých případů. (Richards, Payne, Shepperd, 1990, str. 11 - 13) 

 Při nejhrubším rozdělení lze obsah supervize rozdělit na zaměření: 

 na organizaci, tedy na její fungování, vyladění řízení a kulturu organizace 

 na zaměstnance, udržení jejich motivace a naplnění potřeb v pracovním 

rámci 

 na případy, to znamená na pracovníka a jeho práci s klientem 

(Havrdová, Hajný, 2008, str. 54 - 56, 106) 

 Podle Shulmana jsou zásadní témata pracovního stresu a zvladatelnosti práce, 

například rozhodování v oblasti ochrany dětí (Shulman, 1993, str. 27). Supervize má 

fungovat jako pomoc personálu při zpracování traumat jako je smrt klienta nebo 

člena týmu, fyzický útok klienta na pracovníka, veřejné zpochybňování praxe 

organizace, reorganizace, redukce služby a propouštění pracovníků. Supervize má 

napomáhat čelit stresu místo umožňování maladaptivní reakce typu útěk nebo útok 

nebo tendence vyhýbání se bolesti. To pracovníkům pomůže vyvinout systém 

sociální podpory potřebný ke zvládání traumatických zážitků. (Shulman, 1993, 

str. 258 – 283) 

2.1.5 Fáze supervize 

 Shulman popisuje fázi předcházející začátku supervize, naladění se před 

setkáním s novým kolektivem, odhad možných překážek a obav pracovníků 
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a přípravu vhodných reakcí na ně (Shulman, 1993, str. 35 - 77). Odhalování 

potenciálních překážek a obav na straně budoucích supervizantek se bude věnovat 

úvodní výzkumná část případové studie v praktické části práce.  

 Hajný rozebírá různé aspekty prvního kontaktu, poptávky ze strany organizace 

nebo nabídky supervizora (Havrdová, Hajný, 2008, str. 98). V případě, že je 

v organizaci supervize novinkou, je na místě domluvit nejprve vzdělávání 

o supervizi, může jít i o sérii seminářů (Havrdová, Hajný, 2008, str. 65).  

 Například prvním krokem zavádění supervize v australské nemocnici byl 

čtyřdenní seminář o supervizi, jejích modelech, právních a etických aspektech 

a způsobech jejího zavádění do organizace. Výstupem semináře byl strategický plán 

zavedení supervize pojatý jako skupinový projekt. Na možná až překvapivě úspěšný 

kurz pak navazovaly jednodenní workshopy pro supervidované. (Lynch, Happell, 

2008, Part 1) 

 Pak teprve přichází počáteční fáze supervize, kontraktování, vyjasňování účelu 

supervize, vyjednávání se zadavatelem a pak i s týmem. (Shulman, 1993, str. 35 – 77; 

Havrdová, Hajný, 2008, str. 99, 101)   

 Shulman, který vychází z analýzy stovek příběhů připravených supervizory 

a vedoucími pracovníky, shrnuje, co je známo o supervizním vztahu, rozebírá 

způsob, kterým nový supervizor navazuje vztah s pracovníky, navrhuje cíle pro 

počáteční fáze supervize a dovednosti, které jsou k jejich dosažení třeba 

(kontraktování), včetně zavádění nových procesů v rezistentní skupině zaměstnanců, 

kde jsou konkrétní cíle navrženy za účelem snížení obran a povzbuzení otevřené 

komunikace. (Shulman, 1993, str. 11) 

 Supervize má podobně jako terapie usilovat o vytvoření pomáhajícího, učícího 

a bezpečného vztahu. Podle Svobodové a Valáška je proto na začátku spolupráce pro 

supervidované úlevné slyšet od supervizora, že jeho záměrem je vytvořit vztah 

obsahující důvěru, respekt, vcítění a opravdovost. (Svobodová, Valášek, 2002) 

 Pracovní fáze supervize vyžaduje řadu dovedností jako naladění se, 

kontraktování pro právě zahájené setkání, rozpracování témat, nacházení řešení 

problémů, empatii, sdílení pocitů, poukazování na překážky, sdělování informací 
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a ukončování setkání (Shulman, 1993, str. 78 – 140). Patří sem i pozorování, kladení 

otázek vztahujících se k tématu a cíli, rozlišování témat na supervizní a jiná, 

odkazování těch druhých např. na poradu či do jiné formy supervize, komentování 

toho, co se děje, znázorňování a používání technik, reflektování a sebereflexe 

a průběžné hodnocení společného postupu a dosažených výsledků (Baštecká, 

Čermáková, Kinkor, 2016). 

 Zakončování supervize s sebou nese procesy, které dále popisuje Shulman, 

jako například ukončení supervizního vztahu, vztahu mezi pracovníkem a jeho 

klientem a vztahu mezi pracovními kolegy. Autor rozebírá i dovednosti v této fázi 

potřebné a přechod k novému supervizorovi. (Shulman, 1993, str. 141 – 152) 

 Baštecká a kol. i ve fázi ukončování uvádějí prakticky nevyhnutelné hodnocení 

procesu a výsledků supervize. (Baštecká, Čermáková, Kinkor, 2016, str. 256) 

2.1.6 Supervizní modely, metody a uspořádání 

 Supervize může probíhat v celé řadě kontextů, formálně i neformálně, využívat 

řady metod na základě potřeb a okolností. (Payne, Scott, 1994, str. 2) 

 Shulman uvádí modely od autoritářských po ty podporující kompetence, 

nezávislost a autonomii a vliv různých modelů na spokojenost pracovníků se 

supervizí. (Shulman, 1993, str. 24) 

 Jak píše Wonnacottová v úvodu své eKnihy (Wonnacottová, 2014), supervize 

ve zdravotní a sociální péči využívá různé přístupy od psychodynamických po 

zaměřené na splnění úkolu. Havrdová a kol. rozebírají kromě psychodynamického 

přístupu použití psychodramatu, modelování systémů, bálintovských skupin 

a kreativních přístupů (Havrdová, Hajný, 2008, str. 117 - 162). K modelování 

systému je možné použít různé předměty, kreslit nebo hrát role členů systému, pokud 

s tím ostatní účastníci souhlasí a jsou k dispozici (tamtéž, str. 103 a 106). 

 Payne a Scott rozlišují supervizní módy na neformální a formální. Ten druhý 

má formu pravidelných setkání a diskuzí konkrétních případů nebo problémů mezi 

supervizorem a supervizantem či skupinou, jde tedy o formální aktivitu v předem 

daném čase a místě, které jsou vyhrazeny primárně supervizi. Neformálním módem 

nazývají konzultace na základě potřeb a okolností, probíhající zároveň s prací 
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s klientem nebo pro klienta. Ani jeden z módů není nadřazen nad druhým, oba 

mohou vést k dosažení supervizních cílů a oba také mohou probíhat plánovaně či 

ad hoc bez předchozího dlouhodobého plánu. (Payne, Scott, 1994, str. 30) 

 Podle Payneho a Scotta v oblasti sociální práce dominuje metoda diskuze 

případu. Stručně popisují další metody, jako jsou plánování, řešení problémů, 

simulaci a přímé supervizní metody. (Payne, Scott, 1994, str. 32) 

 Diskuze má být vedená tak, aby bylo dosaženo domluveného účelu. Také 

způsob, jak k cíli dojít, má být odsouhlasený. Jednotlivým tématům má být přiřazena 

priorita, aby mohla být dostatečně probrána ta důležitá. Čas je také potřeba věnovat 

shrnutí hlavních bodů a hodnocení, zda bylo dosaženo plánovaného účelu. 

Rozhodnutí a doporučení by měla být zaznamenána a diskutována na dalších 

setkáních. (Payne, Scott, 1994, str. 32)  

 Payne a Scott rozlišují uspořádání podle přítomnosti či nepřítomnosti 

supervizora a dále podle toho, zda supervizor je zaměstnancem organizace, nebo se 

jedná o externího konzultanta. Za nejpravděpodobnější uspořádání s interním 

supervizorem považují individuální supervizi nebo supervizi dvojice nejčastěji 

méně zkušených pracovníků, případně pozorování zkušenějšího kolegy při práci 

s klientem. Externí supervizor je možný při týmové nebo skupinové supervizi. Dále 

uvádějí možnosti bez přítomnosti supervizora, jakými jsou vzájemné konzultování 

ve dvojici (tandem) nebo intervize (peer groups). (Payne, Scott, 1994, str. 32) 

 Autoři vidí rozdíl mezi individuální a skupinovou supervizí v jejich zaměření 

a cílech. Individuální supervize míří více na vlastní zájmy a starosti pracovníků. 

Skupinová supervize se zabývá společnými a někdy obecnými problémy 

a pracovními tématy a nabízí příležitost ke společné reflexi a učení. (Payne, Scott, 

1994, str. 41)  

 Doporučují zvážit možnost skupinové supervize zejména v organizacích, kde 

probíhá téměř výhradně supervize individuální. Zároveň varují před snahou, často 

danou tím, že skupinová supervize je finančně méně náročná, plnit všechny 

supervizní potřeby ve skupině. Ve většině organizací se dá očekávat využití 

kombinace individuální, párové a skupinové sv. Určující bude rozdělení autority 

a typ týmu (Payne, Scott, 1994, str. 42). Hajný rozebírá uspořádání „vedoucí a ti 
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druzí“ a jeho dopad na navazování supervizního vztahu (Havrdová, Hajný, 2008, 

str. 94). 

 Posledně jmenovaní autoři probírají zavádění supervize do organizace mimo 

jiné v souvislosti se stadii vzdělávání (Havrdová, Hajný, 2008, str. 55). Dělicí čáru 

vedou i mezi školící či vzdělávací supervizí studentů a profesionální supervizí 

(Havrdová, Hajný, 2008, str. 27).  

 Podobně Svobodová a Valášek, kteří se zabývají supervizí poradců a terapeutů, 

rozlišují supervizi účastníků výcviku a lidí z praxe. Popisují model čtyř fází 

spolupráce při supervizi, kde jednotlivé úrovně jsou spojeny s vývojem 

supervidovaného terapeuta od nadšeného začátečníka po zkušeného mistra. 

(Svobodová, Valášek, 2002) 

 Dále tito autoři popisují kruhový nebo také cyklický model supervize a jeho 

fáze, které označují smlouva, zaměření, prostor, most a shrnutí. Název 

„cyklický“ zdůrazňuje, že „supervize je dynamický proces učení, postavený na 

vzájemné interakci, kdy obě strany se učí a rostou zároveň.“ (Svobodová, Valášek, 

2002, str. 22)  

 Lynchová a Happellová v rámci zprávy o svém výzkumu, kterým chtěly přispět 

k řešení krize v oblasti náboru a udržení zdravotních sester v oboru pomocí 

supervize, popsaly model zavádění a udržování supervize v organizaci. Od druhé 

fáze, která následuje po rozhodnutí, zda a proč supervizi zavést, se proces podobně 

jako v cyklickém modelu stále dokola opakuje. Probíhá posouzení organizační 

kultury, získání podpory organizace, vytvoření strategického plánu a jeho realizace, 

reflexe a evaluace a pak opět posouzení změn v organizační kultuře a tak dále. 

(Lynchová, Happellová, 2008, Part 1, 3) 

 Jako další způsoby supervizního procesu nabízejí Hawkins a Shohet sedmioký 

model supervize pracující s dvojitou maticí terapeutického a supervizního systému 

(Hawkins,  Shohet, 2004, str. 75 - 93) a Baštecká a kol. techniku CATS spojující 

případovou a týmovou supervizi (Baštecká, Čermáková, Kinkor, 2016). 
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2.1.7 Role supervizora 

 Pro podporu a pracovní rozvoj je klíčová role supervizora jako zkušeného 

profesionála (Wonnacottová, 2014, str. 7). Dříve byla supervize chápána jako jedna 

z rolí terapeuta, v současnosti se stala samostatnou profesionální činností 

(Svobodová, Valášek, 2002). Podle Payneho a Scotta supervizor hraje klíčovou roli 

v rozvoji supervizní praxe týmu, autoři ale navrhují ustoupit od hierarchického 

modelu (Payne, Scott, 1994, str. 2). 

 Supervizorovy znalosti v dané oblasti a jeho schopnost je předat je potřeba 

doplnit schopností supervizora demonstrovat a sám svým jednáním ukazovat 

dovednosti, o kterých učí, být sám modelem pro supervidované. (Shulman, 1993, 

str. 155 – 201) 

 Kompetentní supervizor řídí proces, jeho odpovědností je vyjednat kontrakt, 

držet se dojednaného záměru a dojít k cíli. (Havrdová, Hajný, 2008, str. 80 - 81) 

 Zároveň otevřený, autentický a vřelý supervizor napomáhá rozvoji důvěrného 

vztahu a umožňuje supervizantovi reflexi a nacházení vlastních odpovědí. 

(Havrdová, Hajný, 2008, str. 29) 

 Pro supervizory je na jejich práci nejuspokojivější pomoc supervidovaným 

profesionálně růst a sdílet znalosti a dovednosti. Jak uvádí Shulman z výsledků 

výzkumu, necelá třetina pracovníků byla spokojena, pokud je supervizor podněcoval 

k přemýšlení nad teorií a praxí jejich práce. Čtvrtina supervidovaných byla 

nespokojená se svým supervizorem, pokud jim nepomohl s řešením problémů, do 

kterých se dostali se svými klienty. Autor uvádí řadu dalších studií týkajících se role 

supervizora. (Shulman, 1993, str. 21) 

 Tentýž autor také zmiňuje speciální variantu mediační role supervizora při 

skupinové supervizi, kde jde o mediaci mezi každým členem skupiny a skupinou 

jako celkem. Při individuální supervizi je to pak mediace mezi pracovníkem a jeho 

klienty, kolegy, organizací apod.  (Shulman, 1993, str. 230) 

 K roli supervizorů pak také patří, že musí brát v úvahu rasová a genderová 

témata, kulturní nerovnosti a jejich prožívání (Richards, Payne, Shepperd, 1990, 

str. 11; Havrdová, Hajný, 2008, str. 32).  
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 Další autoři doplňují k charakteristikám dobrého supervizora flexibilitu 

v užívání různých technik a metod, schopnost dívat se z různých perspektiv a zvládat 

úzkost, přiměřené zacházení s mocí a smysl pro humor (Baštecká, Čermáková, 

Kinkor, 2016, str. 115). 

2.1.7.1 Role externího supervizora 

 Spolupráce s externím supervizorem je možná jak v pobytové, tak terénní 

službě. Hlavně pracovníci v té pobytové jsou zapojeni do sítě interakcí a může být 

pro ně těžké oprostit se od svých vlastních procesů. Manažer v organizaci také bývá 

zavalen administrativními a logistickými problémy a řešením odpovědnosti. Ve 

vztazích pak bývá mnoho emocemi nabitých zkušeností. Naproti tomu externí 

konzultant, člověk, který přichází zvenku, nabízí bezpečnější prostředí pro ventilaci 

pocitů pracovníků, ať už se tyto pocity týkají jich samotných, jejich kolegů nebo 

klientů. Takovým konzultantem může být pomáhající profesionál, např. psycholog 

nebo manželský poradce. (Payne, Scott, 1994, str. 42) 

 Externí supervize převládá na evropském kontinentě od 70. let minulého století 

(Havrdová, Hajný, 2008, str. 35). 

 Také autorky návrhu zavádění a udržování rozvojové supervize v kontextu 

australské psychiatrické nemocnice doporučují supervizi vedenou externím 

konzultantem, jasně oddělenou od manažerské práce (Lynch, Happell, 2008, Part 1). 

Pro odborníka přicházejícího zvenku může být snazší nezaujatě reflektovat jak dění 

v organizaci, tak při supervizním procesu (Baštecká, Čermáková, Kinkor, 2016, 

str. 101). 

 Externí konzultant by měl mít jasně definované cíle a roli uvedené v kontraktu 

(Payne, Scott, 1994, str. 42). Administrativní funkce externí supervize může vést 

k zavedení nové metodiky nebo ke zlepšení řízení na všech úrovních v rámci kritické 

reflexe systému, která vede k větší participaci pracovníků na řízení kvality práce 

(Havrdová, Hajný, 2008, str. 48). 

 Do role externí supervizorky také vstoupila autorka práce v případu, kterým se 

zabývá případová studie v praktické části práce. Vznikla tím šance na využití 

benefitů externí supervize, především pohledu zvenku a čistého konta ohledně vztahů 
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jak se supervidovanými zdravotními sestrami, tak se členy vedení, se kterými 

vyjednávala supervizní kontrakt. 

2.1.8 Frekvence a délka supervize 

 Výsledky výzkumu požadavků pracovníků na frekvenci supervize ukazují na 

užitečnost pravidelné individuální supervize a velkou pomoc díky skupinové 

supervizi. Supervize po nástupu do zaměstnání by měla být častější a jak se 

pracovníci stávají zkušenějšími, měli by mít možnost si supervizi vyžádat dle 

potřeby. (Shulman, 1993, str. 24) 

 Ohledně délky supervize píší Svobodová a Valášek, že pokud supervizní proces 

trvá méně než jeden rok, nestihne se vytvořit dostatečně důvěrný vztah. Začínající 

pracovníci mohou získávat více zkušeností při střídání supervizora po dvou letech. 

Ani pokročilý terapeut už nemusí dostávat podnětnou podporu při spolupráci trvající 

více než pět let. (Svobodová, Valášek, 2002, str. 25) 

2.1.9 Management a supervize 

 Supervize je interakční proces, který hraje klíčovou roli jak v systému řízení, 

tak v systému profesionální praxe a propojuje je. Podstatná je při něm znalost 

organizace, jejích úkolů, zdrojů a omezení. (Richards, Payne, Shepperd, 1990, 

str. 13) 

 V anglosaském kontextu, kde na sebe liniový manažer bere často i funkci 

interního supervizora, jsou tyto role téměř nerozeznatelné. Někteří linioví manažeři 

a současně supervizoři by si pak mnohdy přáli dávat větší prioritu edukativní 

a podpůrné funkci, ale cítí se zahlceni administrativou a pod tlakem očekávání 

organizace. (tamtéž) 

 Při supervizi vedené externím konzultantem náleží administrativní funkce 

managementu organizace, který má moc a nástroje pro zavádění změn v řízení. 

Supervizor nemůže tuto úlohu převzít. Nicméně supervize může přinášet podněty ke 

zlepšování manažerské práce, pokud je to vyjednáno v kontraktu. (Havrdová, Hajný, 

2008, str. 50).  
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V případě zavádění supervize ve zdravotnickém zařízení v rámci výzkumné 

části práce je otázka, jestli o takovéto podněty projeví členové vedení zájem. Na 

základě zmínky v literatuře o hierarchické struktuře řízení v českém zdravotnictví to 

nepokládám za příliš pravděpodobné (Baštecká, Čermáková, Kinkor, 2016, str. 41). 

2.1.10 Skupinová supervize 

 Payne a Scott, doporučují zaměřit se primárně na supervizi operační jednotky, 

tedy skupiny nebo týmu pracovníků obvykle ne větší než 10 lidí, kteří pracují 

v rámci jedné organizace. Individuální supervizní potřeby by měly souviset 

s potřebami nebo zdroji ostatních členů týmu. Individuální a kolektivní potřeby se 

pak identifikují ve vztahu ke konkrétním cílům a prioritám jednotky. (Payne, Scott, 

1994, str. 1) 

 Na skupinu je možné se dívat jako na organismus s jeho vlastním životem. 

Tento organismus se vyznačuje řadou vlastností, jež nemají jednotliví členové. Jde 

například o kohezi skupiny, pocit blízkosti a vazby mezi jejími členy. Vlastnosti 

skupiny nejsou na první pohled patrné, dají se poznávat postupně na základě 

interakcí ve skupině. Další charakteristikou skupiny jsou normy chování jako 

například, že zlost se nemá vyjadřovat otevřeně, a různá tabu. Nevyjádřené negativní 

pocity zůstávají pod povrchem a projevují se nepřímo, např. apatií, soutěživostí, 

nedostatkem spolupráce a syndromem vyhoření. Normy se postupně s vývojem 

skupiny mění, některá tabu témata se otevírají a koheze skupiny stoupá. (Shulman, 

1993, str. 231) 

 Supervizní skupiny často zdůrazňují edukativní a podpůrné funkce supervize 

s použitím metod, jako jsou diskuze případů a konkrétních témat, ventilace problémů 

apod. Skupinová supervize může být pojata jako dynamický proces, v rámci kterého 

se skupina může vyvíjet od prvního typu, kde bývají méně zkušení pracovníci a která 

je vedena formálním supervizorem, ke druhému typu, peer supervizi, kde mají 

všichni účastníci rovnou pozici. (Payne, Scott, 1994, str. 41 a 42) 

 O výhodách a nevýhodách skupinové supervize včetně toho, že se účastníci 

nacházejí mimo vztahový kontext své organizace, pojednávají Havrdová a Hajný 

(Havrdová, Hajný, 2008, str. 75 – 92). 
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 Jedním z nejobtížnějších problémů, se kterými se supervizoři setkávají 

a pomáhají je zvládat, je konflikt ve skupině. Typicky se o konfliktu dovědí tak, že 

jeden člen skupiny si soukromě stěžuje, že jiný kolega pořádně nepracuje, a zároveň 

odmítá možnost, že by si o tom s ním promluvil. (Shulman, 1993, str. 245) 

 Mediaci konfliktu mezi personálem a organizací popisuje Shulman. Supervizor 

zde působí jako třetí složka, jeho mediační role mu umožňuje pomáhat oběma 

stranám najít společný základ, přestože spolu jinak v mnohém nesouhlasí (Shulman, 

1993, str. 287 – 309). 

 Shulman dále pojednává o vztahu mezi supervizorem a skupinou, o tématu 

autority, otázkách kontroly a moci, omezeních supervizora a o pohledu na 

supervizora jako na člověka zvenku, který je zdrojem podpory a zároveň požadavků. 

(Shulman, 1993, str. 251) 

 Autor ukazuje na příkladu situaci, kdy pracovníci mají oprávněný pocit, že 

supervizor, který není členem skupiny a nedělá stejnou práci jako oni, nemůže 

rozumět tomu, jak oni se v těžkých pracovních situacích cítí. Pak obvykle nejsou 

pracovníkům užitečné návrhy supervizora, jak takovou situaci řešit, navíc pracovník 

už pravděpodobně všechny tyto možnosti vyzkoušel. (Shulman, 1993, str. 252) 

 Přestože supervizor není jedním z nich, členové skupiny od něj někdy chtějí 

a potřebují podporu, takže je potřeba, aby supervizor dokázal vyjádřit empatii, aby 

byla jeho práce efektivní. Supervizorova opravdová empatie je pracovníkům 

modelem pro jejich vztahování se ke klientům. Pracovníkovi plnému emocí nemá 

smysl vyjmenovávat možná řešení problému, dokud si nevyčistí hlavu a neuklidní se. 

(Shulman, 1993, str. 253) 

 Požadavky supervizora na pracovníky, například aby mluvili o nepříjemných 

věcech nebo převzali aktivní zodpovědnost za práci ve skupině, pravděpodobně 

vzbudí proti němu nepřátelské naladění, ačkoliv zároveň o pracovníky pečuje a dává 

jim podporu. Pokud se členové skupiny na supervizora nikdy nezlobí, je to nejspíš 

proto, že není dostatečně vyžadující. (Shulman, 1993, str. 254) 
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Tato podkapitola se zaměřila ze všech forem supervize právě na tu skupinovou 

z toho důvodu, že právě tato přichází nejpravděpodobněji v úvahu při zavedení 

supervize pro zdravotní sestry, které popisuje praktická část práce. 

2.1.11  Supervizní kontrakt 

 Autoři Payne a Scott podporují vnímání supervize jako esenciální součásti 

dobré praxe určené k plnění potřeb klientů, pracovníků i organizace. Aby tomu tak 

bylo, je potřeba věnovat velkou pozornost jak vyjasnění účelu supervize, tak 

vytvoření supervizního kontraktu, což je explicitní smlouva mezi účastníky 

supervizního schématu o zaměření co do účelu a cíle, obsahu, metod a uspořádání 

supervize. (Payne, Scott, 1994, str. 14) 

2.1.11.1  Očekávání od supervize 

 Velký vliv na supervizní praxi mají očekávání organizace, vedoucích týmů 

a členů týmů a někdy také klientů služby. V kontextu, kdy supervizor je zároveň 

liniový manažer, se očekávání organizace, vyjadřovaná klíčovými lidmi ve vyšších 

manažerských rolích, soustředí na zodpovědnost a dávají přednost manažerské 

a administrativní funkci supervize před vzdělávací a podpůrnou. (Payne, Scott, 1994, 

str. 12) 

 Očekávání začínajících členů týmu souvisí s jejich předcházející zkušeností se 

studentskou supervizí. Pokud byla tato zkušenost pozitivní, pravděpodobně budou 

mít zájem v ní pokračovat a využívat ji pro pokračující učení a jako zdroj podpory. 

Problém může nastat, pokud tato očekávání nejsou splněna. Naopak pracovníci, kteří 

zažili ve škole supervizi, která nereagovala na jejich potřeby, mohou mít na ni velmi 

skeptický pohled, pokud v jejich týmu není supervize vysoce hodnocena jako 

základní součást způsobu práce. (tamtéž, str. 13) 

 Dále Payne a Scott rozebírají možné supervizní potřeby a úkoly, které se dají 

očekávat v různých fázích pracovního života zaměstnance, jako jsou nábor a výběr, 

vstup do organizace, vývoj před zahájením příslušného odborného vzdělání, 

vzdělávání a výcvik, pracovní zkušenosti a další kariérní rozvoj. (Payne, Scott, 1994, 

str. 22) 
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2.1.11.2 Vyjednávání kontraktu 

 Vyjednávání kontraktu začíná vyslovením očekávání jednotlivých stran 

a upřesnění těchto očekávání do podoby cílů nebo žádoucích výstupů. Ty ale někdy 

nemusí být vzájemně slučitelné, takže je potřeba vyjednávání, než se dojde ke shodě. 

Závěrečnou fází je vytvoření konkrétního praktického supervizního schématu. 

Ideálně by pracovníci měli souhlasit s účastí v různých aktivitách shrnutých pod 

pojmem supervize, vědět, proč se supervize účastní, kým bude supervize vedena, 

kde, jak často a za jakým účelem a cílem. Zároveň musí být efekt supervize stále 

vyhodnocován, stejně jako změny potřeb, očekávání a cílů, takže je potřeba 

rekontraktování. (Payne, Scott, 1994, str. 14) 

 Proces přípravy kontraktu, vyjednávání mezi supervizorem, zadavatelem 

a pracovníky popisují také Havrdová a Hajný (Havrdová, Hajný, 2008, str. 65 – 72, 

99). 

 Otázky ohledně potřeb v supervizi při vyjednávání kontraktu začínají 

vztažením potřeb a cílů jednotky k potřebám a cílům jednotlivých členů týmu. Poté, 

co byly specifikovány funkce a cíle jednotky, je na řadě otázka na základní či 

minimální požadované znalosti a dovednosti pracovníků a jak vzhledem k různým 

fázím osobního a profesionálního rozvoje jednotliví pracovníci přispějí k plnění 

těchto funkcí a cílů. Do úvahy je také potřeba vzít rozdíly v náplni práce, osobních 

zájmech a kariérních aspiracích každého pracovníka. (Payne, Scott, 1994, str. 22) 

 Objevuje se dualita účelu, na jedné straně stojí potřeby pracovníka, na druhé 

potřeby a priority zaměstnávající organizace. (Payne, Scott, 1994, str. 17)  

 Payne a Scott popisují vytváření supervizních profilů, jednak individuálních, 

jednak týmu jako celku, které vystihují potřeby učení. Měly by indikovat zdroje 

členů týmu, jako jsou stávající schopnosti a zájmy, které mohou být využívány 

efektivněji a přispívat k učení ostatních členů týmu. (tamtéž, 1994, str. 25) 

 Jako kritéria pro výběr supervizního schématu uvádějí Payne a Scott:  

 typ týmu a týmové práce, která se má rozvíjet 

 supervizní potřeby a priority, založené na očekáváních a požadavcích 

organizace 
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 supervizní potřeby jednotlivých pracovníků sladěné s typem týmu a 

požadavky organizace 

 efektivita současného uspořádání a metod supervize z hlediska plnění 

uvedených potřeb 

 potřeba nového módu supervize k dosahování revidovaných cílů a 

nesplněných potřeb 

(Payne, Scott, 1994, str. 45) 

 Příkladem vyjednávání supervizního schématu může být rozvoj supervize 

v pobytovém zařízení pro děti od posouzení současné supervizní praxe, současných 

potřeb týmu i jednotlivých členů až po sestavení nového schématu. (Payne, Scott, 

1994, str. 46) 

 Praktická cvičení na posouzení typu týmu, vyjasnění účelu supervize, zjištění 

očekávání, vyhodnocení současných cílů supervize, posouzení potřeb učení 

v pracovní skupině a nastavení základny supervizního schématu uvádějí Payne 

a Scott ve své další publikaci. (Payne, Scott, 1992) 

2.1.12 Překážky supervize 

 Při zavádění supervize do organizace je potřeba si uvědomovat různé typy 

překážek, které se mohou při tomto procesu objevit a případně celé úsilí zhatit 

(Hughes, Pengelly, 1997).  

 Překážky se mohou objevit jak na straně organizace a supervidovaných 

pracovníků, tak na straně supervizora. 

 Ačkoliv je supervize považována za podporu dobré praxe, mnohé organizace 

zápasí se zavedením a udržením efektivní supervize. Komplikované je to například 

v oblasti pobytové péče, kde probíhá práce na směny (Payne, Scott, 1994, str. 28; 

Wonnacottová, 2014, str. 7). Nízká priorita formální supervize bývá vydávána za 

nedostatek času (Koivu a kol., 2011; Payne, Scott, 1994, str. 28).  

 Zdaleka ne pro všechny organizace je supervize klíčovou součástí služby 

a prioritou (Wonnacottová, 2014), kultura některých organizací pracovníky odrazuje 

od požadování supervize (Hawkins, Shohet, 2004, str. 38). Varováním by mělo být 



28 

 

vychvalování supervizora nebo naopak podezíravý až podceňující tón z úst vedení 

organizace (Havrdová, Hajný, 2008, str. 98). 

 Další překážkou mohou být omezené zdroje a časová i finanční náročnost 

(Hawkins, Shohet, 2004, str. 37; Koivu a kol., 2011). Wonnacottová nicméně 

upozorňuje, že cena za nezavedení kultury efektivní supervize je také vysoká, jelikož 

se to může odrazit na kvalitě služby. (Wonnacottová, 2014, str. 7) 

 V některých organizacích nemají pracovníci vhodný prostor pro supervizní 

setkání. Kromě zajištění prostoru je potřeba minimalizovat vyrušování lidmi nebo 

telefony, což od všech, koho se to týká, vyžaduje jasné uvědomění účelu, legitimity 

a priority formální supervize. (Payne, Scott, 1994, str. 31) 

 Mnozí supervizoři, kteří se v procesu supervize nezabývali organizačním 

kontextem, byli dříve či později přinuceni změnit pohled na „organizaci“ a přijmout 

ji jako další stranu, která se supervize účastní (Hughes, Pengelly, 1997). Towler ji 

nazval „neviditelným klientem“, se kterým musí supervizor počítat a spolupracovat 

(Towler, 2005). 

Některé komplikace na straně organizace popisované v předcházejících 

odstavcích se dají očekávat při zavádění supervize v případě popisovaném ve 

výzkumné části práce. Přesně jak je uvedeno výše, jedná se o pobytové zařízení se 

směnným provozem. Navíc se supervize nebude zavádět na základě vlastní motivace 

vedení, ale z důvodu požadavku od zřizovatele. 

 Podmínkou pro úspěšné zavedení supervize je zájem pracovníků o dobrou 

praxi, naděje, že je možné věci zlepšit, ochota se učit a základní důvěra 

k supervizorovi. (Havrdová, Hajný, 2008, str. 40) 

 Překážky na straně pracovníků mohou souviset s pohledem na profesionální 

vývoj pracovníka, který začíná fází neuvědomované nevědomosti. V této fázi 

obvykle zavádět supervizi nemá smysl, je potřeba začít vzděláváním a ukázkami 

dobré praxe. Tak dostanou učící se čas, aby poznali, že je toho mnoho, co ještě 

neznají a potřebují se naučit. V situaci, kdy narazí na obtíže a nevědí si rady, je 

příležitost pro vnímání supervize jako užitečného nástroje podstatně větší. 

(Havrdová, Hajný, 2008, str. 25) 
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 Supervize v pobytové a denní péči může být málo rozvinutá z toho důvodu, že 

pouze malá část pečovatelů prošla výcvikem v sociální práci. Zkušenosti z výcviku 

mají velký vliv na očekávání a postoj k supervizi. (Payne, Scott, 1994, str. 8) 

 Nedostatečné příležitosti odborného vzdělávání znamenají, že pracovníci 

nemají důvěru nebo dovednost využít formální supervizi. Pro mnohé je také 

stresující přejít od komfortnější neformální supervize k té formální (Payne, Scott, 

1994, str. 28). Supervize se také může setkávat s podezřením pracovníků (Soni, 

2013), narážet na obavy z vystavování se nepříjemným pocitům a ze setkání 

s autoritou (Hawkins, Shohet, 2004, str. 36). Zdravotní sestry mohou mít zatěžko 

dávat přednost supervizi před kontaktem s pacienty, případně to v nich může 

vyvolávat pocity viny (Koivu a kol., 2011). 

 Při ohledávání překážek při zavádění supervize je potřeba podívat se na 

předchozí zkušenosti se supervizí, ať jsou dobré nebo špatné. (Hawkins, Shohet, 

2004, str. 35) 

 Při supervizi ve skupině se pracovníkům často nedostává dovedností 

potřebných k efektivnímu využití společně stráveného času, proto by se mělo rozvoji 

těchto dovedností věnovat více pozornosti jak v průběhu odborného vzdělávání, tak 

při jiných typech setkání ve skupině. (Payne, Scott, 1994, str. 41) 

 Běžný pohled na supervizi je takový, že má formu pravidelných setkání 

a diskuzí konkrétních případů nebo problémů mezi supervizorem a supervizantem, 

jde tedy o formální aktivitu v předem daném čase a místě. V praxi ale mnohdy 

probíhají neformální ad hoc konzultace na základě potřeb a okolností. Pracovníci si 

pak stěžují, že jim chybí formální supervizní setkávání a podpora. Naopak 

pracovníci, kteří se setkávají se supervizí pravidelně, mají pocit, že sezení jsou někdy 

ztráta času. Interní supervizoři někdy podporují neformální supervizní praxi politikou 

„otevřených dveří“, což v lepším případě doplňuje a v horším nahrazuje formální 

supervizi. (Payne, Scott, 1994, str. 28) 

 Někteří pracovníci vnímají supervizi jako nerealistický luxus, na který dojde 

jedině, pokud vybyde čas. Jiní ji považují jen za sofistikovaný popis toho, jak se má 

v jejich organizaci práce zvládat. (Payne, Scott, 1994, str. 14)  
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 Překážkou supervize v týmu nebo ve skupině mohou být reakce na příchod 

supervizora jako např. pasivita, bagatelizace problémů, vtipkování, neochota 

přemýšlet, vyžadování řešení od supervizora, absence nebo naopak přílišné nadšení 

a pochlebování supervizorovi. (Havrdová, Hajný, 2008, str. 94) 

Zatímco některé informace o zařízení, ve kterém probíhala případová studie, 

a potenciálních supervizantech jsem získala už při prvotním seznamování se 

s organizací, zjišťování dalších, především z pohledu zdravotních sester, o kterých 

jsem už věděla, že nemají zkušenost se supervizí, jsem pak věnovala otázky ve 

výzkumných rozhovorech vedených před zahájením supervize. Snažila jsem se tak 

zmapovat možné překážky předem bránící úspěchu při zavádění supervize. 

 Také u supervizorů se projevuje vliv jejich vlastní zkušenosti se supervizí. 

Konkrétně ti, kteří sami nemají formální vzdělání nebo výcvik v dané profesi, mohou 

považovat poskytování podpory za důležitou součást svojí práce, mají zároveň 

tendenci opomíjet edukativní funkce. Supervizoři, kteří nemají vlastní zkušenost se 

supervizí ani jako studenti ani jako pracovníci, mají s větší pravděpodobností potíže 

s nastavením hranic ve své supervizní roli. Naproti tomu sociální pracovníci, kteří 

prošli britským certifikovaným výcvikem, mají zažitou formální individuální 

supervizi a tu pak primárně až výlučně aplikují ve své praxi supervizora. (Payne, 

Scott, 1994, str. 13) 

 Supervizor pod vnějším tlakem či přetížený v osobním nebo pracovním životě 

se snadněji nechá vtáhnout do nerealistického či skrytě manipulativního kontraktu. 

Supervizor, který ztratil zájem o obor nebo je dokonce vyhořelý, může pracovat 

stereotypně a tím pádem nepomůže organizaci posunout supervizi na užitečnější 

úroveň. Pojistkou proti těmto jevům je zvýšená sebereflexe supervizora. (Havrdová, 

Hajný, 2008, str. 97) 

 Podle Shulmana spočívají omezení supervizora v tom, že nemusí být tím, kdo 

vždy všechno zvládne a na všechno má řešení. Je ale potřeba, aby otevřeně přiznal, 

že v dané situaci už nemá co nabídnout. (Shulman, 1993, str. 254) 

Za svou osobu jakožto supervizorky vstupující do případové studie mohu říct, 

že na jednu stranu nemám zdravotnické vzdělání, na druhou stranu mám za sebou 

mnoho hodin absolvované supervize v psychoterapeutickém a supervizním výcviku. 
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Supervizantky tak ode mne nemohou čekat klasickou edukaci, za to nadšení 

a zkušenosti se supervizí ano. Možná bude potřeba své nadšení trochu mírnit a více 

vysvětlovat, že já jsem odborníkem na supervizi, zatímco ony jsou odbornicemi ve 

své profesi a mohou se učit navzájem sdílením svých zkušeností, ve kterém je ráda 

podpořím. 

 Na závěr kapitoly ještě zmíním možnou překážku přímo v pojmu „supervize“, 

který Payne a Scott označují za poněkud nešťastný, neboť může vyvolávat představu 

výrobního pásu, ztráty autonomie a byrokratické kontroly, ničící osobní iniciativu 

a odpovědnost. Možné alternativy termínu jako „podpora“ a „konzultace“ jsou ale 

podle těchto autorů příliš obecné a nevystihují prvek zodpovědnosti v supervizních 

vztazích. (Payne, Scott, 1994, str. 1) 

Budu tedy při setkáních v roli supervizorky důkladně osvětlovat, co supervize 

je, abychom nezůstávali jen u těžko srozumitelného pojmu. 

2.2 Organizační kultura 

 Organizační kultura je soubor v organizaci sdílených a preferovaných hodnot, 

předpokladů, postojů, způsobů myšlení a chování. (Havrdová a kol., 2010, str. 2) 

 Funkcí skupinové kultury, která vychází z obecné společenské kultury dané 

oblasti, je mimo jiné určitá předvídatelnost chování lidí. Potíže mohou nastat, pokud 

skupinové normy brání ve spolupráci a vytvářejí překážky. Supervizor by měl tyto 

překážky členům skupiny ukázat a pomoci jim vypracovat nová pravidla, která 

povedou k efektivnější práci. (Shulman, 1993, str. 231) 

 Při zavádění externí supervize do organizace dochází k setkání supervizora 

s organizační kulturou, na jejíž podobě je úspěšnost záměru značně závislá. V takové 

situaci mohou být pro argumentaci užitečné výzkumy dopadů, které s organizačním 

kontextem souvisejí, například dopady supervize na syndrom vyhoření u zdravotních 

sester a další. (Havrdová a kol., 2011) 

 Lynchová a Happellová zdůrazňují potřebu prozkoumání organizační kultury 

a průběžnou práci s jejími silnými a slabými stránkami při zavádění supervize. 

Autorky navrhly model pro vyhodnocení sil podporujících zavedení supervize 
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a překážek implementaci a udržování procesu supervize bránících.  V konkrétním 

případě v jejich studii popisovaném bylo zjištěno negativní naladění vůči supervizi 

a všeobecná nedůvěra mezi zaměstnanci a vedením organizace. (Lynchová, 

Happellová, 2008, Part 1) 

 Hawkins a Shohet popsali různé typy organizačních kultur. Jako nutnou 

podmínku pro zavedení a fungování supervize označili, aby organizace byla schopná 

participovat na systému „učící se organizace“ v oblastech získávání lidských zdrojů, 

komunikace a řízení. (Hawkins, Shohet, 2004) 

 Pro přijetí supervize příznivá kultura „učící se“ organizace je popsána těmito 

atributy: 

 organizace se vyvíjí, je flexibilní 

 podporuje reflexi a zpětnou vazbu 

 pracuje s příklady dobré praxe 

 umožňuje poučit se z chyb a využít takto získané poznatky pro další 

vývoj  

 podporuje participativní přístup, zapojení zaměstnanců do řízení  

 podporuje sdílení a předávání informací 

(Havrdová, Hajný, 2008) 

 Výzkum v oblasti organizační kultury provedla Beddoeová. Na základě 

analýzy rozhovorů s pracovníky navrhla jako alternativu k Hawkinsovu pojetí 

kultury učení a rozvoje tzv. resilientní kulturu organizace. Tato „odolnost 

zvyšující“ kultura má tyto znaky (Beddoe, 2010, str. 23 - 24): 

 kolektivní odpovědnost za chyby a kultura spolupráce 

 rozhodování na základě spolupráce a prostor pro reflexi 

 vyšší participace pracovníků i nižšího managementu na dění uvnitř 

organizace 

 uznání emocionálních nároků, které na pracovníky práce klade 

 průběžná zpětná vazba pracovníkům ve vztahu k jejich úkolům i rolím 

 prostor pro supervizi a účast na ní, a to na všech úrovních organizace 
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 Supervize by tedy měla být jednou z významných součástí života organizace, 

přispívající k jejímu rozvoji skrze učení pracovníků prostřednictvím reflexí, 

zpracování emocí a stresů a vyjasnění vztahů v organizaci. Očekávaný výsledek 

supervize v organizaci je třeba dobře vyjednat a odpovědnost všech zúčastněných 

stran popsat v písemném kontraktu (Havrdová, Hajný, 2008). 

 Dále Schönová popisuje základní rysy „institucionální kultury“, která by 

naopak mohla být zavedení supervize na překážku: 

 depersonalizace, rigidní rutina, paušalizovaný léčebný postup a sociální 

odstup 

 komplikované osudy dětí, emocionální náročnost práce, dlouhodobé 

setrvávání dítěte v instituci či jeho opakovaný pobyt, pocit beznaděje z 

nemožnosti něco změnit, vyhoření 

 ženský kolektiv, směnný provoz, málo personálu na směnu, nízký plat, 

důraz na výkon 

 neprobíhají porady nebo jen v případě akutního problému, není supervize 

 strach ze změny 

(Schönová, 2010) 

Kapitola o organizační kultuře dává základní přehled o překážkách pro 

zavedení supervize a charakteristikách organizací pro ni naopak příznivých. Proto 

jsem poznatky z literatury o organizační kultuře zapracovala do mentální mapy (viz 

Příloha 1 – Mentální mapa – Kultura organizace a supervize), kterou jsem pak 

využila při přípravě otázek pro rozhovory vedené v rámci případové studie 

popisované ve výzkumné části práce. 

2.3 Syndrom vyhoření 

Kapitola se věnuje pojmu vyhoření, jeho příčinám, příznakům a následkům. 

V jejím závěru je uvedena charakteristika dotazníků určených k měření příznaků 

vyhoření. 
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2.3.1 Vysvětlení pojmu 

 Syndrom vyhoření se často objevuje u pracovníků v pomáhajících profesích. 

Projevuje se emočním vyčerpáním, cynickým postojem ke klientům, odlidštěným 

vnímáním vedoucím k názoru, že klienti si za své problémy mohou sami, 

a negativním hodnocením své vlastní práce. Následky vyhoření jsou závažné, může 

dojít ke snížení kvality péče a pracovní morálky, k absencím a zvýšení fluktuace. 

Navíc je patrná souvislost s osobním strádáním, například fyzickým vyčerpáním, 

nespavostí, zneužíváním návykových látek a partnerskými či rodinnými problémy. 

(Maslach, Jackson, 1981) 

 Vyhoření se projevuje různými symptomy u různých lidí. U vedoucího 

pracovníka to může být ztráta charizmatu a pokles úrovně celého oddělení. U 

zaměstnanců obecně může jít o fyzické příznaky nebo změny chování. Mezi ty první 

patří pocit vyčerpání, bolesti hlavy, gastrointestinální potíže, nespavost a krátký 

dech. Na chování se může vyhoření projevovat těžko ovladatelnými negativními 

emocionálními projevy, výbuchy vzteku, propukáním v pláč, podezřívavostí až 

paranoiou a na druhé straně pocity omnipotence a riskantním chováním při práci. 

Tento stav může vést až ke zvýšenému užívání léků na uklidnění. (Freudenberger, 

1974) 

 V oblasti myšlení se vyhořelý člověk stává rigidním, nepřipouští diskuzi, ví 

všechno nejlépe, brání rozvoji a konstruktivním změnám. Zdá se být v depresi, 

v práci tráví stále více času, ale méně toho vykoná. (tamtéž) 

 Freudenberger dále rozebírá, kdo je vyhořením nejvíce ohrožen, zabývá se 

preventivními opatřeními a možnostmi pomoci vyhořelému (Freudenberger, 1974).  

 Vyhoření u zdravotníků je psychologický stav způsobený dlouhodobým 

stresem v práci. Je charakteristický fyzickým a emocionálním vyčerpáním, pocitem 

depersonalizace a sníženou produktivitou. Depersonalizace je popsána jako necitlivý 

postoj k druhým lidem, projevující se negativním a pohrdavým chováním. (Altun, 

2002) 
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 Vyhoření se často objevuje u lidí, kteří se cítí přepracovaní a nedocenění, 

u pracovníků v pečujících profesích, při vstupu do zaměstnání idealistických 

a altruistických, jako jsou zdravotní sestry. (Altun, 2002) 

2.3.2 Příčiny a následky 

 Už v roce 1997 uváděli Maslachová a Leiter, že vyhoření mezi pracovníky 

v severní Americe dostává rozsah epidemie. Pracovní prostředí je nepřátelské, lidé 

jsou emocionálně, fyzicky a duchovně vyčerpaní. Nároky práce a rodiny způsobují, 

že je těžké dosáhnout příjemného pocitu z dosažených výsledků. (Maslach, Leiter, 

1997, str. 1 – 8) 

 Tento stav dávají autoři do souvislosti se zaměřením velkých korporací na 

maximalizaci zisku, dále s globální ekonomikou, ve které pracovníci z bohatých 

zemí soutěží s těmi z rozvojových oblastí, a s rozvojem sofistikovaných technologií, 

umožňujících vykonat mnohem více práce s méně lidmi. S tím souvisí striktně 

úsporné nakládání s lidskými zdroji a ochabování vlivu odborů, které jsou vnímány 

jako oslabující schopnost organizace vyrovnávat se s vnějšími tlaky. Lidé pak necítí 

sounáležitost se svým zaměstnavatelem. (tamtéž)  

 Příčinu vyhoření u zdravotních sester vidí Altun v nezvládnutém pracovním 

stresu, plynoucím z přetížení, zklamání z nesplněných idealistických očekávání při 

střetu s realitou, konfliktů, nudy, neadekvátní zpětné vazby a uplatňování trestů 

(Altun, 2002). 

 Jako následky pak vyjmenovává vyčerpání, nižší odolnost proti nemocem, 

nespokojenost a pesimismus, pocity beznaděje a bezmoci, nižší efektivitu a více chyb 

při práci. (Altun, 2002) 

 Původní pohled na vyhoření jako jev ohrožující především mladé idealisty se 

postupně změnil. V prvním desetiletí 21. století jsou mladí profesionálové mnohem 

méně naivní. Za hlavní faktor je považována nerovnováha mezi nároky a zdroji. 

Roste počet uživatelů služeb s intenzivnějšími požadavky, zatímco personální zdroje, 

vybavení a prostory se stejným tempem nerozvíjejí. Druhým faktorem je motivace či 

spíše skeptický pohled zaměstnanců na misi, vizi a hodnoty organizace, které se 
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často liší od jejich osobních. Navíc pracovníci tvrdě odsuzují nesoulad mezi záměry 

organizace a realitou. (Schaufeli, Leiter, Maslach, 2009) 

 Steelová ve svém článku o supervizi pro učitele a další pracovníky ukazuje 

podle Golemana šest způsobů, jak organizace demotivují své zaměstnance: pracovní 

přetížení, nedostatek autonomie, nízké odměny, ztráta sounáležitosti, nespravedlnost 

a konflikt osobních hodnot s pracovními požadavky. (Goleman, 1998 In Steel, 2001, 

str. 6) 

 Hawkins a Shohet se dívají na vyhoření jako na proces, který hrozí začít již 

brzy po nástupu pomáhajícího pracovníka do jeho prvního zaměstnání. Nabádají 

proto, aby se jím lidé zabývali preventivně dřív, než se jeho první příznaky projeví. 

(Hawkins, Shohet, 2004)  

2.3.3 Měřící nástroje 

 Maslachová a Leiter se zabývají nejen příznaky a příčinami vyhoření, ale také 

jeho prevencí a podporou angažovanosti pracovníků. Spolu s Jacksonovou 

a Schaufelim vytvořili dotazník MBI-GS (Maslach Burnout Inventory - General 

Survey) k měření situace v organizaci právě ohledně vyhoření na jedné straně škály 

a vysoké angažovanosti pracovníků na druhé. Tento krátký dotazník sestává z 16 

otázek zjišťujících u pracovníka míru vyčerpání, cynismu a profesionální efektivity 

v práci. K vyhodnocení používá sedmistupňovou škálu. (Maslach, Leiter, 1997) 

K podrobnějšímu popisu šesti oblastí pracovního života, tak jak jsou 

vyjmenovány na základě Golemanova textu výše, přidali tito autoři dotazník AWLS 

(Areas of Worklife Survey). (Maslach, Leiter, 1997)  

 Překladu a ověření dotazníků MBI-GS a AWLS v českém prostředí se věnovaly 

Havrdová a kol. Jak píší, výsledkem měření pomocí těchto nástrojů je subjektivní 

popis důležitých součástí kultury organizace očima jejích zaměstnanců. Autorky 

zmínily možnost využití dotazníků v rámci snah o formování organizační kultury. 

V českém překladu jsou vyjmenovány zkoumané oblasti pracovního života takto: 

 vytíženost 

 kontrola 
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 odměny 

 vztahy 

 spravedlnost 

 hodnoty  

Na každou oblast se táže tři až sedm otázek hodnocených na pětistupňové škále 

s výjimkou otázky na hlavní hodnoty organizace a respondenta v práci, kde je možno 

vybírat z připraveného výčtu a doplňovat vlastní návrhy. (Havrdová a kol, 2010) 

Vzhledem k tomu, že tyto dotazníky také mapují organizační kulturu, přidala 

jsem je do mentální mapy sloužící k přípravě výzkumu v praktické části práce (viz 

Příloha 1 – Mentální mapa – Kultura organizace a supervize). 

2.4 Systemický přístup 

 V této kapitole se budu věnovat systemickému přístupu k psychoterapii 

a poradenství, který je také dobře aplikovatelný např. v sociální práci a při supervizi 

v pomáhajících profesích. Je i základem mé supervizní práce a aplikovala jsem ho 

v roli supervizorky během mého působení v rámci zde popisovaného případu. 

2.4.1  Vznik systemiky a její teoretická východiska 

 Ke vzniku systemického přístupu přispělo odvětvení rodinné terapie od do té 

doby individuálních nebo skupinových sezení v rámci vývoje psychoterapie. Některé 

přístupy rodinné terapie se držely psychoanalytických základů, další pak začaly 

stavět na jiných teoriích a modelech, jako je například teorie systémů, kybernetika 

a kybernetika 2. řádu, radikální konstruktivismus nebo sociální konstrukcionismus. 

(Schlippe, Schweitzer, 2006) 

 Kybernetika přinesla v době od roku 1950 do 1980 vývoj teorií 

o pozorovaných převážně technických a neživých systémech, který se pak překlopil 

do vývoje teorií o pozorovatelích pozorujících systém a jejich vlivu na popis 

systému, tedy do kybernetiky 2. řádu. Ta klade při modelování systémů důraz na 

autonomii, sebeorganizaci, teorii poznání a roli pozorovatele. (Schlippe, Schweitzer, 

2006, str. 39) 
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 Z hlediska možnosti ovlivnit fungování systému je pro mě zajímavá teorie 

autopoietických, tedy samoutvářejících se systémů. Její základní principy ve vztahu 

k práci s lidmi spočívají v tom, že systém není možné z vnějšku libovolně řídit, lze 

ho jen podněcovat. Reakce systému není určena kvalitou podnětu, ale vnitřní 

strukturou systému. Přímá intervence s jasně očekávaným výsledkem tedy není 

možná. (Bobek, Peniška, 2008) „Systémy stejně dělají to, co odpovídá jejich 

sebeorganizaci, protože pokračování dalšího vývoje nejde zabránit, a proto terapeuté 

nemohou své klientské systémy ani objektivně popsat, ani instruktivně 

řídit.“ (Schlippe, Schweitzer, 2006, str. 39) Konzultant přestává být v případě 

supervize odborníkem na práci v konkrétním oboru, takovými odborníky jsou 

supervizanti. Supervizorova role spočívá v podněcování pomáhajících procesů, 

umožňování rozhovorů, „v nichž jsou popisovány různé konstrukce skutečnosti 

a v nichž se hraje s alternativními konstrukcemi.“ (Schlippe, Schweitzer, 2006, 

str. 39) 

 Posloupností mnoha interakcí mezi dvěma systémy dochází k sbližování 

a kalibraci struktur na sebe navzájem, tzv. driftování. (Bobek, Peniška, 2008) 

 Z mého pohledu supervizorky je z teorií systémů zajímavá ta část, která se 

zabývá komunikací. Watzlawick přebírá definici systému jako sady objektů, 

popisovaných svými vlastnostmi, a vztahů mezi nimi. Z pohledu komunikace se pak 

dívá na interakční systémy jako na „dva nebo více komunikujících na úrovni procesu 

definování povahy svého vztahu.“ (Watzlawick, Bavelasová, Jackson, 2011,  str. 123) 

 Systemická terapie navazuje na rodinnou terapii. Do práce s klientem zahrnuje 

kromě rodiny i jeho příslušnost k dalším systémům. „Na rozdíl od rodinného přístupu 

si však do terapie již nutně nezve celý systém fyzicky, ale všechny systémy, jichž je 

klient součástí, jsou zastoupeny v rozhovoru s ním na komunikační úrovni, jako by 

byly v místnosti reálně přítomny.“ (Bobek, Peniška, 2008, str. 111) 

 Systemický přístup se vyvíjel na více místech různými cestami, např. v Itálii 

vznikl Milánský model zaměřený na intervenci, v Norsku kooperativní přístup 

(Ludewig, 2011), v Německu heidelberský a hamburský model, v USA pak spatřila 

světlo světa krátká terapie zaměřená na řešení (Schlippe, Schweitzer, 2006). Té se 
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nyní budu věnovat podrobněji, protože významně ovlivňuje můj způsob práce při 

supervizi.  

2.4.2 Přístup zaměřený na řešení 

 Krátká terapie orientovaná na řešení vychází ze zkušenosti jejích tvůrců, 

manželů Steva de Shazera a Insoo Kim Bergové a jejich kolegů z Centra krátké 

rodinné terapie v Milwaukee v USA, že mluvení o problému vytváří problém, 

zatímco mluvení o řešení přináší řešení (de Shazer, 1994). To koresponduje 

s myšlenkou sociálního konstrukcionismu, že realita není objektivně postižitelná, ale 

konstruuje se společensky v konkrétním kontextu komunikačními procesy, 

především prostřednictvím jazyka (Schlippe, Schweitzer, 2006, str. 57). Ačkoliv je 

modifikace ustálených konstruktů hlavním nástrojem změny, je třeba při 

konzultacích věnovat náležitou pozornost také pocitům zúčastněných (Cade, 

O’Hanlon, 1993). 

 Přístup orientovaný na řešení předpokládá existenci zdrojů, díky nimž může 

dojít k užitečné změně. Žádoucí změna se domlouvá s klientem hned na začátku 

spolupráce formou definování cíle, který je důležitou součástí kontraktu. Práce se 

pak opírá o dohledávání zdrojů a exploraci výjimek, kdy se problém nevyskytuje, 

ačkoliv by se to dalo očekávat. (Schlippe, Schweitzer, 2006, str. 27) Od začátku se 

zdůrazňují silné stránky klientů a jejich odolnost. (de Shazer, Dolan, 2011) 

 De Shazer a Dolanová vyjmenovávají základní vodítka pro praktikování krátké 

na řešení zaměřené terapie: 

 pokud problém neexistuje, nebo už je vyřešený, neintervenujte 

 podporujte klienta, aby dělal více toho, co už funguje 

 pokud nějaké řešení nefunguje, dělejte něco jiného 

 malé postupné kroky mohou vést k velkým změnám 

 nejprve se zajímejte o to, co bude jinak, až bude problém vyřešen; řešení 

se nemusí přímo vztahovat k problému 

 jazyk používaný při hledání řešení se liší od jazyka, kterým se popisuje 

problém 

 vždy existují výjimky, kdy k problému nedochází 
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 lidé se mohou podílet na tvorbě své budoucnosti a vyjednávat o ní 

(de Shazer, Dolan, 2011) 

 

 Pro práci jsou k dispozici různé techniky, jako je otázka na změny před prvním 

setkáním, hledání výjimek a předchozích řešení, oceňování toho, co klientovi 

funguje, uznávání jeho těžkostí, otázka na zázrak a domácí úkoly. Ty mohou být 

rozličné, často je jejich zadání tvořeno ve spolupráci s klientem. (de Shazer, Dolan, 

2011). Jeden úkol se zakladatelům přístupu osvědčil a proto jeho užitečnost ověřili. 

Jedná se o tzv. „úkol z 1. sezení“. Klienti mají v mezidobí mezi sezeními pozorovat, 

co v jejich životě funguje dobře a chtěli by to zachovat. (de Shazer, 1985) 

 

2.4.3 Reflektující tým 

 Norský terapeut Tom Andersen na začátku 90. let minulého století zaměnil do 

té doby běžné uspořádání, kdy tým odborníků, oddělených od terapeuta a klientů 

jednosměrným zrcadlem, diskutoval a připravoval intervence, za spolupracující tým 

otevřeně reflektující průběh sezení. Tento způsob kooperace je dobře využitelný při 

skupinové supervizi nebo supervizi multidisciplinárního týmu pomáhajících 

profesionálů, kde může být reflektující tým tvořen účastníky supervize, například 

odborníky z jiných oborů, než je ten, kdo přinesl diskutované téma. (Schlippe, 

Schweitzer, 2006, str. 29) 
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3 Praktická část 

Praktická část diplomové práce sestává z případové studie zavedení supervize do 

organizace z pohledu zdravotních sester. Skládá se z mapování situace po příchodu 

do organizace, procesu zavedení supervize a jejího průběhu po dobu jednoho roku 

a zjišťování změn po roce probíhající supervize. 

 Mapování situace a zjišťování změn obsahuje kvantitativní i kvalitativní 

výzkum pracovního prostředí a postojů pracovníků vybraného pracoviště, kteří se 

účastní procesu supervize, vedeného diplomantkou v roli supervizorky. Popis 

zavedení a realizace supervizního procesu byl proveden diplomantkou v roli 

výzkumnice na základě zúčastněného pozorování, polních poznámek a záznamů ze 

supervize. 

 Na úvod praktické části popíšu kontext případové studie, tedy organizaci, kde 

se uskutečnila, a okolnosti, které ji umožnily, včetně svého vztahu k organizaci. 

Následovat bude metodický postup, časový průběh a etická stránka výzkumu. 

V rámci plánování diagnostiky organizace před zavedením supervize popíšu svá 

teoretická východiska, odvozená z literatury uvedené v teoretické části práce. Po 

úvodní diagnostice bude praktická část práce pokračovat stručným popisem průběhu 

supervizního procesu po dobu jednoho roku, následným výzkumným šetřením po 

tomto roce a diskuzí výsledků. 

3.1 Stručný popis organizace 

 Organizace, kde proběhla případová studie, provádí ošetřovatelskou, 

diagnostickou a léčebně preventivní péči o děti do tří let věku. Jde o zdravotnické 

zařízení s kapacitou 100 lůžek rozdělených do šesti oddělení. Jedno z nich je 

provozováno jako Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP). 

Poskytuje pomoc a péči dětem, které se ocitly v krizi a v ohrožení a nemohou 

z různých důvodů setrvat ve své rodině. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá 

v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění 

zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči (Ministerstvo práce 

a sociálních věcí ČR, 2017). 
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 ZDVOP v této organizaci disponuje 24 lůžky, o děti se stará ve dvousměnném 

provozu třináct zdravotních sester. Problematiku rodin dětí a jejich případných 

adopcí řeší tým sociálních pracovnic. 

 Činnost ZDVOP upravuje zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně 

dětí. Platí pro ni standardy kvality sociálně-právní ochrany. Kritérium 6d těchto 

standardů požaduje pro zaměstnance, kteří vykonávají přímou práci s klienty, 

podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. Touto podporou se podle Manuálu 

implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany vydaného MPSV rozumí 

supervize (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2014). 

 V tomto zařízení supervize zatím zavedena nebyla, což bylo v lednu 2017 

vyhodnoceno inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 

jako nedostatek. Vedení organizace dalo tedy prostor zavedení supervize pro 

zdravotní sestry pečující o děti v rámci plnění standardů kvality. 

3.2 Vztah diplomantky k organizaci 

 Účelem mého příchodu do organizace bylo úspěšné zavedení supervize. Ta 

v tomto zařízení do té doby ještě nikdy neprobíhala, nedošlo ani k pokusu o její 

zavedení. 

 Do kontaktu s organizací jsem se dostala jakožto externí supervizorka díky 

kolegyni studentce, která tam pracuje jako sociální pracovnice a koordinátorka pro 

zavedení supervize. Její zájem o spolupráci mi velice usnadnil vstup do organizace. 

 Pro dojednávání a realizaci diagnostiky organizace bylo příznivé, že tento 

proces mohl být součástí přípravy na zavedení supervize pro zdravotní sestry, které 

bylo vedením organizace umožněno. 

 Práce byla realizována ve spolupráci se studentkou oboru Řízení a supervize 

v sociálních a zdravotnických organizacích Bc. Michaelou Chodlovou. Aby bylo 

možné pozorovat působení supervize v organizaci, byl nejprve zmapován počáteční 

stav před zavedením supervize. Role při mapování byly jasně rozděleny. 

Bc. Chodlová provedla šetření s managementem organizace, zatímco já jsem 

zkoumala postoje a názory zdravotních sester, které v zařízení pečují o děti. 
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3.3 Metodický postup a zvolené metody 

 Diplomová práce zkoumá a detailně popisuje jeden konkrétní případ zahájení 

a realizace supervizního procesu. Metodou je tedy případová studie jakožto varianta 

kompletního sběru dat (Švaříček, Šeďová, 2014, s. 75). 

 Před zavedením supervize jsem realizovala v organizaci intervenční 

diagnostiku počátečního stavu kombinací kvantitativního a kvalitativního výzkumu, 

jež se mohou podle Hendla vhodně doplňovat (Hendl, 2005). Tato diagnostika je 

zaměřená speciálně na úhel pohledu ze strany zdravotních sester přímo pečujících 

o děti. Výběr respondentů je dán snahou o co nejširší pohled, proto jsem provedla 

výzkum se všemi sestrami na oddělení, které k tomu byly ochotné.  

 Kvalitativní část, vedená formou semistrukturovaných rozhovorů, je zaměřena 

na připravenost organizace na zavedení supervize z pohledu zdravotních sester. 

Strukturu rozhovorů jsem rozdělila do sedmi bloků otázek podle oblastí, které 

vyplynuly ze studia literatury, uvedené v teoretické části, a na jeho základě vytvořené 

mentální mapy. 

 Kvantitativní složka je tvořena dotazníky MBI-GS a AWLS, zkoumajícími 

riziko vyhoření a některé oblasti pracovního života. (Maslach, Leiter, 1997) 

 O podporu pro sběr dat formou dotazníků a rozhovorů jsem požádala staniční 

sestry na obou odděleních, kde výzkum a následně zavedení supervize proběhlo. Obě 

staniční sestry reagovaly velmi vstřícně. 

 Po sběru dat před zahájením supervize jsem přepsala zvukové záznamy 

rozhovorů a provedla otevřené kódování, na jehož základě jsem shrnula získané 

odpovědi při zachování co nejširšího záběru. Pak jsem na základě souhrnu odpovědí 

zanalyzovala silné a slabé stánky organizace z pohledu připravenosti na zavedení 

supervize. 

 V průběhu zavádění supervize jsem pak vzala na sebe roli supervizorky. 

Zároveň jsem v roli výzkumnice prováděla zúčastněné pozorování a pořizovala si 

terénní poznámky při supervizních setkáních a také během své přítomnosti 

v organizaci v souvislosti s nimi. Poznámky jsem potom zpracovala do popisu 

průběhu supervize, ovšem při zachování důvěrnosti ohledně toho, co a kým bylo při 

setkáních konkrétně řečeno. 
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 Po roce supervizního procesu jsem provedla ještě jednou sběr dat pomocí 

dotazníků a polostrukturovaných rozhovorů. Rozdíl v rozhovorech oproti prvnímu 

dílčímu výzkumu spočíval v zařazení části zabývající se supervizí. 

 Cílem aplikace těchto metod není vytvořit novou teorii, ale přispět podrobným 

popisem specifického pohledu na zavedení supervize k základně informací, která 

může ke vzniku takovéto teorie, zakotvené v sebraných datech, vést v budoucnosti. 

3.4 Časový průběh případové studie 

 Práci na případové studii jsem zahájila studiem literatury na jaře roku 2017, 

v červenci 2017 jsem absolvovala konzultace s vedoucí diplomové práce.  

 Do organizace jsem poprvé vstoupila začátkem srpna 2017. V té době jsem již 

měla připravené podklady pro výzkum výchozí situace v organizaci, tedy otázky pro 

rozhovory a dotazníky MBI-GS a AWLS. 

 Sběr dat jsem prováděla v průběhu sedmi týdnů a v říjnu 2017 jsme spolu 

s Bc. M. Chodlovou odprezentovaly výsledky výzkumu širšímu vedení organizace. 

Na prezentaci výsledků jsem navázala seminářem o supervizi, po kterém jsem se 

setkala jednotlivě se staničními sestrami obou oddělení, jež byla určena pro zavedení 

supervize, abychom dojednaly zakázky týmové supervize.  

 Ta pak byla zahájena koncem listopadu 2017 a probíhala do října následujícího 

roku. V listopadu a prosinci 2018 jsem pak provedla následné šetření opět pomocí 

dotazníků a rozhovorů. 

3.5 Etická stránka 

 Při přípravě, realizaci i zpracování případové studie jsem se řídila etickými 

zásadami na základě studia literatury, které uvádím v této kapitole. 

3.5.1 Anonymita 

 Za základ etického přístupu považují jak Hendl, tak Švaříček a Šeďová péči 

o bezpečí a soukromí účastníků výzkumu, zajištěné zachováním důvěrnosti 

a anonymizací výsledků šetření tak, aby žádný účastník výzkumu nemohl být 

identifikován (Hendl, 2005; Švaříček, Šeďová, 2014). 
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 Přestože v práci neuvádím název organizace, kde probíhala případová studie, 

místo výzkumu lze vydedukovat ze souvislostí (Hendl, 2005). Proto byl výzkum před 

zahájením supervize a po roce probíhající supervize z důvodu ochrany respondentů 

veden anonymně. Také názvy dvou oddělení, s jejichž pracovníky jsem byla od 

prvního výzkumného šetření v kontaktu, jsem změnila a v textu pro ně používám 

označení „oddělení A“ a „oddělení B“. 

 Při počátečním výzkumu mi nebyla identita respondentů známa, což Hendl 

považuje za ideální (Hendl, 2005). V průběhu supervize zapisovali její účastníci na 

základě domluvy s vedením prezenci na „výstup ze supervize“. Při několika 

supervizních setkáních si účastníci vyžádali anonymitu, což jsem respektovala. Na 

výstupu ze supervize v prezenční části pak bylo napsáno „zaměstnanci oddělení X“. 

Při výzkumu po roce supervize mi již byla identita některých respondentů známa, 

nicméně jsem ji nepřipojila ani k audiozáznamu, ani do svých poznámek a v tomto 

textu ji pochopitelně neuvádím, stejně jako jména z prezenčních zápisů. 

Pracovníky organizace jsem anonymizovala také z hlediska pohlaví. Pro 

zjednodušení textu používám mužský rod kromě případů, kdy ženský rod je součástí 

názvu profese nebo pracovní pozice, např. vrchní či staniční sestra. 

 Z důvodu ochrany respondentů neuvádím v této práci celé přepisy rozhovorů, 

ze kterých by někteří účastníci výzkumu mohli být rozeznatelní. Vyplněné dotazníky, 

audionahrávky a polní poznámky použiji jen pro tuto práci, nebudou nikde šířeny 

a budou uloženy v uzamčené kartotéce. 

3.5.2 Informovanost a právo odmítnout účast ve výzkumu 

 Všichni respondenti byli informováni o cíli výzkumu, souvislostech s plánem 

zavedení supervize a použití souhrnných výsledků v diplomové práci a v prezentaci 

pro vedení organizace. S některými účastníky šetření jsem měla příležitost hovořit 

před začátkem výzkumu, takže jsem jim vysvětlila, k čemu je výzkum určený a co 

bude následovat. Někteří ale byli požádáni, aby vyplnili dotazník ještě předtím, než 

jsem měla možnost se s nimi setkat, proto jsem dotazníkům předřadila stránku 

s vysvětlujícím textem, uvedeným v podkapitole 3.6.3.3 Postup diagnostického 

procesu. Také dotazníky použité pro šetření v závěru případové studie byly opatřeny 
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vysvětlující informací, kterou uvádím v podkapitole 3.9.3 popisující výzkum po roce 

supervize. 

 Účast na výzkumech byla dobrovolná. Při počátečním výzkumu využily dvě 

zdravotní sestry možnost odmítnout poskytnutí rozhovoru. Také pořizování 

audiozáznamu probíhalo pouze se souhlasem jak vedení organizace a oddělení, tak 

každého jednotlivého respondenta. V jednom případě respondent nahrávání odmítl, 

ale souhlasil s pořizováním psaných poznámek. V závěrečném výzkumu se opět 

respondenti zapojili dobrovolně a k odmítnutí audiozáznamu už nedošlo. 

 Také účast na supervizi, jejíž realizace byla součástí případové studie, byla 

dobrovolná. Nemusela jsem tedy řešit otázku, jestli by byla povinná účast na 

supervizi v rozporu s etickými pravidly výzkumu. 

3.5.3 Emoční bezpečí 

 Hendl upozorňuje na to, že kvalitativní rozhovor často vede k citlivým 

tématům, a to až na hranici s terapeutickým rozhovorem. Emocionálně podbarvené 

mohou být například i otázky ohledně potíží v práci. Proto je potřeba umožnit 

respondentovi vyjádřit své pocity a uvolnit napětí. (Hendl, 2005) 

 Vzhledem k mé psychoterapeutické praxi bylo pro mne poměrně snadné tento 

prostor respondentům poskytnout, a to i v případě intenzivních emočních projevů 

a ventilace zármutku, který se objevil u jednoho respondenta a týkal se jeho osobních 

záležitostí, jež do té doby neměl s kým prohovořit. 

3.6 Diagnostika organizace před zavedením supervize 

Tato kapitola začíná popisem teoretických východisek uvedeného výzkumu 

v rámci plánování diagnostického procesu. Dále se věnuje podrobněji kvalitativní 

části výzkumu, její výzkumné otázce, formulaci cíle a přípravě na rozhovory. 

Pokračuje procesem výzkumu po vstupu do organizace a vyjednání spolupráce, 

přináší informace o účastnících výzkumu a způsobu vyhodnocování jeho výsledků. 

Následuje souhrn a analýza dat zjištěných pomocí rozhovorů a dotazníků. 
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3.6.1 Postup plánování diagnostického procesu  

 Teoreticky jsem při přípravě výzkumu před zavedením supervize do organizace 

vycházela ze studia literatury, zabývající se především tématy supervize 

a organizační kultury, pro zavedení supervize více či méně příznivé. (Hughes, 

Pengelly, 1997) 

 Na základě literatury uvedené v teoretické části této práce předpokládám, že 

pro zavedení supervize bude příznivá přítomnost kultury „učící se“ organizace 

(Hawkins, Shohet, 2004), případně resilientní kultury organizace (Havrdová, 2011), 

zatímco nepřítomnost znaků těchto kultur může zavedení supervize komplikovat. 

 Domnívám se, že součásti resilientní organizační kultury, jak je popisuje 

Beddoeová (Beddoe, 2010), jsou zároveň příznivé pro možnost zavedení supervize 

do organizace a to z následujících důvodů. Kultura spolupráce je důležitá jak pro 

skupinovou, tak pro týmovou supervizi, při které může být zároveň posilována, 

pokud je to součástí domluvené zakázky. Stávající prostor pro reflexi vlastní práce 

a tedy obeznámenost pracovníků s reflexí pak přímo souvisí s jejich připraveností na 

používání jednoho z hlavních nástrojů supervize, tedy reflexe práce, různých 

pracovních situací a případně vztahů na pracovišti. 

 Dalším zmiňovaným znakem resilientní organizační kultury je účast na 

supervizi, a to jak pracovníků, tak všech úrovní vedení organizace (Beddoe, 2010). 

Nicméně i u dalších vyjmenovaných znaků se dají podle mě najít souvislosti se 

supervizí. Participace pracovníků a nižšího managementu na dění v organizaci dává 

dobrou šanci na využití výstupů ze supervize k iniciování organizačních změn 

a rozvoje. Uznání emocionálních nároků práce dává možnost na supervizi emoce 

otevřít a ventilovat. Používání zpětné vazby je pak dalším vhodným nástrojem ke 

konstruktivním supervizním rozhovorům a diskuzím. 

 V teoretické části této práce dále uvádím základní rysy „institucionální 

kultury“ (Schönová, 2010), které by jednak mohly zavedení supervize komplikovat, 

jednak by se podle mě mohly stát supervizními tématy, a proto se o jejich přítomnost 

na oddělení budu zajímat. 

 Při zavádění supervize se tedy v organizační kultuře objevují jak překážky, tak 

silné stránky příznivé pro úspěšné zavedení supervize. Je užitečné oboje zmapovat, 

na překážky se připravit, příznivé okolnosti využít. Dále je potřeba zjistit, jaké mají 
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pracovníci organizace od supervize očekávání, resp. v jakých oblastech jim 

supervizor může nabídnout pomoc. 

 Tématem tohoto šetření je proto především organizační kultura, resp. její části 

související s připraveností zdravotních sester na zavedení supervize a možnými 

supervizními tématy. Pohledem vedení organizace na přijetí supervize se zabývala 

Michaela Chodlová ve své diplomové práci (Chodlová, 2018). 

 Kvalitativní část šetření probíhala formou semistrukturovaných rozhovorů. Při 

jejich přípravě jsem na základě studia literatury sestavila mentální mapu oblastí 

organizační kultury, ve kterých se objevily základy budoucích otázek (viz Příloha 1 – 

Mentální mapa – Kultura organizace a supervize). 

 Podle doporučení vedoucí práce jsem pro kvantitativní část šetření použila za 

účelem zjištění míry rizika vyhoření standardizovaný dotazník Maslach Burnout 

Inventory – General Survey (MBI – GS) a dotazník sledující šest oblastí 

pracovního života (AWLS) (Maslach, Leiter, 1997), popsané v teoretické části. Jako 

výsledek těchto dotazníků jsem doufala získat další části mozaiky, obrazu 

organizační kultury a možná témata pro supervizní setkání. 

3.6.2 Kvalitativní část diagnostiky 

 Vzhledem k tomu, že kvalitativní část diagnostiky vyžadovala z mé strany větší 

nasazení, budu se jí v následující části diplomové práce věnovat podrobněji. 

3.6.2.1 Výzkumná otázka 

 Dílčí výzkum předcházel zavedení podpůrné supervize pro zdravotní sestry 

v zařízení, kde zatím supervize ještě nebyla součástí pracovního života. V takové 

situaci je potřeba udělat důkladnou přípravu, aby se zvýšila pravděpodobnost 

úspěšného zavedení supervize. Tento výzkum měl zmapovat připravenost sester na 

zavedení supervize, zjistit překážky i okolnosti, které jsou pro zavedení supervize 

příznivé. 

 Tomu odpovídá znění výzkumné otázky: 

 Jaký je stav připravenosti zdravotních sester jednoho konkrétního 

oddělení na zavedení supervize? 

Související podotázky pak zní: 
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 Jaké znaky „učící se“ organizace a resilientní nebo institucionální kultury 

organizace se zde objevují? 

 Na jaké překážky zde zavádění supervize pravděpodobně narazí? 

 Co zavedení supervize podpoří? 

3.6.2.2  Cíl výzkumu a plán jeho naplňování 

 Cíl výzkumu, tedy zjištění připravenosti zdravotních sester jednoho 

konkrétního oddělení na zavedení supervize formou zjišťování přítomnosti či 

nepřítomnosti rysů „učící se“ organizace a resilientní nebo institucionální kultury 

organizace, jsem podrobila posouzení kriterii SMART, jak je uvedeno v tabulce 1. 

 

Tab. 1:  Cíl dílčího výzkumu posouzený kritérii SMART 

S 

Specifický Cíl je specifický, jde o zjištění, zda organizace má rysy 

učící se organizace, resp. resilientní kultury, nebo 

institucionální kultury 

M 

Měřitelný 

Smysluplný 

Cíl je měřitelný, bude splněn, získám-li výše uvedené 

informace. Pro organizaci je smysluplný, 

předpokládáme, že přispěje k úspěšnému zavedení 

supervize, které je zde plánováno. 

A 

Akceptovatelný 

 

Potřebný 

Dosažitelný 

Cíl je akceptovatelný, se šetřením vyjádřilo souhlas 

vedení a vyzvalo sestry ke spolupráci na šetření. 

Cíl odpovídá potřebě organizace, tj. zavedení supervize. 

Je také dosažitelný z hlediska schopnosti diagnostika 

vést rozhovor (trénink vedení rozhovoru v rámci 

supervizního a psychoterapeutického výcviku) a 

předpokládané ochoty sester odpovídat na otázky, když 

k tomu dostaly pokyn od vedení. 

R 
Realistický Cíl je realistický, rozhovory se sestrami mi pomohou 

vytvořit obraz o kultuře organizace v daných oblastech. 

T 
Termínovaný Cíl je termínovaný, rozhovory proběhnou v srpnu 2017 

a sestavení výstupu nejpozději začátkem září 2017. 
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Plán naplňování cíle jsem před zahájením prací připravila do tabulky 2. 

 

Tab. 2: Plán naplňování cíle dílčího výzkumu 

Očekávané výstupy Událost/aktivita Cílová 

skupina/účastníci/

zdroje informací 

Doba 

trvání, 

datum 

konání 

Seznámení se s: 

- službami, které zařízení 

poskytuje 

- organizační strukturou 

- povoláním pracovnic přímé 

péče 

- rozhovory s kolegyní 

studentkou, která je v 

organizaci zaměstnána 

- pročtení webových 

stránek organizace 

já + kolegyně 

studentka 

- web organizace 

rozhovor – 

1 hodina, 

čtení webu 

– 30 minut, 

duben 

2017 

  

- mentální mapa oblastí 

souvisejících se zaváděním 

supervize do organizace 

- seznam otázek k jednotlivým 

oblastem 

- studium literatury, 

tvorba mentální mapy 

- formulace otázek 

zdroje - viz. Použitá 

literatura 

květen až 

červen 

2017 

  

- dohoda o přípravném šetření 

před zavedením supervize 

dojednávání s ředitelem 

organizace 
já + ředitel rozhovor – 

1 hodina, 

červenec 

2017 

  

- zjištění přítomnosti faktorů 

podporujících úspěšnost 

zavedení supervize 

- zjištění výskytu rizik 

typických pro „institucionální 

kulturu“ 

individuální rozhovory 

na základě 

připravených otázek 

 

já + sestry pečující 

o děti na oddělení 

½ hodiny 

na jeden 

rozhovor, 

srpen 2017 

  

- diagnostická zpráva analýza rozhovorů zdroje - 

audionahrávky a 

zápisky 

srpen až 

září 2017 

  

 

3.6.2.3 Příprava výzkumu 

 Vzhledem k tomu, že sestry dosud neměly se supervizí vlastní zkušenost, 

nemělo příliš smysl se jich ptát, jak se na připravované zavedení supervize dívají. Na 

základě studia literatury zabývající se kulturou organizace (Havrdová a kol., 2011) 

a konzultací s vedoucí diplomové práce jsem sestavila mentální mapu dávající obraz 
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kultury organizace, jež je pro zavedení supervize příznivá. Pomocí mentální mapy 

jsem pak připravila otázky zjišťující, nakolik se s takovou kulturou organizace 

shoduje realita v daném zařízení. Dále jsem do mentální mapy (viz. Příloha 1 – 

Mentální mapa – Kultura organizace a supervize) zanesla možné překážky zavedení 

supervize a rizika organizační kultury, kterým se také věnuje část otázek 

připravených pro rozhovory (viz. Příloha 2 – Otázky k rozhovorům se zdravotními 

sestrami – 1. výzkum). 

3.6.3 Průběh diagnostiky organizace před zavedením supervize  

 Po naplánování diagnostického postupu a jeho přípravě přišla na řadu práce 

v terénu. V této kapitole popíšu na základě svých terénních poznámek svůj příchod 

do organizace a kroky vedoucí k získání dat o současném stavu organizace z pohledu 

zdravotních sester.   

3.6.3.1  Vstup do organizace a první vyjednávání o supervizi 

 Informace o organizaci jsem získala při setkáních a rozhovorech s kolegyní 

studentkou a z webových stránek organizace. Domluvily jsme se také, že kolegyně 

připraví půdu pro můj vstup do organizace, domluví ho s ředitelem. 

 Při první návštěvě v organizaci na konci srpna 2017 jsem se setkala s několika 

členy vedení včetně ředitele. S vědomím toho, že supervize ještě v organizaci nebyla, 

jsem krátce představila, co supervize je a jaké možnosti nabízí. Měla jsem připravený 

i stručný písemný materiál, který jsem účastníkům schůzky rozdala (viz. Příloha 3 – 

Informace o supervizi), a také ukázku supervizního kontraktu (viz. Příloha 4 –  

Koncept supervizního kontraktu). 

 V diskuzi padla otázka na zacházení s informacemi z plánovaných 

supervizních setkání. Vysvětlila jsem, že zásadní je při setkáních vytvoření 

bezpečného prostoru pro reflexi práce a k tomu patří důvěrnost informací, které tam 

zazní. Zároveň je žádoucí, aby se například návrhy na zlepšení práce dostaly 

k osobám, které je mohou realizovat. Proto se obvykle při supervizi domlouvám 

s jejími účastníky o tom, co chtějí vzkázat ze setkání ven, tedy osobám v organizaci, 

které nebyly na setkání přítomny. Účelem je umožnění změn, které mohou být 

takovýmto výstupem ze supervize iniciovány. Při dalším setkání se pak k výstupu 

z minulé supervize vracíme a případně probíráme změny, které díky minulému 
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setkání a výstupu z něj nastaly. Pro informaci také uvádíme většinou dost obecně 

téma, které účastníci pro dané setkání zvolili. Po tomto návrhu mé obvyklé praxe 

ohledně výstupů ze supervize vedení s tímto přístupem souhlasilo.  

 Další otázkou k diskuzi byla účast či neúčast vedoucích týmů na supervizi. 

Vedení rozhodlo, že toto ponechá na vlastním uvážení vedoucích týmů, v tomto 

případě staničních sester. 

 Ředitel na tomto setkání navrhl zavedení supervize na jiném oddělení, než jsme 

původně s kolegyní předpokládaly (ZDVOP). Nakonec jsme se domluvili, že proces 

může probíhat na obou odděleních. Každé oddělení bude mít supervizi zvlášť.  

 Vyjednala jsem si také, že z důvodu zdárného zavedení supervize provedu 

důkladnou přípravu prostřednictvím šetření mezi sestrami na odděleních pomocí 

anonymních dotazníků a rozhovorů. Se souhrnnými výsledky tohoto šetření pak 

seznámím jak vedení, tak sestry na oddělení. 

 Po seznámení a domluvě s ředitelem organizace jsem požádala vrchní sestru, 

která byla na setkání také přizvána, jestli by se mnou mohla dojít na oddělení 

a představit mě staniční sestře, případně přítomným zdravotním sestrám, a stručně 

jim vysvětlit, proč jsem přišla a jakou spolupráci od nich budu potřebovat. 

 Po té co vrchní sestra odešla, jsem cca půl hodiny mluvila na oddělení se 

staniční sestrou a dvěma jejími podřízenými, kterým zrovna spaly děti. Ukázalo se, 

že je pro ně moje působení na oddělení novinkou a značným překvapením. O to více 

času jsem věnovala vysvětlování, co je supervize a k čemu mají sloužit dotazníky 

a rozhovory. I zde na oddělení jsem rozdala a také ponechala k dispozici ostatním 

směnám vytištěné informace o supervizi. 

3.6.3.2  Účastníci výzkumu 

Při přípravě otázek pro rozhovory jsem počítala s tím, že účastníky výzkumu budou 

zdravotní sestry oddělení ZDVOP, pro které má být zavedena supervize. Po setkání 

s vedením organizace a domluvě, že supervize bude zavedena ještě na dalším 

oddělení, jsem do prvotního výzkumu přizvala sestry obou těchto oddělení. 

 Rozhovory jsem vedla s 18 sestrami. Záměr byl mluvit se všemi, které budou 

ochotné se výzkumu zúčastnit, a to z toho důvodu, že jsem při rozhovoru v roli 

výzkumníka měla se sestrami první kontakt a seznámily jsme se, což mohlo být 
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podle mého názoru přínosné pro zahájení supervize, kde jsem byla v roli supervizora. 

Výběr účastníků nebyl tedy motivován pouze účely výzkumu. 

3.6.3.3 Postup diagnostického procesu 

 V den zahájení výzkumného šetření byly na oddělení přítomny čtyři zdravotní 

sestry. Domluvily jsme, jak se postupně při rozhovorech vystřídají. Se staniční 

sestrou a pak postupně s jednotlivými sestrami jsem si vyjednala souhlas 

s nahráváním audiozáznamu na mobilní telefon.  Rozhovory jsme vedly mezi 

čtyřma očima. Jeden rozhovor trval přibližně 30 minut. Každou sestru, se kterou 

jsem vedla rozhovor, jsem také požádala o anonymní vyplnění připravených 

dotazníků. 

 Dotazníkům jsem předřadila stránku s vysvětlujícím textem: 

 DOTAZNÍK

 
Vážená kolegyně, vážený kolego, 

 

 v rámci mé spolupráce s Vaší organizací si Vás dovoluji požádat o vyplnění 

tohoto anonymního dotazníku.  

 Záměrem naší spolupráce je vyhodnocení možností a realizace podpory 

zaměstnanců pracujících s dětmi do tří let v náhradní rodinné péči. Aby tato 

podpora mohla být pro Vás opravdu užitečná, potřebuji se seznámit s Vašimi 

pracovními potřebami a očekáváními. Další upřesnění a oblasti, které tento 

dotazník nepokrývá, budeme mít možnost probrat v osobním rozhovoru. 

 Se souhrnnými výsledky dotazníků a rozhovorů budete seznámeni, přičemž 

bude důsledně dodržována anonymita. Na základě výsledků tohoto šetření se 

potom budeme domlouvat o nejvhodnější formě podpory. 

 Dále předpokládám, že výsledky šetření, průběh zavádění podpory 

a vyhodnocení její užitečnosti bude zaznamenáno v mé diplomové práci při 

zachování anonymity jak pracovníků, tak celého zařízení. 

 

 Děkuji Vám za Váš čas, otevřenost a spolupráci, 

       Pavlína Strnadová 
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 Pro každý rozhovor jsem měla zvlášť vytisknutý list s otázkami začínající 

výrazným nápisem: 

ROZHOVOR – ANONYMNĚ 

 Během rozhovoru jsem si k otázkám psala krátké poznámky, které jsem pak 

eventuálně využila při doplňujících otázkách. Jedna sestra odmítla nahrávání, takže 

při rozhovoru s ní jsem si poznámek psala co nejvíce. 

 Se staniční sestrou jsem si pak domluvila příští návštěvy v organizaci 

a rozhovory s dalšími sestrami. Ty jsem pak na obou odděleních uskutečnila během 

následujících tří návštěv v organizaci během září a začátkem října 2017.  Celkem 

proběhl rozhovor s 18 sestrami, dvě využily svého práva rozhovor odmítnout. Výběr 

respondentek byl náhodný podle toho, které měly zrovna denní směnu a byly ochotné 

mi rozhovor poskytnout. Dotazníků se mi vrátilo 20 vyplněných. 

3.6.3.4  Vyhodnocování výsledků 

 Audiozáznamy rozhovorů jsem přepsala, jeden rozhovor vyšel průměrně na 

sedm normostran. Z rozhovorů prvního dílčího výzkumu jsem tedy získala téměř 130 

stran textu. Provedla jsem otevřené kódování, abych se v odpovědích mohla lépe 

orientovat a sepsat souhrnný přehled shromážděných dat. 

3.6.4 Výsledky výzkumu 

 V této podkapitole popíšu v souhrnné podobě výstupy z rozhovorů a dotazníků 

z dílčího výzkumu provedeného před zavedením supervize. Následně provedu 

analýzu, jejímž výstupem budou odpovědi na výzkumnou otázku a její podotázky. 

3.6.4.1 Rozhovory – souhrn shromážděných dat 

 Prostřednictvím rozhovorů jsem zmapovala pohled zdravotních sester na 

některé oblasti organizační kultury zařízení. Zjištění nejprve uvedu postupně po 

jednotlivých blocích otázek, u každé části připojím několik citátů z přepsaných 

rozhovorů. V následující podkapitole pak zhodnotím popsané výsledky rozhovorů 

z pohledu připravenosti oddělení na zavedení supervize. 

1. Možnosti profesního rozvoje 
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 Sestry si většinou myslí, že vzdělávání zaměstnanců je zde zabezpečeno dobře. 

Organizace podporuje vzdělávání zdravotních a všeobecných sester formou školení 

a seminářů, umožňuje staničním sestrám studovat vysokou školu. Na přelomu srpna 

a září 2018, kdy jsem vedla tyto rozhovory, právě přestal platit kreditní systém pro 

kontrolu celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v nelékařských 

profesích (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2018). 

„Bývají tu pravidelná školení a občas semináře, ty bývají různé, někdy víckrát do 

roka, někdy jednou za rok. My jako sestry jsme měly doteď povinnost se 

samovzdělávat, od 1. září to bude zrušené. Většinou jsou to povinná školení. Sestra si 

připraví seminář pro ostatní, co třeba ji zrovna zaujalo.“ 

 Až na výjimky mají sestry osobně o vzdělávání zájem a totéž se domnívají 

i o svých kolegyních. 

 Provozní porady probíhají na úrovni vedení, z oddělení se jich účastní staniční 

sestra. Ta pak předává informace svým podřízeným písemnou formou. Jednou za rok 

bývá setkání všech zaměstnanců, většinou ho ale sestry nenazývají poradou, nýbrž 

schůzí, kde informace jdou od vedení směrem k personálu. 

„Nechodíme na všechny, ale vedení porady má, a když se cokoliv řeší, tak nám to 

vytisknou a my si to tady přečteme v tom našem deníku někteří. Pro sestry jsou 

provozní schůze tak jednou za čtvrt nebo půl roku.“ 

„Dřív to bylo častější, teď je to na útlumu, po baráku jdou fámy, z vedení nic moc 

neřeknou.“ 

 Na otázku, jestli mají sestry porady zaměřené případově na jednotlivé děti, 

odpověděla většina sester, že ne. Některé popsaly, jakým způsobem se řeší případné 

problémy. 

„Ne, jen tak, že si předáváme děti mezi sebou. Když se něco děje, tak se snažíme si to 

mezi sebou říct.“ 

„Když je s někým problém, můžeme se obrátit na psychologa a výchovnou sestru, ale 

nikdy tu nebyl úplně zásadní problém.“ 

2. Vývoj organizace 

 Některé zdravotní sestry pracují v tomto zařízení desítky let. Hlavně ty, co jsou 

tu déle, vidí řadu změn jak ve způsobu vedení dokumentace, tak práce s dětmi. 
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Výrazně se snížil počet dětí, o které pečuje jedna sestra. Změnilo se věkové složení 

dětí, je tu více těch větších, čtyřletých i pětiletých. Byly zavedeny výchovné 

programy na každý den v týdnu jiné. 

„Jsme akreditované pracoviště, to je z mého pohledu dobrá věc. Věci se mohou lépe 

kontrolovat, vytváří se pak různá opatření. Mně se to líbilo z pohledu výchovné péče 

o děti, protože každé dítě má stránku v programu (...). My jako sestry tam máme 

výchovné cíle, máme tam, jak za ten měsíc dítě pokročilo ve všech složkách výchovy. 

My máme každá konkrétně jedno až dvě děti a ty sledujeme po těchhle výchovných 

stránkách. Mě to nutí s tím dítětem víc pracovat a zamýšlet se, to je velké plus. I když 

to není příliš populární.“ 

 Na otázku, co se dá v organizaci měnit, odpovídaly sestry, že něco ano, 

například vybavení a přístup k práci, dá se o tom alespoň diskutovat. Nic, co by se 

vyloženě měnit nedalo, sestry neuvedly, některé ale označily stav za stagnující 

z důvodu nejistoty, co s organizací bude dál.  

„Jsou daný určitý pravidla. Máme sestřičku, která napíše harmonogram práce, 

kontroluje kvalitu tý péče. No ale když se pak na něco narazí, dá se diskutovat a dá 

se to třeba pozměnit – v rámci těch dětí.“ 

 3. Vlastní zpětná vazba 

 Ptala jsem se, čím se může zařízení pochlubit z hlediska péče o děti. Uvedu zde 

v bodech pozitiva, o kterých sestry hovořily, a některé citace: 

 kvalifikace sester, kvalitní komplexní péče 

 šance dětí na normální život, možnost dostat se do adopce v ČR nebo 

v zahraničí 

 práce s dětmi ve výchovných zaměstnáních: rozumová, pracovní, 

výtvarná, tělesná a hudební výchova 

 sestry chodí s dětmi na vycházky, jezdí na výlety a pobyty v přírodě 

 sledování a podpora vývoje dětí  

 pěkné prostředí, krásné herny i ložnice, zahrada 

„Člověk se snaží těm dětem dát maximum, aby byly šťastný. Jsou to děti, a děti 

potřebujou trošičku cítit nějaký zázemí, musej mít i mantinely, co můžou, co 

nemůžou. Ale furt musej vědět, že nějakou tu tetu maj, kterou můžou chytit.“ 
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„Vedeme tu děti k samostatnosti, mají režim dne, naučí se tady všemu. Samy jíst, 

samy si hrát, a učíme je, nahrazujeme školku. Teď je tady hodně starších dětí, co by 

školku potřebovaly.“ 

 „Máme lékaře, psychologa, je k dispozici neuroložka, děti jezdí na vyšetření, jak je 

třeba. Nic se okolo dětí a jejich zdraví nezametává. Máme krásnou zahradu, je tady 

posilovna pro zaměstnance. Dbá se hodně na spokojenost dětí, v době hry se 

věnujeme jenom jim.“ 

 Prostor pro zlepšení vidí sestry nejčastěji ve snížení počtu dětí ve skupince, 

o kterou se stará jedna sestra. Za optimální považují tři až čtyři děti, aby se jim sestry 

mohly věnovat více individuálně. Často také zmiňovaly pro děti od tří až čtyř let 

možnost navštěvovat mateřskou školu. Jako nevýhodu zařízení sestry vidí, že děti 

nemají zkušenost s běžnou péčí o domácnost a dalšími aspekty rodinného života. 

 Některé sestry navrhovaly uvolnění režimu, co se týče kontaktů mezi nimi 

navzájem a také mezi dětmi z jednotlivých skupinek. 

„Navrhla bych, aby v těch otevřených prostorách si lidi mohli společně sednout, aby 

si děti hrály dohromady. Abychom mohli chodit na vycházky bez přísných zákazů. 

Aby když děti spí a já jsem v herně, aby mohly sestry přijít za mnou, i hrát si s dětmi. 

Přizpůsobila bych to tomu domácímu prostředí, ne tomu ústavnímu.“ 

 Padly i další jednotlivé návrhy na možná zlepšení: 

„Mohlo by se řešit, aby tu děti nebyly tak dlouho, zkrácení pobytu dětí.“ 

„Možná víc personálu přes léto, abychom neměly tak náročné služby.“ 

„Nebylo by od věci mít na baráku pohotovostního lékaře, je tu plno dětí, 

i postižených. Také vybavení, co se týče léků, je toho málo a všude po baráku.“ 

 Na základě studia literatury o institucionální organizační kultuře, uvedené 

v teoretické části této práce (Schönová, 2010), jsem měla připravený seznam 

možných rizik ústavní péče. Existenci některých rysů institucionální kultury sestry na 

svém oddělení vnímaly, uvádím je zde v pořadí od nejčastěji jmenovaných: není 

supervize, neprobíhají porady sester nebo je jich málo, emocionální náročnost práce, 

komplikované osudy dětí, otázky a nejistota ohledně transformace náhradní rodinné 

péče, strach ze změny, dlouhodobý nebo opakovaný pobyt dítěte v zařízení, pocit 

beznaděje z nemožnosti něco změnit a riziko vyhoření. 
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 Jedna sestra měla zkušenost se supervizí z předchozího zaměstnání. Přestože se 

jedná o jinou organizaci, rozhodla jsem se sem zmínku o této zkušenosti zařadit. 

Bylo pro mě zajímavé, že při porovnávání odpovědí z jednotlivých rozhovorů 

vychází tato sestra většinou jako nejsdílnější, její odpovědi nesou více nového 

obsahu. K tématům jako emocionální náročnost a riziko vyhoření přidala svůj 

pohled. V jejím předchozím zaměstnání probíhala týmová a případová supervize 

jednou měsíčně a sestra vnímala její užitečnost především ve zlepšení vztahů na 

pracovišti mezi kolegyněmi i s některými klienty. 

4. Problémy a možnosti řešení 

 Většina sester odpověděla, že se v poslední době nesetkala s žádným 

problémem. Některé zmínily přesčasy v době dovolených a jeden případ nevhodné 

reakce sestry na dítě, který sestry vyřešily samy mezi sebou. Problémy ve vztazích 

s kolegyněmi nebo nadřízenými sestry podle svých sdělení nemají. 

„Objevila se situace, která mi nebyla příjemná. Byl to křik na dítě a já to nemám 

ráda, to nic neřeší. Takže jsem zasáhla. Ta sestra přestala, bavíme se, není mezi námi 

nic. I ona sama uznala, že už to bylo moc. Není to často, ale někdy se to stane.“ 

 Pouze jedna sestra uvedla, že jakýkoliv problém může vzít na poradu. 

 Sestry, které nějaký problém zmínily, měly pocit, že jeho řešení nemohou 

ovlivnit vůbec nebo jen omezeně. 

„To nevim, jestli ovlivnit, ale můžu se svěřit a vím, že budu vyslechnutá.“ 

„Mám pocit, že to není v mé moci.“ 

 Podle některých sester nedochází na jejich oddělení k opakujícím se pracovním 

problémům, nebo se jedná jen o maličkosti. Jiné sestry zmínily nedostatky 

v organizaci práce či při zajišťování oblečení a obuvi pro děti nebo spotřebního 

materiálu a léků. 

 V případě, že sestry opakující se problémy na oddělení uvedly, jsem se jich 

ještě ptala, jestli spolu o tom mluví, s kým konkrétně a kolik procent 

spolupracovníků by podle nich s jejich názorem souhlasilo. Sestry obvykle 

odpovídaly, že o problémech mluví s kolegyněmi, v jednom případě i se staniční 

sestrou. Souhlas ostatních by očekávaly ve velkém rozpětí od dvou do sta procent. 

Odpovědi na doplňující otázky uvádím u citovaných odpovědí v závorce. 
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„Právě zajištění služeb. Dovolené, nemocenské, organizace směn.“ („Určitě.“ „Sto 

procent.“) 

„Nedostatek léků i jiné vybavení, ubrousky, štětičky do uší, spotřební 

materiál.“ („Společně se zasmějeme, problémy se dají očekávat, je to pořád 

stejné.“ „30 procent.“) 

 Objevila se i témata týkající se péče o děti a také pracovních vztahů, která by 

se podle mého názoru dala rovnou zpracovat při případové nebo týmové supervizi, 

například rozdílné postupy při práci s dětmi, otázka dodržování režimů, vztahy mezi 

lidmi. 

 Dalšími otázkami jsem zjišťovala, jak sestry vidí možnost a případně 

užitečnost pravidelných setkání, kde by se mluvilo o pracovních věcech. Zde se 

začaly objevovat možné překážky takových setkání, například těžkosti se stanovením 

vhodného termínu, zhoršované faktem, že mnoho sester do práce dojíždí z větší 

vzdálenosti. Dále pak obavy, jestli by bylo o čem mluvit a z nedostatku otevřenosti. 

„Neumím si to představit, myslím, že bychom neměly o čem mluvit.“ 

„Sešly bychom se, ale nakonec by nikdo nahlas ten názor neřekl. Když se bavíme, tak 

to jo, ale nahlas ne.“ 

 Některé sestry vyjadřovaly i obavy z konfliktu a zhoršení vztahů mezi 

kolegyněmi: 

„Myslím, že některejm lidem by to vadilo, že by se mohli začít chovat v práci vůči 

ostatním nějak jinak nebo... nepřístupně.“ 

„Nevím, jestli bychom se vůbec sešly, a asi bychom se jenom pohádaly. Kdo by se 

nehádal, doma by o tom přemýšlel, naštvalo by ho to, sžíralo ho to zevnitř a tak.“ 

 Občas se mezi pochybnostmi v rozhovorech objevila i naděje: 

„Asi bychom z toho měly všechny blbou náladu. Možná by se daly vyřešit nějaké 

provozní věci společným dialogem.“ 

„Nevim, možná by se třeba zlepšila někdy komunikace...“ 

„Bylo by to ku prospěchu, s někým se moc často nevídáte, kvůli směnám. Ke 

konkrétním dětem bychom si mohly něco říct, co potřebuje, co preferuje, co mají 

radši.“ 

5. Komunikace, zkušenosti, zpětná vazba 
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 Komunikace a předávání informací probíhá na oddělení nejčastěji směrem od 

staniční sestry k zaměstnancům písemnou i ústní formou. Aktuální informace 

o dětech si předávají sestry při výměně směn, události se zapisují do diáře. O vývoji 

každého dítěte se vede písemná dokumentace. Některé sestry považují informovanost 

za dostatečnou, jiným občas některé informace chybí. 

„Vedení má porady, ti to řeknou staniční, ta to zapíše do sešitu, kde si to všechny 

přečteme a měly bychom to podepsat. Ta komunikace probíhá písemně.“ 

„Pokud se něco děje, tak tady máme diář, tam to zapíšeme. 

O dětech si vlastně musíme předávat informace, jednak písemně, jednak ústně – 

hlášení o dětech. I o tom, co ty děti umí, neumí, jestli v něčem pokročily, na to tady 

máme deníčky toho dítěte, tam zapisujeme jeho úspěchy nebo neúspěchy.“ 

„Někdy si musíme stěžovat, že jsme měly vědět něco, co nevíme. Ale ne často. 

Informace získáváme přes intranet nebo ze sešitu s informacemi od staniční.“ 

„Vázne komunikace kvůli zavedení počítače. Třeba nemáme nahlášené návštěvy, 

sestrám není zveřejněn osud dítěte, což by nás zajímalo.“ 

 Pokud mají sestry pracovní problém, nejčastěji ho řeší s kolegyněmi a se 

staniční sestrou. Některé by šly i za vrchní sestrou a výjimečně za ředitelem. 

„Můžeme za staniční, nebo tu máme anonymně schránky, kam můžeme anonymně 

napsat problém. Oni to vyzvedávají a řeší to komise. Musí to řešit, zabezpečuje to 

kvalitu. Můžeme zajít za ředitelem, ale to si nikdo netroufne.“ 

 Podle naprosté většiny sester probíhá na oddělení sdílení pracovních 

zkušeností, především od služebně starších směrem k nově příchozím. 

„Určitě, kdo co neumí, tak se zajímá, co a jak, pídí se po tom.“ 

„…povídáme si o práci, když si předáváme děti, co zabralo na který problém a tak.“ 

„Když jsem nastoupila po škole, děvčata mi hodně s věcmi pomáhaly.“ 

 Názor na to, jestli je zde možné přiznat chybu, se mezi sestrami liší. Převažuje 

ale ten, že určitě ano a že reakce na přiznání chyby jsou konstruktivní. Hlavní je 

chybu napravit a pokud možno ji neopakovat. Nejčastěji sestry mluvily o chybách či 

opomenutích v dokumentaci, výjimečně o možných chybách při péči o děti. Objevily 

se ale i názory, že ne všichni mají odvahu svou chybu přiznat, a že reakce se liší 

podle závažnosti pochybení. 
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„Záleží na tom, o jakou chybu se jedná, jak závažná je. Když třeba v dokumentaci se 

něco zapomene, tak se to dopíše. Nebo staniční to zkontroluje a řekne, dejte si na to 

příště pozor... Je to takový jako domluvou všechno.“ 

„Většinou to neřeknou, nedovolí si to. Když se někdo přizná, asi na to reagujou líp, 

než když se na to přijde později. Když víme, kdo co provedl, a dotyčný se nepřizná, 

určitě si to řekneme mezi sebou, pak se zeptáme dotyčný, a většinou to zapřely.“ 

 V otázce, o čem spolu sestry na oddělení mluví a o čem ne, panuje shoda 

jednak v tom, že moc času na setkávání a povídání sestry nemají, a jednak 

v případných tématech. Mluví se o věcech pracovních i osobních, o dětech v zařízení 

i o vlastních rodinách. Podle většiny sester tu žádná tabu nejsou, jediné, o čem by se 

mohlo mluvit a spíš se tomu lidé vyhýbají, je podle některých sester nejistý osud 

organizace v rámci transformace náhradní rodinné péče. 

„Hodně osobní věci, během půl hodiny večer. Ty pracovní věci spíš ráno od půl 

sedmý, před sedmou si převezmeme hlášení od noční sestry a jdeme pracovat.“ 

„Mluví se, jestli to tu zavřou, co bude dál, to je teď nejčastější. O žádném tabu 

nevím.“ 

„Nemluví se asi o tom, co bude dál, vedení asi něco ví, ale my jsme hysterický 

ženský, tak aby nevznikla panika, nic se nám dopředu neřekne.“ 

 Sestry mají většinou pocit, že je tu uznávána emocionální náročnost jejich 

práce, především kolegyněmi, ale někdy i některými členy vedení. 

„Mezi kolegyněmi ano, ze strany vedení to je bráno jako samozřejmost.“ 

„Půl na půl. Často říkají, že naše práce je náročná, ale že máme přiměřený 

odpočinek.“ 

 V otázce zpětné vazby od vedení mají sestry velmi rozdílné pohledy od 

nadšených, kdy dostávají pochvaly od vedoucích všech úrovní, po zcela negativní. 

Její funkci plní pro některé z nich písemné, někdy i ústně sdělené, hodnocení od 

jejich nadřízené staniční sestry, případně finanční odměny na tomto hodnocení 

založené. Část pracovnic má ale pocit, že zpětnou vazbu, která by pro ně byla 

podpůrná v profesionálním rozvoji, nedostává. 

„Ano, jak ocenění, tak připomínky. Když se dopustím chyby, je mi to přímo řečeno, 

staniční nebo vrchní sestrou. Staniční sestra na nás píše hodnocení, které máme 
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možnost si přečíst a podepsat a v důsledku toho pak dostaneme finanční hodnocení. 

Toto probíhá pololetně, alespoň myslím.“ 

„Není to spolupráce, je to takovej sterilní názor. Jednou za rok na nás napíše 

staniční hodnocení.“ 

6. Participace na řízení 

 Mezi sestrami převládá názor, že jejich nadřízené nezajímá, co si myslí. Pár 

sester ale odpovědělo, že podle nich jejich názor vedení zajímá. Některé zmínily 

dotazník spokojenosti, který každoročně vyplňují.  

„To nevím, možná je to zajímá, ale pak se tím neřídí. Třeba složení dětí ve skupině, 

bylo lepší, když děti byly rozdělené podle věku. Teď to starší musí čekat, než sestra 

obstará miminka.“ 

 Když přijdou sestry s nějakou iniciativou nebo návrhem, vedení na to obvykle 

reaguje pozitivně. Přinejmenším zváží, jestli je to reálné, a pokud mu návrh 

konvenuje, podpoří jeho uskutečnění. Některé sestry ale mají dojem, že záleží i na 

tom, kdo s nápadem přijde. Jiné si na žádnou iniciativu z vlastních řad nevzpomněly. 

„Na poradách se sestřičky přihlásí, přijdou s návrhem a začne se o tom diskutovat, 

rozebírá se to, vyslechnou se ty návrhy. Když je to dobrý návrh, tak si myslím, že 

o tom vedení uvažuje a potom se to může i uskutečnit.“ 

 Rozhodování je podle mnoha sester v organizaci direktivní, ale možnost 

participace na řízení vidí sestry různě. Některé vnímají pouhé nařizování shora, jiné 

hovořily o možnosti diskuze. 

„To záleží spíš na tom, o jaký problém se jedná. Třeba pokud jde o péči o dítě, tak 

sestra, co má na starosti kvalitu, nám vždycky napíše nějakej manuál. Řekne, bylo by 

to dobrý takhle a takhle, takhle to vychází z nějakejch osnov, napíše to, my se asi 

podle toho zařídíme. 

Pak když jsou třeba nějaké problémy, co se týkají oddělení, tak se třeba domluví, jaký 

máme na to názor nebo jak by to šlo, pak se to přes staniční konzultuje.“ 

„Chodí nařízení, spolupráce neprobíhá.“ 

7. Hodnoty 
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 Na nejvyšších místech pracovního hodnotového žebříčku sester se nejčastěji 

objevovaly čtyři oblasti: výsledky práce s dětmi, dobrý kolektiv, finanční ohodnocení 

a smysluplnost práce, která sestry naplňuje. 

 Měřítkem úspěšnosti práce je pro sestry nejčastěji spokojenost dětí a jejich 

zdravý vývoj, rozvíjení jejich dovedností a pro některé sestry také úspěšné umístění 

dětí do nové rodiny. 

„Dobře odvedená práce, jít s čistým svědomím domů. Když jsou děti spokojené, když 

jsem stihla za den, co jsem chtěla.“ 

„A že (dítě) ví, že někdo ho má rád a že o něj někdo stojí. To je pro mě hrozně 

důležitý.“ 

„Zabezpečit ty děti, aby byly šťastné a zajištěné. A naučit je novým dovednostem. 

Důležitý je hodně ten kolektiv a to vedení. Jsou skoro jako rodina“ 

„Dobré vztahy, všeobecně. Atmosféra, klid a pohoda.“ 

„Já jsem spokojená i se mzdou. A nechodím do práce jen pro peníze. Chodím do 

práce proto, že mám ty děti ráda a chtěla jsem to vždycky dělat.“ 

„Výsledek a vnitřní uspokojení. Vidím pokroky dětí a vidím, že to má smysl.“ 

3.6.4.2 Rozhovory – analýza výsledků 

 Tato kvalitativní část prvního dílčího výzkumu realizovaná formou rozhovorů 

měla přinést odpovědi na výzkumnou otázku týkající se připravenosti zdravotních 

sester na zavedení supervize, znaků kultury organizace a z nich plynoucích možných 

překážek, a naopak okolností příznivých pro zavedení supervize. 

Shromážděné a utříděné odpovědi z přepsaných rozhovorů jsem si prošla 

a porovnáním s poznatky z literatury, uvedenými v teoretické části práce, jsem 

sestavila seznam silných a slabých stránek organizace z pohledu připravenosti 

zdravotních sester na zavedení supervize. 

Silné stránky organizace z hlediska připravenosti na zavedení supervize 

 zařízení poskytuje zaměstnancům dobré podmínky pro profesní rozvoj 

a vzdělávání 

 zaměstnanci mají o vzdělávání zájem 

 organizace se vyvíjí, dbá na zlepšování péče 
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 sestry oceňují dobrou práci s dětmi, z jejich zpětné vazby je patrné, že je 

dobré výsledky motivují 

 sestry vnímají příležitosti pro zlepšení a navrhují je vedení, které je zváží 

a případně pomůže realizovat  

 některé sestry vyjádřily naději, že by pravidelná setkání mohla být 

užitečná 

 sestry uznávají přítomnost některých rizik ústavní péče 

 některé sestry byly schopné otevřeně mluvit o konkrétních pracovních 

problémech, které by vyžadovaly zlepšení 

 sestry obvykle řeší pracovní problémy s kolegyněmi a staniční sestrou 

a předávají si zkušenosti 

 sestry jsou zvyklé mluvit o dětech, o které pečují, při předávání služeb 

 dle rozhovorů je dokonce žádoucí a možné v této organizaci přiznat 

a napravit chybu, což považuji za mimořádně pozitivní pro rozvoj 

organizace  

 podle sester je zde uznávána emocionální náročnost jejich práce mezi 

kolegyněmi navzájem a případně také staniční sestrou, což je kontext, ve 

kterém má supervize probíhat 

 na hodnotovém žebříčku stojí u sester nejvýše výsledky práce s dětmi 

a dobrý kolektiv, což jsou oblasti, pro které může být supervize přínosem 

a sestry to může motivovat k účasti 

Slabé stránky organizace z hlediska připravenosti na zavedení supervize 

 neprobíhají provozní porady na úrovni pracovníků přímé péče, sestry 

nejsou zvyklé se pravidelně scházet a diskutovat o pracovních tématech 

 neprobíhají porady, kde by se probíraly konkrétní případy dětí 

 některé sestry mají obavy z pravidelného setkávání a diskuzí, pochybují 

o ochotě mluvit otevřeně 

 sestry pracují na směny a některé dojíždějí poměrně zdaleka, takže je 

otázka, jestli se budou setkávání účastnit i ve svém volném čase 

 některé sestry vyjadřovaly i obavy z konfliktů na setkáních a zhoršení 

vztahů mezi kolegyněmi 

 sestry nejsou zvyklé dostávat a dávat zpětnou vazbu 
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 rozhodování je direktivní shora, nicméně v některých oblastech připouští 

diskuzi 

 Silné stránky bude možné využít již při první fázi zavádění supervize, tedy při 

semináři o supervizi, kdy půjde v podstatě o vzdělávání. V rámci tohoto semináře 

pak bude možné dále vyjasňovat a dávat příklady z dobré supervizní praxe, aby se 

zmírnily obavy sester ze supervizního procesu. Ten pak je potřeba rozjíždět velmi 

pozvolna, vzhledem k tomu, že sestry nejsou zvyklé ani na porady. 

3.6.4.3 Dotazníky – shrnutí výsledků 

 Jako výstup z dotazníků jsem doufala získat další části mozaiky, obrazu 

organizační kultury a možná témata pro supervizní setkání. Výsledky kvantitativní 

části tohoto dílčího výzkumu, ve které se mi vrátilo 20 vyplněných dotazníků, jsem 

zobrazila graficky v prezentaci, kterou jsem připravila pro setkání s širším 

managementem organizace, o němž pojednám v následující kapitole (viz. Příloha 5 - 

Prezentace výsledků 1. výzkumu). Především v oblasti rizika syndromu vyhoření 

jsem ponechala detailní obraz rozložení odpovědí v dotaznících MBI – GS. Barevné 

zobrazení ve všech grafech vyjadřuje zelenou barvou pozitivní hodnocení stavu, 

červená barva značí vysoké riziko nebo negativní situaci.  

Při takto malé populaci v rámci případové studie nemělo podle mého názoru 

smysl provádět s daty statistické operace, soustředila jsem se na vyhodnocení 

získaných informací opět s ohledem na jejich využití při zavádění a v průběhu 

supervize. Výsledky z dotazníků mapujících šest oblastí pracovního života AWLS 

jsem shrnula podle jednotlivých oblastí. 

 Pomocí standardizovaného dotazníku Maslach Burnout Inventory – General 

Survey (MBI – GS) jsem zmapovala míru rizika vyhoření u zdravotních sester dvou 

oddělení v této organizaci, výsledky shrnuji v následujícím odstavci. 

Syndrom vyhoření  

 Sestry nepochybují, že jejich práce má smysl. Práce je v naprosté většině baví 

a zajímá je stále stejně od doby, co zde pracují. Většinou mají velkou radost, když se 

jim něco podaří. Mají také alespoň občas pocit, že jsou ve své práci dobré. Jen 

výjimečně je některá z práce emočně vyčerpaná nebo se cítí vyhořelá. Přibližně 

čtvrtina sester se však cítí na konci pracovního dne úplně vyždímaná a také unavená, 
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když musí ráno vstávat do práce. Asi polovina sester sdělila, že problémy, které 

v práci vyvstanou, umí řešit jen sporadicky nebo jednou za měsíc či méně často. 

Podobně si polovina sester nemyslí, že v práci efektivně dosahují toho, aby se věci 

hýbaly. 

 Vyhodnocení odpovědí z dotazníku sledujícího šest oblastí pracovního života 

(AWLS) přineslo tyto výsledky: 

Přehled oblastí pracovního života 

 Vytíženost:  

Sestry souhlasí s tím, že mají dostatek času na práci, kterou je potřeba udělat. 

Asi čtvrtina z nich je po práci příliš unavená na to, aby se věnovala věcem, 

které je baví.  

 Kontrola:  

Sestry mají kontrolu nad tím, jak dělají svou práci. Jen pětina z nich si myslí, 

že dokáží působit na management, aby získaly vybavení a prostor, které 

potřebují ke své práci. 

 Odměny:  

Dvě třetiny sester mají pocit, že je jejich práce dostatečně oceňována. 

Zároveň polovina nedokáže říct nebo si myslí, že si jejich snah obvykle nikdo 

nevšímá. 

 Vztahy:  

Asi polovina sester si myslí, že jsou součástí kvalitního pracovního týmu, 

jehož členové spolu navzájem spolupracují a komunikují otevřeně. 

 Spravedlnost:  

Čtvrtina sester považuje rozdělování zdrojů a nabízení příležitostí za 

spravedlivé. Více jak polovina si ale myslí, že má možnost se odvolat, pokud 

má pochybnosti o spravedlnosti nějakého rozhodnutí. 

 Hodnoty:  

Polovina sester se domnívá, že je ve shodě s hodnotami organizace. Dvě 

třetiny souhlasí s tím, že tato organizace dbá na kvalitu. Sestry sdělují, že 

největší hodnotou pro organizaci je šťastné dítě, komplexní přístup k dítěti 

a umístění dítěte do rodiny. Také za svoji hlavní hodnotu sestry označují 

šťastné a spokojené dítě, dobré mezilidské vztahy na pracovišti a umístění 
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dítěte do dobré rodiny, pokud je to možné, tak navrácení do vlastní rodiny. 

Konkrétní představy, jak tyto hodnoty naplňovat, ovšem nemusí být u všech 

stejné a vyžadovaly by další rozbor u každého případu. 

3.7 Prezentace výsledků výzkumu a seminář o supervizi 

 Po vyhodnocení dotazníků a rozhovorů jsme domluvili setkání s vedením 

organizace včetně středního managementu, tedy staničních sester všech oddělení. 

Setkání sestávalo z prezentace výsledků výzkumu, semináře o supervizi, diskuze 

a vyjednávání o cíli supervize v organizaci.  

 Nejdříve jsme s kolegyní odprezentovaly výsledky, M. Chodlová svoji část 

šetření se členy managementu, já se zdravotními sestrami (viz. Příloha 5 - Prezentace 

výsledků 1. výzkumu). Sdělované výsledky svého výzkumu jsem již popsala 

v kapitolách 3.6.4.3 Dotazníky – shrnutí výsledků a 3.6.4.2 Rozhovory – analýza 

výsledků (konkrétně Silné a slabé stránky organizace z hlediska připravenosti na 

zavedení supervize). 

 Pro komplexnější obraz situace zde uvádím i souhrn informací zjištěných 

a připravených kolegyní M. Chodlovou: 

Management 

 Syndrom vyhoření: 

Za zásadní zjištění považujeme to, že naprostá většina pracovníků 

nepochybuje, že jejich práce má smysl. Smysluplnost práce je tedy hlavní 

hodnota, která spojuje většinu zaměstnanců a může se stát základem 

spolupráce ke zlepšení pracovního prostředí a fungování organizace. 

Převládající postoj k práci na základě výpovědí v dotazníku také je, že 

pracovníky práce baví. Na druhou stranu se více než polovina pracovníků cítí 

ohrožena syndromem vyhoření.  

 Přehled oblastí pracovního života: 

Pracovní prostředí je považováno za důvěrné, otevřené komunikaci, životní 

hodnoty a hodnoty organizace jsou podobné, ve velké míře se v organizaci 

dbá na kvalitu práce. Jako hlavní hodnoty naší organizace jsou nejčastěji 

označovány šťastné dítě, komplexní přístup k dítěti a umístění dítěte do 

rodiny, dalšími důležitými hodnotami jsou spolehlivost, kvalitní pracovní 
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tým, smysluplnost, bezpečnost, loajalita, dobré mezilidské vztahy, otevřenost, 

umět chválit a být pochválen. Zdá se, že v obecné rovině se tedy shodují 

názory zaměstnanců i managementu na hlavní hodnoty. Samozřejmě se pak 

mohou lišit názory na to, jak jich konkrétně dosahovat v konkrétním případě. 

To by ale mohlo být předmětem dialogu a vyjasňování, když se v tom 

hlavním lidé shodují. 

Rozhovory: 

 pojem supervize:  

Většina pojem supervize zná, ale prakticky se se supervizí setkal pouze jeden. 

Většina také nemá jasnou představu, co od zavedení supervize očekávat. 

 transformace v náhradní rodinné péči (NRP): 

Víme, že v ČR nastávají výrazné změny v oblasti NRP, které se nás 

bezprostředně týkají. Všichni jsou v situaci sice fakticky dobře orientovaní, 

přesto si neumějí konkrétně představit, jaké to na ně bude mít dopady. 

Momentální situace vyvolává tady i v zaměstnancích obavy a nejistotu. 

 úzkost a strach: 

Stávající změny souvisí s rapidním poklesem počtu přijímaných dětí. 

Z rozhovorů vyplynulo, že management se snaží dívat se na věci reálně 

a s klidem. V případě individuálního zájmu zaměstnanců je management 

ochotný o stávající situaci komunikovat, zaměstnance spíše uklidňuje, nechce 

vyvolávat paniku. 

 možnosti podpory zaměstnanců organizace: 

Z proběhlých rozhovorů jasně vyplývá, že tady lidé pracují rádi, na svou 

organizaci jsou pyšní a ve všech rozhovorech je zmiňovaná jako 

nejdůležitější praktická péče o děti. Převládá názor, že zaměstnanci mají pro 

svou práci vcelku dostatečnou podporu – finanční, materiální, emocionální 

(otevřené dveře pro stížnosti). 

 prostor pro supervizi: 

Jako hlavní téma se objevilo zejména upravení vztahů zaměstnanců na 

odděleních a změna přístupu některých sester, které z pohledu vedení ne vždy 

vykonávají práci úplně na sto procent (ve vztahu zejména k dětem, 

k prezentaci naší organizace směrem ven apod.)   
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(Chodlová, říjen 2017) 

 Po odprezentování výsledků jsem navázala seminářem o supervizi. Opět jsem 

pro všechny zúčastněné připravila na stůl písemný materiál, který si pak mohli 

odnést. Následovala diskuze a vyjednávání cílů a dalších konkrétních bodů 

supervizního kontraktu, které byly vedením organizace formulovány takto: 

1)  Cílem supervize je dobré fungování týmu, dobré vztahy na pracovišti, 

komunikovat spolu profesionálně, naučit se řešit konflikty 

2)  Účastníky supervize budou zdravotní sestry v přímé péči o děti ze dvou 

oddělení. Staniční sestry těchto oddělení byly požádány o součinnost a pomoc 

se zajištěním péče o děti po dobu supervizních setkání. 

3)  Frekvence setkání bude cca jedenkrát za šest týdnů, délka setkání jeden a půl 

hodiny, maximálně pak celkově 18 hodin v rámci tohoto kontraktu. 

 Na závěr setkání pověřila ředitelka organizace dalším případným jednáním 

ohledně supervize svého zástupce. 

 Na řadu pak přišlo vyjednávání zakázky postupně se dvěma staničními 

sestrami, vedoucími týmů oddělení, na kterých bude supervize probíhat. Během 

půlhodinového setkání s každou z vedoucích zvlášť jsme dospěli k zakázkám pro 

supervizi jejich týmu. 

 Pro tým A byl s jeho vedoucí vyjednán specifický cíl supervize: 

 aby si sestry na oddělení důvěřovaly v pracovních věcech a to jak 

navzájem, tak i se staniční sestrou 

 aby sestry dokázaly udržet kvalitu práce. 

Pro tým B byl cíl specificky formulován takto: 

 sestry vzájemně uznávají svoje profesionální kvality, respektují názory 

druhého 

 sestry nechávají posouzení kvality práce na staniční sestře 

 sestry jsou ohleduplné k sobě navzájem (např. při čerpání dovolené) 

Ohledně své vlastní účasti na supervizi svých týmů obě staniční sestry zvolily 

variantu, že na setkáních přítomny nebudou. 
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3.8 Průběh supervize 

 V rámci přípravné fáze supervize jsem provedla důkladné mapování pracovní 

situace v organizaci, možných překážek zavedení supervize a vyjednání kontraktu, 

jak jsem uvedla výše. 

 V této kapitole se budu věnovat průběhu supervizního procesu. Vzhledem 

k potřebě zachování důvěrnosti ohledně obsahu jednotlivých setkání se budu držet 

dojednaných výstupů ze supervize. 

28. 11. 2017 - 1. setkání s týmy A a B odděleně 

 Vzhledem k tomu, že šlo o první setkání sester se supervizí, předpokládala 

jsem, že bude potřeba přinejmenším část pojmout jako seminář o supervizi. Pak 

podle zájmu seznámím sestry s výsledky dotazníků a rozhovorů. Pro inspiraci 

ohledně možných supervizních témat jsem si připravila výběr otázek a výsledků 

z dotazníků a rozhovorů, kde se v přípravném šetření ukázalo nejvíce možných 

problémů a citlivých oblastí. Připravený seznam uvádím v tabulce 3. 

Tab. 3: Konkrétní příklady supervizních témat 

 

- Problémy, které v práci vyvstanou, umím efektivně řešit 
 

- Jsem přesvědčená, že v práci efektivně dosahuji toho, aby se věci hýbaly 
 

 

Jen pětina ze sester si myslí, že dokáží působit na management, aby získaly vybavení 

a prostor, které potřebují ke své práci. 
 

Asi polovina sester si myslí, že jsou součástí kvalitního pracovního týmu, jehož 

členové spolu navzájem spolupracují, důvěřují si a komunikují otevřeně. 
 

Sestry uznávají přítomnost některých rizik ústavní péče, zejména: 
        počet sester z 18 
 Riziko vyhoření       6 
 Ženský kolektiv       6 
 Pocit beznaděje z nemožnosti změny                    8 
 Dlouhodobý/opakovaný pobyt dítěte               9 
 Strach ze změny               11 
 Transformace náhradní rod. péče                     12 
 Komplikované osudy dětí                    14 
 Emocionální náročnost práce                    16 
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Na setkání jsem si připravila následující program: 

1) úvod do supervize s důrazem na pravidla 

2) stručné seznámení sester s výsledky výzkumu 

3) informace o zakázce vedení organizace a vedoucí týmu 

4) vyjednávání zakázky sester  

5) ukázka sběru témat pro jednotlivé setkání, podle času eventuálně výběr 

tématu a jeho zpracování 

 Supervize týmu A se zúčastnilo pět sester.  Za téma setkání sestry označily 

očekávání od supervize, výstup ve smyslu vzkazu ven ze supervize zatím nebyl 

žádný. 

 Supervize týmu B se zúčastnilo osm sester. Jako téma bylo zvoleno personální 

zajištění pomocnice na oddělení, výstup zněl: 

„Potřebujeme jednu pomocnici na každém oddělení tak, aby sloužila maximálně dvě 

dvanáctihodinové směny za sebou, a to i v situaci, kdy je některá pomocnice na 

nemocenské.“ 

10. 1. 2018 - 2. setkání s týmy A a B odděleně 

 Na začátku obou těchto setkání i těch později následujících jsem vždy zjistila, 

jestli je někdo z účastníků na supervizi poprvé. Pokud tomu tak bylo, věnovala jsem 

vždy nějaký čas vysvětlování, co je supervize, a domlouvání pravidel pro supervizní 

setkání. Některá pravidla byla daná supervizním kontraktem, další mohli účastníci 

navrhnout sami tak, aby podpořili bezpečí svých supervizních setkání. 

Supervize týmu A se zúčastnily čtyři sestry.  Za téma setkání sestry zvolily řešení 

změn. Výstup po prodiskutování sepsaly takto: 

„Potřebujeme a žádáme: když se připravuje změna svolat provozní schůzi lidí, 

kterých se to týká. Na schůzi říct, co vedení zamýšlí - sdělit koncept změny. Sestry 

dostanou příležitost se vyjádřit, změna se prodiskutuje… (uvedení příkladů změn, 

které měly sestry na mysli)“ 



72 

 

Supervize týmu B se oproti prvnímu setkání, kam přišly i sestry, které měly ten den 

volno, zúčastnily jen tři sestry ve službě. Bylo zvoleno téma komunikace. Změna od 

minulého setkání ohledně pomocnice na oddělení žádná nenastala. 

12. 2. 2018 - 3. setkání s týmem A  

 K tomuto setkání došlo ve chřipkovém období, kdy sestry sloužily i za 

nemocné kolegyně a nebylo možné vyžadovat, aby ve svém volnu přijely na 

supervizi. Z týmu A se účastnily dvě sestry. Jako téma zvolily komunikaci 

s pracovníky organizace mimo oddělení, jako jsou například psycholog, sociální 

pracovnice a vedoucí pracovníci. Ve výstupu jim vzkázaly, že by si přály zlepšení 

komunikace při odcházení dětí do rodin a že mají zájem o zpětnou vazbu od rodičů 

při odchodu dětí do ciziny. Jako druhý bod výstupu sestry zopakovaly, že by 

v případě změn chtěly provozní schůzi lidí, kterých se to týká. 

 Měla následovat supervize s týmem B, ale vzhledem k tomu, že na tomto 

oddělení byla nemocná i staniční sestra a nemohla by tím pádem vypomoci s péčí 

o děti, setkání jsme zrušili. 

 V mezidobí mezi setkáními jsme pak vzhledem k minimální účasti na poslední 

supervizi přemýšlely s kolegyní diplomantkou Michaelou Chodlovou, jak zvýšit 

motivaci účastníků. Kolegyně pak téma účasti na supervizi otevřela na poradě 

vedení. Tyto porady v nedávné době inicioval jeden člen vedení a je možné, že 

k tomu přispěl i výstup ze supervize, kde sestry požadovaly více komunikace. 

Vedoucí týmu A navrhla pro zvýšení motivace sester k účasti zahrnout supervizi do 

jejich celoživotního vzdělávání. A také pak sestrám promluvila do duše, aby na 

supervizi přišly. 

28. 3. 2018 - 4. setkání s týmy A a B odděleně 

 Supervize týmu A se zúčastnilo pět sester a na základě výstupu z minulého 

setkání a jejího zájmu o supervizi i sociální pracovnice, jejíž účast byla se sestrami 

předem domluvena prostřednictvím jejich vedoucí. Účastníci setkání tak nyní tvořili 

multidisciplinární tým. Zvolili dvě témata. Prvním tématem byla spolupráce sester 

se sociálními pracovníky, druhým soužití téměř dvouletého dítěte a pěti kojenců 

v jedné skupině. S druhým tématem souvisel i výstup supervize, ve kterém sestry 
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žádaly individuální řešení tohoto případu, kdy je pro pečující sestru obtížné zajistit 

bezpečnost kojenců.  

 Tentokrát účastníci také zaznamenali do výstupu ze supervize pozitivní 

výsledek z minulých setkání, konkrétně na následující den připravovanou provozní 

schůzi o chystaných změnách. 

 Supervize týmu B se zúčastnily tři sestry. Tématem bylo, že práce u batolat je 

náročnější než u kojenců. Sestry zformulovaly takovýto výstup: 

 „Práce u batolat je nesrovnatelně náročnější než u kojenců. Děti se samy 

obléknou a najedí, ale tím to končí. Musí se neustále zaměstnávat, nesmí se spustit 

z dohledu (nemůžeme ani na WC). Práce u batolat vyžaduje neustále stoprocentní 

pozornost, předvídavost, sestra musí mít oči všude. Neustálé řešení sporů mezi 

dětmi, neustálé vymýšlení nových a nových zaměstnání… Řešit nálady dětí. 

 Pobyt na zahradě není jednoduchý, jak si asi nezasvěcení myslí. Je náročnější 

než procházka s kočárkem. 

 Automaticky se předpokládá, že sestry musí zvládnout vše. Služba bez 

pomocnice je už běžná. V krizové situaci, kdy na oddělení sloužily dvě sestry bez 

pomocnice (žádná pomocnice, ne jedna na dvě oddělení), se nikdo ani nezajímal, jak 

to zvládáme, natož aby pomohl.“ 

 Týden po tomto setkání mi telefonovala Michaela Chodlová, aby mě 

informovala, že na poradě vedení bylo navrženo sloučit supervizi dvou týmů do 

jedné a přizvat sestry z dalších oddělení. Požádala jsem ji, jestli by mohla udělat 

průzkum zájmu o supervizi, abychom měly odhad počtu účastníků následujícího 

setkání. Pokud by jich bylo podstatně více než deset, plánovala jsem navrhnout 

vedení rozdělení do dvou skupin. Odhad zájmu byl dvanáct lidí, takže jsme 

ponechali jednu skupinu s tím, že uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. 

4. 5. 2018 - 5. setkání – skupinová supervize 

 Na setkání přišlo dvanáct sester a sociální pracovnice. Čtyři sestry byly z týmu 

A, pět z týmu B, dvě z týmu C a jedna z týmu D. 
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 Probrali jsme tato témata a u některých z nich se účastníci shodli na uvedených 

výstupech: 

1. téma: Věkové složení dětí ve skupině 

Výstup: Zkusit přijmout nové zaměstnance na dobu určitou nebo i na brigádu (aby 

byl menší počet dětí na skupině, pak by nevadil různý věk dětí)  

2. téma: Jedna pomocnice na jedno oddělení 

3. téma: Výchovný program a pomůcky pro děti starší čtyř let 

Výstup: Stanovení cílů pro děti starší čtyř let; vypracování výchovných programů; 

zajistit předškolní docházku dětí 

12. 6. 2018 - 6. setkání – skupinová supervize 

 V pořadí druhého setkání otevřeného pro všechna oddělení se zúčastnilo šest 

sester a sociální pracovnice. Většina sester byla z týmů A a B. 

 Na začátku jsem se jako obvykle zeptala na výsledky z minulých setkání. 

Ukázalo se, že výsledkem výstupu z 2. setkání týmu A bylo svolání provozní 

schůze, na které byli všichni seznámeni s dalšími plánovanými změnami. 

Výsledkem výstupu ze 4. setkání týmu A bylo přeřazení většího dítěte ze skupiny 

kojenců k věkově bližším dětem, aby se mohlo lépe rozvíjet. 

Probíraná témata a případné výstupy byly: 

1. téma: Svobodné rozhodování sester o volném čase dětí 

Výstup: Možnost rozhodnutí o pobytu na zahradě a čase a místu vycházky u větších 

dětí; zohlednit individuální potřeby spánku dětí při večerním ukládání - plus mínus 

15 minut 

2. téma: Požadavek jedna pomocnice na jedno oddělení 

3. téma: Výchovný program výchovné sestry 

Výstup: Školkové děti individuální program místo odpoledního spánku (děti starší 

čtyř let); výchovná sestra nebo pedagogický pracovník? 
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25. 7. 2018 - 7. setkání – skupinová supervize 

 Skupinové supervize se zúčastnily čtyři sestry.   

1. téma: Pobyt dětí mimo organizaci v pobytovém zařízení 

Výstup: Vhodné podmínky v takovém zařízení: čistota pokojů a lůžek, stravování 

vhodné pro dvou až tříleté děti, dostatek času na jídlo. 

2. téma: Délka pobytu 

Výstup: Navrhujeme délku pobytu maximálně sedm dní a střídání všech sester na 

pobytech 

 Po setkání jsem si šla promluvit se zástupcem ředitele pověřeným jednáním 

o supervizi. Navrhla jsem probrat využívání výstupů ze supervize. Uvedla jsem 

příklady z týmu A, kde jsem po setkáních měla možnost hovořit se staniční sestrou 

o tom, jak výstupy používat. Staniční sestra pak pomohla realizovat náměty popsané 

ve výstupech nebo je předala dál vedení, pokud věc nemohla zařídit ze své pozice 

sama. Výsledkem byla spokojenost sester a jejich pocit, že jejich zapojení se na 

supervizi mělo smysl. Zeptala jsem se zástupce ředitele, jestli by byla možnost setkat 

se se staničními sestrami, případně celým vedením a vysvětlit si tyto záležitosti 

ohledně supervize a výstupů z nich, aby nedocházelo k nedorozuměním. Domluvili 

jsme se, že přijdu na poradu vedení začátkem září. Zástupce mi nabídl možnost 

přehození termínu každotýdenní porady na den dalšího supervizního setkání, což 

jsem s díky přijala. 

4. 9. 2018 - 8. setkání – skupinová supervize 

 Skupinové supervize se zúčastnilo pět sester z týmů A a B. 

Téma: Výchovný program pro starší děti 

Výstup: Námět: Společná hra a vzdělávání starších dětí bez vyrušování malými 

dětmi, pod vedením pokud možno pedagoga, eventuálně výchovné sestry, v prostředí 

mimo buňku (nová herna pro školkové děti, event. tělocvična) 

4. 9. 2018 – setkání s vedením organizace 
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 Po supervizi se uskutečnilo naplánované setkání s vedením. Na začátku jsem 

shrnula dosavadní vývoj supervize od samostatných setkání týmů A a B ke 

společným setkáním otevřeným všem oddělením i sociálnímu úseku. Připomněla 

jsem důvěrnost supervizních setkání a pravidlo mlčenlivosti. Ohledně výstupů pak 

platí, že se tam píše jen to, o čem se účastníci supervize dohodnou, že se tam má 

napsat. 

 Následně proběhla diskuze o tom, jak vedení k výstupům ze supervize 

přistupuje a co by se v nich mělo objevovat. Podle ředitelky organizace je výstup 

tématem k diskuzi na poradě vedení. Sestry by v něm měly přinášet nápady, 

navrhovat i řešení v rámci stávající personální kapacity, napsat, co už dělají 

a osvědčilo se to - jako inspiraci pro ostatní. 

 Postupně bylo domluveno, že výstup ze supervize vždy dostane vrchní sestra 

a staniční sestry účastníků daného setkání. Vrchní sestra výstup přinese na poradu 

vedení, tam se prodiskutuje. Touto diskuzí dříve postup končil, teď nově staniční 

sestry účastníků daného supervizního setkání sdělí svým podřízeným reakci vedení 

na výstup ze supervize. 

11. 10. 2018 - 9. setkání – skupinová supervize 

 Skupinové supervize se zúčastnily čtyři sestry z týmů A a B a sociální 

pracovnice. 

Téma: Obnovení velkých vizit 

Výstup: Námět: Účast vrchní sestry na vizitě jedenkrát týdně z důvodu zkvalitnění 

komunikace v obou směrech (setry – vedení, vedení – sestry) 

 Toto setkání bylo poslední v rámci uzavřeného ročního kontraktu. S vedoucími 

a sestrami týmů A a B jsem si domluvila závěrečné dotazníkové šetření a rozhovory. 

Zašla jsem také za zástupcem ředitele domluvit se o dalších plánech ohledně 

supervize. Sdělil mi, že další vývoj se bude odvíjet od výsledků mého šetření, pokud 

bude supervize pokračovat, tak jedině na základě zájmu sester. Domluvili jsme se 

tedy, že supervize bude přerušena a až seberu data a vyhodnotím je, odprezentuji 

výsledky těm, kdo o to budou mít zájem. Pak teprve eventuálně proběhne diskuze 

o dalších plánech ohledně supervize. 
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Při líčení supervizních setkání v kapitole 3.8 jsem se striktně omezila na 

informace, o kterých supervizanti sami rozhodli, že jsou určené i pro osoby, které se 

setkání nezúčastnily. Ačkoliv by z pohledu autorky diplomové práce mohlo být 

zajímavé popsat některá setkání podrobněji, vzhledem k možné dohledatelnosti 

identity organizace (Hendl, 2005) jsem se držela zásad popsaných v kapitole o etice 

výzkumu, dodržela dojednanou důvěrnost supervizních setkání a v jejich popisu jsem 

uvedla pouze témata a výstupy, která se rozhodli písemně sdílet účastníci setkání. 

Zároveň jsem tak setrvala u popisu případu zavádění supervize z pohledu 

supervizantů, což bylo součástí cíle této práce. 

3.9 Výzkum po roce supervize 

Po roce supervizního procesu jsem podle plánu provedla druhé dílčí výzkumné 

šetření, sestávající opět z kvalitativní a kvantitativní části. 

3.9.1 Kvalitativní část 

Kvalitativní část jsem realizovala znovu formou semistrukturovaných 

rozhovorů. Tentokrát jsem se zaměřila především na změny proběhlé za poslední rok. 

Připravené otázky jsem měla opět rozdělené do sedmi oblastí. Největší rozdíl oproti 

předchozímu šetření byl v tom, že jsem místo oblasti mapující problémy na 

pracovišti a možnosti jejich řešení zařadila kapitolu o supervizi. 

3.9.1.1  Výzkumná otázka 

Cílem tohoto šetření bylo zjistit, jak se projevily překážky a pozitivní okolnosti 

při zavádění supervize, jakými změnami organizace z pohledu zdravotních sester 

prošla a co si odnesly ze supervize. 

 Tomu odpovídá znění výzkumné otázky: 

 Jak z pohledu zdravotních sester probíhalo zavedení supervize? 

Související podotázky pak zní: 

 Jak se proměnila kultura organizace? 

 Jaké překážky se objevily při zavádění supervize? 

 Co pro sestry nyní pojem supervize znamená a jaký byl podle nich její 

přínos? 
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3.9.1.2 Příprava výzkumu 

Tentokrát už měli účastníci výzkumu za sebou rok příležitosti účastnit se 

supervize, které v různé míře využili. Nyní už tedy, na rozdíl od situace před 

zahájením supervizního procesu, mělo smysl se na jejich zkušenosti se supervizí ptát. 

Chtěla jsem tedy získat prostřednictvím rozhovorů co nejdůkladnější představu 

o tom, co si nyní o supervizi, jejích funkcích a užitečnosti pracovnice myslí. 

Věnovala jsem proto supervizi celou jednu oblast otázek (viz. Příloha 6 – 

Otázky k rozhovorům – 2. výzkum) 

3.9.2 Účastníci výzkumu 

Vzhledem k tomu, že při prvním dílčím šetření byly účastníky výzkumu jen 

zdravotní sestry ze dvou oddělení, pro která byla původně supervize dojednána, 

rozhodla jsem se závěrečné šetření nerozšiřovat o sestry z dalších oddělení, aby 

porovnávání zjištěných výsledků mělo aspoň částečně vypovídající hodnotu. Udělala 

jsem však jednu výjimku, a to že jsem o účast požádala také sociální pracovnici, 

která se k superviznímu procesu přidala v průběhu a její účast na setkáních byla 

sestrami přijímána velmi pozitivně. Zajímal mě proto také její pohled na supervizi. 

3.9.3 Postup diagnostického procesu 

V den posledního kontraktovaného supervizního setkání jsem si domluvila další 

návštěvy organizace za účelem sběru dat pro druhé dílčí výzkumné šetření. Při něm 

jsem pak postupovala obdobně jako při tom prvním. S jednotlivými sestrami jsem si 

vyjednala souhlas s nahráváním audiozáznamu na mobilní telefon, rozhovory jsme 

vedly mezi čtyřma očima. Jeden rozhovor také trval přibližně 30 minut. Sestry jsem 

pak požádala o anonymní vyplnění připravených dotazníků. 

 Dotazníkům jsem předřadila stránku s upraveným textem: 

 

 DOTAZNÍK

 

 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 
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 po roce spolupráce s Vaší organizací si Vás dovoluji znovu požádat o vyplnění 

tohoto anonymního dotazníku.  

 Před rokem bylo záměrem dotazníkového šetření a rozhovorů zmapovat situaci 

ve Vaší organizaci, zjistit pracovní potřeby a očekávání pracovníků pečujících 

o děti a realizovat pro ně dlouhodobou podporu. 

 Nyní přichází čas na vyhodnocení ročního procesu. Dotazníky jsou stejné jako 

před rokem a jejich cílem je zjistit možnou proměnu pocitů z práce a hodnocení 

pracovního života. 

 Dovoluji si požádat o vyplnění dotazníku všechny pracovníky, kteří jej 

vyplňovali před rokem, nezávisle na tom, jestli se účastnili supervize nebo ne. 

 Opět bude důsledně dodržována anonymita. Souhrnné výsledky šetření, 

průběh zavádění podpory a vyhodnocení její užitečnosti bude zaznamenáno v mé 

diplomové práci při zachování anonymity jak pracovníků, tak celého zařízení. 

  

 

 Děkuji Vám za Váš čas, otevřenost a spolupráci, 

 

       Pavlína Strnadová 

 

 

3.9.4 Výsledky výzkumu 

Po přepsání audiozáznamů a otevřeném kódování jsem opět sestavila souhrn 

shromážděných dat, který uvádím v následující kapitole. 

3.9.4.1  Rozhovory – shromážděná data 

1. Možnosti profesního rozvoje – změny za poslední rok 

 Podle většiny sester se v oblasti vzdělávání zaměstnanců nezměnilo nic, ostatní 

odpovídají ve smyslu: 

„Zrušily se kredity, jednou za čas tady sestry připraví nějaké školení.“ 

„Předtím tady něco bývalo, ale letos si nic nevybavuji. Na ničem jsem letos nebyla.“ 

 Všechny sestry se shodnou, že se nezměnilo nic ohledně provozních porad ani 

porad zaměřených případově na děti v zařízení umístěné, kam by měly přístup 

zdravotní sestry. Některé sestry zmínily, že byla zavedena informativní setkávání 

zaměřená na děti, kam chodí jednou týdně staniční sestry, sociální pracovnice a další 

členové vedení, pokud mají zájem: 

„Zavedla se informativní setkávání se staničními sestrami původně, chodí na ni i ti, 

co by nemuseli a chválí si to.“ 
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 Při otázce na porady zaměřené případově na dětské klienty se ale objevily 

první výpovědi o přínosu supervize. Otevřela se nebo zlepšila komunikace mezi 

sestrami a sociálními pracovnicemi: 

„Tím, že chodila sociální pracovnice na ty supervize, tak jsme se leccos dověděly 

navíc, tak to bylo dobrý.“ 

„Pokud chceme konkrétní informace, tak jdeme za sociálkama.“ 

„Teď nově jsme měli první společnou vizitu, které se účastnila i sociální pracovnice, 

což bylo pozitivní. Řekli jsme si, co je u každého dítěte, co je nového z hlediska 

zdravotního i z hlediska sociálního. V tomto směru jsme se posunuli k lepšímu.“ 

2. Vývoj organizace za poslední rok 

 Po pracovní stránce nedošlo v organizaci k žádné změně, která by měla 

význam pro všechny pracovnice. Uzavřelo se jedno oddělení z původních šesti, 

v zařízení je teď více větších dětí a zůstávají v něm déle.  

 Některé sestry uvedly pozitivní změny, které souvisejí s tématy probíranými na 

supervizních setkáních: 

„Je lepší informovanost.“   

„Je teď lepší komunikace mezi sestrami a sociálními pracovnicemi, můžu za nimi 

zajít, všechno mi řeknou.“ 

 Objevily se také negativní zkušenosti: 

„Je to horší než před rokem, protože tady nejsou sestry, nabíraj se důchodkyně, ale ty 

si vybíraj děti, protože nechtěj být u těch velkých zlobivých, nepíšou hodnocení, 

neslouží noční, vybíraj si, kdy půjdou do práce.“ 

„Nakládají na nás pořád víc povinností, papírování je víc.“ 

 Na otázku, zda se zavedlo něco nového, odpověděla většina pracovnic, že ne, 

nebo že si na nic nevzpomínají. Jen se zavřelo jedno oddělení, což souvisí s tím, že je 

v zařízení méně dětí. 

 Informační schůzky, co mají každý týden staniční sestry a sociální pracovnice, 

se práce sester dotýkají nepřímo: 
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„Nic kromě schůzek, co mají každý týden staniční sestry a sociální pracovnice 

dohromady, aby se víc vědělo, co se děje s dětma, a staniční sestra nás pak může 

informovat.“ 

 Ohledně možnosti či nemožnosti změn panují mezi sestrami rozdílné názory. 

Některé se vyjádřily, že by nic neměnily, jsou spokojené tak, jak to je. Další uvedly, 

že se dá zlepšovat komunikace, nebo zmínily konkrétní příklady možných – 

a v některých případech už i realizovaných - změn: 

„Přístup ke komplexnímu náhledu na dítě, k té možnosti každé dítě individuálně 

řešit.“ 

„Ta dnešní vizita byla fajn, mám pocit optimizmu.“ 

 Příkladem, co se podle sester změnit zatím nedá, je velikost dětské skupiny: 

„Nedá se příliš měnit ten provoz, dlouhodobě se snažíme, aby bylo dětí na skupinách 

míň, to se nám zatím nepodařilo realizovat a nevidim moc cestu ven.“ 

3. Vlastní zpětná vazba 

 

 Nejčastěji se sestry shodují, že zařízení se může pochlubit tím, jaké pořádá pro 

děti programy a akce, například výlety, výjezdy, divadla, oslavy narozenin a besídky. 

 Následující předností zařízení je pěkné prostředí budovy i zahrady, výzdoba 

prostor pro děti a dobrá vybavenost: 

„Je to tu hodně přizpůsobený pro ty děti, u nás pro ty miminka. I ty větší děti to mají 

dobrý, mají zahradu vybavenou, maj tělocvičnu.“ 

 Další pracovnice uvedly kvalifikovanost a profesionalitu personálu, mluvily 

také o tom, že sestrám na dětech záleží, snaží se a jsou trpělivé. 

 Jedna sestra zmínila zpětnou vazbu od adoptivních rodičů či pěstounů, kteří 

jsou spokojení s tím, jak jsou tu děti dobře vedené. 

 Další sestry pak hovořily o vztahu personálu a dětí: 

„Máme je rádi, mají pocit lásky, bezpečí. Berou to tady, jako že jsou doma.“ 

„My jsme jejich lidi, jakoby jejich rodina.“ 

 Sestry také uvádějí jako přednost dobrou výchovu, komplexní péči, schopnost 

postarat se o děti, mnohdy zlepšit jejich stav, aby „děti byly spokojené a abychom jim 

to trošku usnadnili.“ 
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„Každý tady přemýšlí o tom, co by se dalo pro ty děti víc udělat, jak by se to dalo 

vyřešit, třeba problém každého konkrétního dítěte.“ 

 Jednotlivě se pak v rozhovorech ještě objevilo, že se sestry snaží, aby tu děti 

měly co nejnormálnější život, slaví s nimi narozeniny, berou je do bazénu. Děti jsou 

šikovné, dobře vychované a cítí se tu dobře. Zařízení také vychází vstříc adoptivním 

rodičům. 

„Snažíme se děti učit samostatnosti v rámci možností. Musím na dítě brát ohledy, 

zjistit, co je nad jeho možnosti, pomoct mu, aby nebylo oproti těm jiným dětem, 

kterým to jde líp, aby se necítilo méněcenný, protože za to nemůže.“ 

 Ohledně toho, co by se dalo zlepšit, nejvíce sester připomnělo problematiku 

větších dětí od čtyř let, která se diskutovala na supervizi. Rády by jim umožnily 

docházku do mateřské školy nebo dopřály speciální péči výchovné sestry, která by 

„udělala hodinu denně něco pro ně, co by bylo jiné, co by je vytrhlo z toho 

každodenního režimu“. Nebo „by si brala ty problémovější děti třeba na hodinku, 

(…) třeba dvě děti z každého oddělení jednou týdně, na něco se s nimi zaměřila, 

třeba na logopedii, co by zrovna to dítě potřebovalo“.  

 Návštěva mateřské školy by pak dětem přinesla změnu, umožnila zlepšit 

sociální návyky, například naučit se vykání, klidně sedět a soustředit se na nějakou 

činnost, poznat povinnosti, aby byly připravené na nástup do školy, kam potom 

budou chodit každý den. 

 Objevil se také návrh umožnit starším dětem více volnosti, „kterou by v tomhle 

věku potřebovaly, pětileté děti i doma už mají potřebu někdy se zavřít v pokojíčku 

a být samy chvilku, tady jsou neustále pohromadě a rušený a musej jet podle toho, 

jak jedou ty malý děti; pomohla by školka, tam by měly možnost být s dětmi svého 

věku.“ 

 Jedna pracovnice by za zlepšení péče považovala „rychlejší zařazování 

starších dětí do zařízení, které je pro ně adekvátní, do dětských domovů.“ 

 Sestry také navrhovaly zmenšení dětských skupinek ze šesti na pět nebo ještě 

lépe na čtyři děti.  

 Ve skupince dětí by pak mohlo být lepší „složení těch dětí, aby si byly věkově 

bližší.“ 



83 

 

 Jedna sestra navrhla „v souvislosti s létem klimatizaci do podkroví“. 

 V rámci tohoto výzkumu po roce supervizního procesu jsem se opět ptala, 

která z rizik ústavní péče podle názoru pracovnic v organizaci hrozí. Zaměřím se teď 

hlavně na nejvýraznější změny a posuny v pohledu na rizikové oblasti.  

 O rok dříve všichni konstatovali, že v organizaci neprobíhá supervize. Zatímco 

v tu dobu to byla jediná oblast, na které se všechny pracovnice shodly, nyní viděli 

všichni riziko v emocionální náročnosti práce a v dlouhodobém setrvávání dětí 

v instituci (či v jejich opakovaných pobytech). Zejména ve druhé z těchto oblastí se 

vnímání rizika značně posílilo. 

 Největší posun ale nastal v pohledu na nedostatek personálu, který se 

projevoval hlavně v období dovolených a nesl s sebou mnoho přesčasových hodin.  

 Ruku v ruce s tím se podle odpovědí pracovnic posílilo riziko rigidní rutiny, 

sociálního odstupu ve vztahu k dětem, paušalizovaných postupů a v menší míře také 

riziko důrazu na výkon a depersonalizace. V neposlední řadě se podle názoru 

pracovnic mírně zvýšilo i riziko vyhoření. 

„Určitá rutina je dobrá, ale pokud někdo úplně vypouští ty city, tak to ne.“ 

 Co se týče posunu opačným směrem, výrazně se mezi pracovnicemi snížil 

strach ze změny. Pokud u některých přetrval, konkretizoval se do strachu ze ztráty 

práce a nutnosti naučit se něco nového. Podstatně také poklesly obavy související 

s transformací náhradní rodinné péče. Objevil se například názor: 

„Pro mě to problém je z hlediska ztráty zaměstnání, ale pro ty děti je to myslím 

dobře.“ 

 Jako méně rizikové rysy institucionální kultury byly v této fázi výzkumu také 

vnímány ženský kolektiv a pocit beznaděje z nemožnosti změny osudu dětí. 

 Co trvá beze změny je neexistence pravidelných porad, některé pracovnice ale 

připomněly uskutečněné porady konané v případě akutního problému. 

4. Supervize 
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 V průběhu jednoho roku se uskutečnilo devět supervizních setkání. Účastnilo 

se jich třináct zdravotních sester a po otevření supervizních setkání pro všechna 

oddělení a sociální úsek i jedna sociální pracovnice. Nejhojnější účast na supervizi 

měla zdravotní sestra, která na ni přišla sedmkrát, v průměru se sestry účastnily 

zhruba poloviny setkání. Jedna sestra z těch, které mi poskytly rozhovor, nebyla na 

supervizi ani jednou z toho důvodu, že původně sloužila na oddělení, pro které 

nebyla supervize zpočátku určena, a později, když už by na supervizi mohla chodit, 

se také nezúčastnila, protože nevěděla, co by tam dělala, když tam nechodila od 

začátku. 

 Pracovnic, které se supervize účastnily aspoň jednou, jsem se v rozhovoru 

ptala, jak by vysvětlily, co to supervize je. V odpovědích se často vyskytovala slova 

„problém“ a „řešení“: 

„Když se sejdeme a máme stejný problém, tak o něm hovoříme. Otázka je, jestli se 

pak dá ten problém řešit, někdy jo, někdy ne. Spíš je to takový, že si postěžujem 

všichni najednou. Ale nepřišlo mi, že bysme mezi sebou měly konflikt.“ 

„Sezení s nějakým pracovníkem, kde se projednávaj problémy nebo vztahy na 

pracovišti; mělo by to přispět k lepším vztahům, k lepší spolupráci.“ 

 Odpovědi dalších pracovnic „problémy“ ani „řešení“ neobsahovaly, podle nich 

je supervize možnost reflexe svých nejistot a pocitů, diskuze mezi sestrami z různých 

oddělení, uvažování nad tím, jakým způsobem pracovat sám se sebou ve vztahu ke 

své profesi nebo prosté stěžování si. 

 Jedna sestra popsala své původní očekávání, čím by supervize měla být, a také 

zklamání, když to nebylo naplněno: 

„Než tahle supervize začala, tak jsem si myslela, že to je nadhled. Někdo, kdo s náma 

řeší ty věci, které my bereme jako rutinu. Svým nezúčastněným pohledem mě dokáže 

upozornit na něco, že už to takhle asi není uplně v pořádku; rozebrat ty situace… Pak 

mě překvapilo, že se tady spíš řešej vztahy nás a vedení, což mi opravdu vadilo, 

protože to nemám ráda…“ 
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 Podle odpovědí sester má supervize sloužit k řešení problémů 

a komplikovaných situací a přispívat k dobrým vztahům mezi kolegyněmi, mezi 

personálem a vedením, mezi sestrami a dětmi. 

 V některých odpovědích se objevilo slovo „zlepšení“. Pracovnice například 

uvedly, že by supervize měla přispět k lepším pracovním podmínkám a k lepším 

vztahům na pracovišti. Podle jedné sestry by supervize měla: 

 „Zlepšit vztah na pracovišti, tak tu práci. Všechno se podle mě odvíjí od toho 

vztahu, když je člověk v práci spokojenej, tak se mu i líp dělá.“ 

 Dvě pracovnice zmínily prevenci vyhoření: 

„Aby nedocházelo k tomu vyhoření, k té rutině, abychom si aspoň uvědomily, že už to 

není úplně v pořádku.“ 

„K tomu udělat si jasno sama v sobě a trošku i ten syndrom vyhoření; i to, že si 

s někým dalším o tom promluvím, slyším jiný názor, návrhy. To mi může pomoct si to 

srovnat v hlavě a trošku to přehodnotit. Ohledně rizika vyhoření to má sloužit 

k odventilování.“ 

 Při rozhovorech jsem se zajímala, co účastnice na supervizi překvapilo: 

„Ta otevřená diskuze, nedovedla jsem si představit, co to supervize je.“ 

„Já jsem supervizí prošla podruhé. Prošla jsem jí i v minulém zaměstnání. Mě spíš 

překvapilo, že se to i řešilo, ty věci, že se to nehodilo jenom jako do rohu.“ 

 Jednu sestru překvapilo, že někdo předem určil téma „výchova dětí“, objevilo 

se ručně dopsané na nástěnce oddělení na letáčku s datem supervize. 

 Další sestru překvapil postoj kolegyň, že užitečnosti supervize nevěří: „Hledají 

pořád problém a pak nakonec z toho vyústí, že problém tady sice je, ale stejně ho 

nevyřešíme, protože vedení nechce. Takový pocit jsem z některých měla, že vlastně je 

to k ničemu.“ Na otázku, jestli ona sama tomu věří, odpověděla: „Já jsem se snažila 

dlouho věřit… vždycky jsem chodila a aktivně jsem se účastnila, až pak mě… 

překvapila reakce (vedení – pozn. tazatelky), ať se nestaráme o provoz, ale staráme 



86 

 

se o výchovu dětí, což mě odzbrojilo a řekla jsem si, k čemu to potom má sloužit… 

Takový postoj, že vedení nechce.“ 

 Dvě sestry odpověděly v podobném duchu, že je překvapilo: 

„… to, že ač si tam stěžujeme nebo bychom tady chtěly něco změnit, tak se s tím 

stejně nic neděje; jsem si myslela, že proto to je, aby vy jste to předala někomu dál 

a ten to předal našemu vedení, aby se něco změnilo.“ 

 Zajímalo mě, jaká témata probíraná na supervizi se sestrám po roce procesu 

vybaví. Uvedu je podle četnosti, kolikrát bylo téma zmíněno, počínaje nejčastějším: 

 výchovné programy pro větší děti 

 věkové složení dětí ve skupince 

 nedostatek personálu hlavně v době dovolených, přesčasy 

 komunikace vedení se zaměstnanci o chystaných změnách 

 ozdravný pobyt, vhodné zařízení 

 zlepšení komunikace mezi sestrami a sociálními pracovnicemi 

a psychologem 

 rozhodování sester o pobytu dětí venku, když je horko 

 obnovení velkých vizit 

 počet dětí ve skupině 

 nedostatek velkého oblečení pro větší děti 

 umisťování dětí do rodin 

 výpověď sestry 

 dodržování harmonogramu služeb 

 Kromě témat jsem se zajímala také o to, jestli byla supervize na zvolené téma 

podle názoru sester dostatečně zaměřená. Nadpoloviční většina sester hodnotila 

supervizi v uplynulém roce na škále 0 až 10 (0 znamená „vůbec ne“ a 10 „byla 

dostatečně zaměřená“) čísly 8 až 10, ostatní pak čísly 5 až 7. 

 Ohledně volby tématu byly některé sestry toho názoru, že téma na supervizi 

vždy vzniklo v debatě kolektivu. Jiné sestry pak nabídly tato témata pro pokračování 

supervize: 

 výchova větších dětí 

 menší počet dětí ve skupince, především těch starších 
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 více prostoru pro větší děti 

 rychlejší překládání pětiletých dětí do dětských domovů nebo do jiných 

zařízení 

 vztahy v kolektivu 

 V další části rozhovoru dostaly pracovnice příležitost zhodnotit, jestli a jakým 

způsobem byla supervize užitečná jednak jim osobně, jednak jejich oddělení či celé 

organizaci. 

 Z osobního hlediska viděly sestry užitečnost supervize v těchto oblastech: 

„Že jsem se seznámila s tím, jak to probíhá, co to může obnášet.“ 

„Asi že se vypovídám. Nejvíc mi dala ta supervize s ... (sociální pracovnicí – pozn. 

tazatelky), že jsme to (konkrétní informace o umisťování dětí – pozn. tazatelky) 

slyšely od ní, ona od nás (informace o dětech, co by konkrétní děti potřebovaly – 

pozn. tazatelky), že jsme se na něčem domluvily“ 

„Mně to bylo příjemné, že jsem se setkala se sestrama, že jsem měla možnost slyšet 

jejich názory. Odkrývaly se tam věci, o některých jsem tušila, o některých jsem 

nevěděla. Možnost mluvit, říct svůj názor.“ 

„Že si tam člověk mohl to svoje říct, aniž by z toho byly nějaké následky negativní. 

A že jsem ten problém neviděla třeba jenom já, že se přidaly i ostatní. Že ten náhled 

nemám špatnej, že ho mám podobnej jako ony. Nemusel být úplně totožnej, ale že je 

nás víc, kdo ten problém vidí, že jsem si ho nevymyslela.“ 

 Z hlediska oddělení nebo organizace přinesla podle sester supervize lepší 

informovanost sester na odděleních, eventuálně i vzájemnou mezi sestrami, 

sociálními pracovnicemi a vedením díky obnovení velkých vizit: 

„Jsme lépe informovaný o přesunech, překladech dětí.“ 

„… informace; že o změnách víme více dopředu.“ 

„Dneska byla velká vizita. Byla tady vrchní, výjezdová sestra, sociálka a staniční.“ 

 Jedna sestra uvedla přesah řešení konkrétního případu staršího dítěte, které 

zůstalo samo mezi kojenci: 
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„Ty větší děti jdou mezi svoje vrstevníky, myslím, že je to pro ně lepší.“ 

 Další sestra soudí, že supervize napomohla vztahům mezi kolegyněmi díky 

tomu, „že jsme si měly čas i promluvit, protože tady většinou čas na to není. Takže 

jsme probraly i ty provozní věci.“ 

„Sestry byly rády (…), že se mohly setkávat mezi sebou, potom později i z různých 

oddělení; slyšet různé názory, že jsou na tom někde jinde podobně, že řeší možná 

stejný problémy a případně co se s tím dá udělat. Spojuje to lidi.“ 

 Dále jsme se v rozhovoru dostali k otázce, jestli supervize podle názoru sester 

napomohla zlepšení péče o děti a případně jakým způsobem. Objevily se připomínky 

výsledků supervizních setkání: 

„Myslím, že ano. Napadá mě ten … (jméno chlapce – pozn. tazatelky), že se nakonec 

přeložil mezi ty větší děti. To si myslim, že bylo pro něj plus. Ale je to úhel pohledu, 

někdo to vnímá, že je to dobře, aby se přeložil, někdo zase vnímal, že je dobře, že má 

individuální péči.“ 

„Asi docela jo. Třeba ty holky, co měly ty velké děti, že se domluvily na té výchově 

dohromady. Pro ty pětileté děti něco připravovat, my už na to nemáme osnovy, v tom 

se taky trošku zapracovalo.“ 

 Při hodnocení práce supervizorky pomocí škály od 0 do 10, kde 0 znamená 

„způsob práce supervizorky mi vůbec nevyhovoval“ a 10 „vyhovoval mi úplně“, 

odpověděla více než polovina pracovnic čísly 8 až 10. Jedna z nich doplnila:  

„Vedla jste to v klidu, vytrvale a obětavě.“ 

 Na dotaz, co jsem mohla dělat jinak, odpověděla: 

„Možná někoho utnout. Když to nevedlo k nějakému výsledku, tak říct: tohle je mimo 

téma, jdeme dál.“ 

 Další pracovnice byly méně spokojené, uvedly hodnocení 4 až 7. Pracovnice, 

která řekla nejnižší číslo, dodala, že to ale nemá s čím srovnat. 
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 Pak se sestry zamyslely, co by mělo být jinak, aby supervize mohla být 

užitečnější. Nejvíce by potřebovaly zpětnou vazbu na výstupy ze supervize: 

„Komunikaci vedení s námi potom, aby se to dobralo do nějakého výsledku.“ 

„Třeba sdělit nám svůj názor na to, případně proč to tak (jak navrhují sestry – pozn. 

tazatelky) nejde.“ 

„Potřebujeme vidět odezvu.“ Ta by mohla být v informačním sešitě, ať už pozitivní 

nebo negativní, aby si to každý mohl přečíst. 

 Další pracovnice by potřebovaly: 

„Aby byla supervize v mé pracovní době, protože dojíždím.“ 

„Pro mě by bylo lepší, kdyby se víc probíralo řešení výchovných problémů.“ 

„Aby se lidi dokázali víc otevřít, nemít tolik obavy, že řekne někdo něco špatně.“ 

„Potřebovala bych, aby tam byl někdo ze stejného oboru jako já.“ 

„Možná delší čas, aspoň dvě hodiny. Ale nedovedu si představit, jak to navlíknout na 

ten náš provoz.“ 

 A co sestry motivovalo k tomu, aby na supervizi šly? Některé chtěly probrat 

problémy, například potřebovaly řešit situaci s velkými dětmi. Další to braly jako 

povinnost, nebo byly zvědavé: 

„Tady to bylo daný tak, že se tam má jít.“ 

„Poprvé byli všichni zvědaví.“ 

„Na supervizi šly jenom ty, co sloužily, byly zrovna tady a bylo jim řečeno, že by měly 

jít.“ 

 Překážkami v účasti sester na supervizi se ukázalo být: 

„Měly volno, nebo musely být u dětí.“ 

„Třeba jsou z daleka, nebyly v práci a nemohly přijet.“ 
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„… nebo tomu nevěřily, že se něco změní.“ 

 Názor na to, jestli by měla supervize pokračovat, se mezi sestrami různil. 

Občas nebyl jednoznačný, protože někdy byla supervize „bez efektu a někdy to 

zafungovalo“. 

 Tři pracovnice by navrhly v supervizi pokračovat, jedna z nich doplnila: 

„Myslím, že to je ještě brzy, jestli říct jo nebo ne… takže já bych to ještě nechala, 

pokud tam nebude ta zpětná vazba, tak se to může klidně zrušit, protože to je ztráta 

času nás všech.“ 

 Pokud by supervize pokračovala, tak jak často a pro koho by byla určená: 

„Jednou za pět až sedm týdnů. Tak jak je to teď – pro všechny sestry a sociální 

pracovnice.“ 

„Dala bych ji přístupnou komukoliv, kdo bude mít potřebu nějakým způsobem 

reflektovat něco, něco řešit. Interval byl vyhovující.“ 

 Rozhovor mi poskytla i jedna respondentka, která se supervize neúčastnila 

z důvodu, že teprve nedávno přišla z jiného oddělení. Podle ní je supervize o tom, 

jaké by tu sestry chtěly změny nebo jak jsou spokojené se svou pracovní náplní, se 

svým výkonem a hlavně že jde o syndrom vyhoření. Sloužit má podle ní k vyřešení 

některých problémů. Jako možné téma viděla komunikaci vedení a sester.  

 Část rozhovoru se ubírala oklikou přes vysvětlování, jak supervize probíhá, že 

je to takové přemýšlení o práci, sdílení si mezi sebou, předávání zkušeností, jak se 

volí téma a že to nutně nemusí být o problému, ale i o tom, co se komu daří. K tomu 

sestra poznamenala: 

„Teď když s váma mluvím, tak bych možná šla i na tu supervizi se podívat, jak to 

chodí.“ 

5. Komunikace, předávání zkušenosti, zpětná vazba 

 Sestry shodně uvedly, že informace jsou předávány ústně, písemně a přes 

počítač, tak jako dřív. Předávání směn probíhá ústně mezi sestrami, informace 

z porad staniční sestra zapisuje: 
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„To máme v pracovním sešitě. Z porad tam máme informace, co je novýho, to si 

musíme přečíst a stvrdit podpisem, že jsme se s tím seznámily.“ 

 V poslední době si sociální pracovnice vyjasňovaly předávání informací se 

sestrami. Zlepšení vzájemné informovanosti nově přináší velká vizita, věří sociální 

pracovnice. 

 V případě pracovního problému se mohou sestry obrátit na staniční sestru, 

která je jejich přímá nadřízená. Některé sestry uvedly, že také řeší problémy často 

s kolegyněmi, nebo mohou jít i za vrchní sestrou: 

„Za staniční, pak se to směřuje dál k vrchní, ale vždycky máme kam jít.“ 

 Všechny sestry míní, že si vzájemně předávají zkušenosti, některé jsou 

i konkrétnější: 

„Třeba informace o dětech, že na toho platí tohle, nebo já jsem to udělala takhle…“ 

 Sestry se shodují, že je zde možné přiznat chybu. Některé dodávají, že je to 

důležité. Reakce na přiznání chyby se různí podle situace a závažnosti pochybení: 

„Pomůžou vám nebo něco poradí, jak by se to mělo udělat líp nebo jinak.“ 

„Když někdo chybu nepřizná, reakce je negativní.“ 

„Podle toho, jaká chyba to je. Když je to závažný, musí se to nějak vyřešit, ale určitě 

se to dá vyřešit v klidu.“ 

 Zajímala jsem se také, o čem se na oddělení mluví a čem ne. Sestry spolu 

mluví o konkrétních pracovních věcech i o těch osobních. Většinou zmínily hovory 

o zdejších dětech, „co třeba vyváděly, co umí, neumí“.  

 Dále se mluví: 

- „o práci, o provozu, co je nového; ale i soukromé věci si tady povídáme“ 

- „nebo když je nová událost na baráku, např. sestra onemocněla, kdo za ní bude 

sloužit“ 

 O tom, že by se o něčem nemluvilo, sestry nevědí. 
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 Ohledně emocionální náročnosti práce se jen menší část domnívá, že je 

uznávána jak kolegyněmi, tak vedením. Podobně si jen pár sester myslí, že zde 

emocionální náročnost práce uznávána není. Převládají názory sester v duchu: 

„Ano s kolegyněmi, ze strany vedení o tom pochybuju, tam asi ne.“ 

 Zpětnou vazbu sestry nejčastěji dostávají od staniční sestry, své přímé 

nadřízené. Asi polovina sester však uvedla, že zpětnou vazbu nedostávají, nebo jen 

sporadicky či výjimečně: 

„Pravidelně ne, spíš když je schůze dvakrát do roka i s vedením.“ 

 V dalších odpovědích se objevilo, že zpětnou vazbou je pro sestru výše odměn 

nebo zpráva o dítěti od adoptivních rodičů. 

6. Participace na řízení 

 Na to, jestli se nadřízení zajímají o jejich názory, mají sestry rozdílné pohledy: 

„Ano, když se mi něco nelíbilo, šla jsem za vrchní, bylo to vyslyšeno.“ 

„Někdy se něco doslechnou nebo se jim donese a nechá se to být, protože na to mají 

jiný názor, ale zajímaj se určitě. Když je nějaký problém, řekneme to staniční.“ 

 Pokud sestry přijdou s nějakou iniciativou, podle většiny z nich na to vedení 

reaguje dobře, záleží na tom, o co jde, jestli je to proveditelné. Pokud se jedná o akce 

jako výlet s dětmi, dokoupení pomůcek nebo vymalování herny, vedení obvykle 

iniciativu podpoří. 

„Podle toho, s jakou iniciativou. Pokud se týká toho, že vezmeme děti někam na 

výlet, tak to samozřejmě pozitivně. Pokud máme třeba požadavek, že potřebujeme 

něco dokoupit, tak většinou si myslej, jako že to není pravda...“ 

 Participace na řízení, rozhodování na základě spolupráce nejlépe funguje na 

oddělení mezi kolegyněmi a staniční sestrou, s vedením spíše výjimečně: 

„Na oddělení se staniční sestrou ano, kdybych šla za vrchní, tak by to taky šlo.“ 

„Mezi sestrama a vedením? Myslím, že asi moc ne.“ 

„U těch větších věcí, postupů, přijde nařízení, teď to bude takhle, tak se to tak prostě 

dělá. Máme pracovní postupy, které bychom měly jako pracoviště dodržovat.“ 
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„Pokud jde o děti, tak ano.“ 

7. Hodnoty 

 

Pro sestry je na jejich práci nejhodnotnější (seřazeno od nejčastějších odpovědí): 

 když se děti dostanou do rodiny nebo k dlouhodobým pěstounům 

 spokojené děti 

 mám tu práci ráda, baví mě 

 dobře vychované děti 

 dobré vztahy konkrétně na našem oddělení 

Jednotlivě pak sestry ještě uvedly: 

„Já tady tu práci prostě mám ráda. Myslím si, že těm dětem mám já co dát, že pořád 

mě to, nechci říct vyloženě naplňuje, ale mám tu práci ráda, těší mě, těším se na ty 

děti, myslím si, že ony se těší na mě, mám jim ještě co předat, bych řekla.“  

„Když vidím, že dítě odchází spokojený do náhradní péče. Tím myslím dlouhodobé 

pěstouny nebo adoptivní rodiče. A když je připravený, vyspělý, vybavený pro život na 

ten svůj věk.“ 

3.9.4.2 Rozhovory – analýza výsledků 

V tuto chvíli už je možné se podívat na základě dat z rozhovorů na to, jak 

z pohledu zdravotních sester probíhalo zavedení supervize, prostřednictvím odpovědí 

na dílčí výzkumné otázky: 

Jak se proměnila kultura organizace? 

Po zrušení kreditního systému vzdělávání zdravotních sester ubylo příležitostí 

a motivace ke vzdělávání. 

Ohledně toho, čím se podle sester může zařízení chlubit, došlo k částečné 

proměně. Zatímco při prvním dílčím šetření řada sester zdůrazňovala možnost dětí 

dostat se do adoptivní nebo pěstounské rodiny, práci s dětmi ve výchovných 

zaměstnáních a zabezpečení lékařské péče o děti, v rozhovorech po roce už se 

o těchto věcech sestry nezmiňovaly. Byly teď spíš hrdé na děti samotné, mluvily 

o tom, že děti jsou šikovné, hodné a vychované a podle sester se tu cítí dobře 

a v bezpečí. A nově také oceňovaly přístup a chování personálu k adoptivním 

rodičům. 
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V návrzích, co by bylo dobré v péči o děti zlepšit, se před zavedením supervize 

nejčastěji objevovalo – a po dalším roce už jen ojediněle nebo vůbec - snížení počtu 

dětí ve skupině, zkrácení pobytu dětí v zařízení, uvolnění režimu, který musí 

dodržovat sestry a také požadavek na více personálu v době dovolených. Tato témata 

byla probírána na supervizních setkáních a prostřednictvím výstupů ze supervize se 

dostala k vedení organizace, které na ně mělo možnost reagovat. 

Po roce supervize se v rozhovorech objevily některé nové náměty pro zlepšení, 

jako například možnost péče výchovné sestry, která by se mohla několik hodin týdně 

věnovat starším dětem a pomáhat jim tak lépe zvládat problémové oblasti, nebo 

potřeba více volnosti a soukromí pro tyto děti. Sestry také opět zmiňovaly možnost 

větších dětí navštěvovat mateřskou školu, tentokrát ale měly mnohem důkladněji 

promyšleno, jaký by to pro děti mohlo mít přínos. 

Vedení organizace uvedlo při vyjednávání supervizního kontraktu jako cíl dobré 

vztahy na pracovišti. Po vyhodnocení závěrečných rozhovorů se ukázalo, že některé 

sestry pozorují zlepšení komunikace a tím pádem i vztahů mezi kolegyněmi, ačkoliv 

se na supervizi vztahy přímo neřešily, respektive nebyly explicitně označeným 

tématem. Domnívám se, že k tomu mohlo dojít díky bezpečnému prostředí na 

supervizních setkáních, které umožnilo supervizantům zážitek otevřené diskuze, 

vzájemného setkávání a sbližování. 

 

Co pro sestry nyní pojem supervize znamená a jaký byl podle nich její 

přínos? 

Představa sester o supervizi je teď taková, že se jedná o setkání, otevřenou 

diskuzi nějakého pracovního problému a někdy také navrhnutí jeho řešení. To by 

mělo přispět ke zlepšení práce. Na setkání přijde nezávislý člověk (supervizor), který 

vede diskuzi dojednaným směrem, udělá se zápis a podle potřeby se pak daná 

problematika řeší s vedením.  

Mohou se tak řešit i vztahy na pracovišti, mělo by to přispět k jejich zlepšení 

a k lepší spolupráci jak mezi kolegyněmi, tak mezi sestrami a vedením organizace. 

Obavy, které se objevily před zahájením supervize, že může při setkáních dojít 

k hádkám a ke zhoršení vztahů mezi kolegyněmi, se tedy nepotvrdily. 
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Podle jedné pracovnice znamená supervize možnost reflexe svých pocitů 

a nejistot, práce na sobě ve vztahu ke své profesi, prostor pro odventilování, 

promyšlení a přehodnocení věcí. 

Celkově by měla supervize podle sester pomáhat k lepší spokojenosti v práci 

a díky tomu i ke zlepšení výkonu práce a také prevenci vyhoření. 

 Pro sebe viděly sestry přínos supervize v těchto oblastech: 

 seznámení se se supervizí 

 vzájemná výměna informací 

 možnost setkat se, říct svůj názor, slyšet názory druhých, vyslechnout si 

problémy lidí z jiných oddělení a inspirovat se jejich řešeními 

 odkrývání věcí, o kterých nevěděly 

 bezpečný prostor, kde může člověk mluvit bez negativních následků 

 zjištění, že více lidí vidí věci podobně 

 pocit optimizmu 

 

 Pro organizaci přinesla podle sester supervize: 

 lepší informovanost a komunikaci mezi sestrami, sociálními 

pracovnicemi a vedením 

 obnovení velkých vizit, při kterých multidisciplinární tým probírá případy 

konkrétních dětí spolu se sestrami 

 posun v organizaci skupin dětí, který je pro děti přínosný 

 možnost setkání sester i z různých oddělení, což napomohlo vztahům 

mezi nimi, spojování lidí 

 iniciování přípravy metodiky práce s většími dětmi 

Jak jsem uvedla v teoretické části v kapitole 2.1.3 o účelu supervize, může jím 

být zmírnění pracovního stresu lidí pracujících s ohroženými dětmi. Tento stres může 

souviset s organizačními faktory i s pracovními vztahy, jak mezi pracovníky 

navzájem, tak mezi zaměstnanci a organizací. (Steelová, 2001) 

Ačkoliv snižování stresu nebylo explicitně kontraktováno ani při jednání 

s vedením, ani v rámci sbírání témat pro jednotlivá supervizní setkání, potřeba sester 

komunikovat s vedením a sdělovat mu svoje pracovní návrhy a potřeby se opakovaně 

projevovala ve výstupech ze supervize. Ty byly předávány vedení organizace 
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a začaly postupně přinášet výsledky, jako například svolání porady se sestrami před 

realizací organizačních změn nebo obnovení velkých vizit, které dříve probíhaly 

a sestry je velmi vítaly jako příležitost setkat se a komunikovat se členy vedení. 

Dovolím si tedy předpokládat, že díky zlepšení komunikace a vztahů došlo i ke 

zmírnění stresu. 

Jaké překážky se objevily při zavádění supervize? 

Jako hlavní překážka se ukázalo dojíždění sester do zaměstnání, pokud se 

supervize koná mimo jejich pracovní dobu.  

Další potíž způsobuje typ provozu respektive klientů zařízení, jimiž jsou malé 

děti, které potřebují permanentní přítomnost personálu. Takže i sestry, které byly ve 

službě, měly klid na reflexi své práce asi tak jednu hodinu v době spánku dětí, ve 

zbývající půlhodině se často dívaly na hodinky a nemohly se dobře soustředit, 

přestože v době supervize přebíraly odpovědnost za děti staniční sestry. Přitom podle 

některých sester by bylo na setkání potřeba více času, než bylo domluvených 90 

minut. 

Jedna sestra jako překážku uvedla obavy, že řekne něco špatně, což podle ní 

způsobovalo malou otevřenost účastníků supervize. Sociální pracovnici na supervizi 

chyběl další účastník ze stejného oboru. Některé sestry pak na supervizi nechodily, 

protože nevěřily, že se něco změní. 

Pro jasnější vnímání užitečnosti supervize by bývaly sestry potřebovaly 

dostávat zpětnou vazbu na výstupy ze supervize od vedení dříve a po každém 

setkání. Uvítaly by více komunikace od vedení směrem k účastníkům supervize, 

navázání dialogu o možnostech řešení problémů, hledání kompromisů, případně 

vysvětlení, proč se některé věci v tu chvíli změnit nedají. Způsob, jak to realizovat, 

vyjednala supervizorka s vedením na setkání, které proběhlo ke konci 

kontraktovaného ročního období. Dá se tak říct, že se zde uplatnila mediační funkce 

supervize, popisovaná v teoretické části práce (Richards, Payne, Shepperd, 1990, 

str. 13 - 14). 

3.9.4.3 Dotazníky – shrnutí výsledků 

 V rámci závěrečného výzkumného šetření se mi vrátilo osmnáct vyplněných 

dotazníků. Výsledky jsem opět uložila do tabulky a vytvořila z nich grafy. Zaměřila 
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jsem se podobně jako při vyhodnocování rozhovorů na rozdíly oproti situaci před 

rokem. Proto jsem si grafy poskládala tak, aby se hodnoty z prvního a druhého 

šetření daly vizuálně porovnat (viz Příloha 7 – Výsledky výzkumu – Riziko vyhoření 

a Příloha 8 – Výsledky výzkumu – Oblasti pracovního života). Zelená barva opět 

vyjadřuje pozitivní stav a červená negativní. 

Vzhledem k tomu, že jsem první dílčí šetření prováděla zcela anonymizovaně, 

aniž bych jednotlivým respondentům přidělila identifikační kódy, nemohla jsem nyní 

porovnat posuny v odpovědích jednotlivých respondentů. Rozdíly ve výsledcích 

dvou šetření proto uvádím souhrnně za celý vzorek sesbíraných dat. 

Rozdíly v míře rizika vyhoření u zdravotních sester dvou oddělení v této 

organizaci, měřené pomocí dotazníku Maslach Burnout Inventory – General 

Survey (MBI – GS), uvedu v následujícím odstavci. 

Syndrom vyhoření  

 Zatímco o rok dříve devět z deseti sester nepochybovalo o tom, že jejich práce 

má smysl, nyní už to bylo méně než dvě třetiny. Podobným způsobem se posunulo 

vnímání smysluplnosti vlastní práce i v dalších otázkách. Jen jedenáct z osmnácti 

sester práce v naprosté většině baví a zajímá od té doby, co do tohoto zaměstnání 

nastoupily.  

Menší část než před rokem také zažívá radost, když se jim něco podaří. Nově 

se ale vyjádřily dvě sestry, že mají každý den dojem, že jsou ve své práci dobré. 

Jedna naopak nemá tento dojem nikdy. 

Mírně se zvýšil počet sester, které jsou z práce emočně vyčerpané a o něco více 

je těch, co jsou velmi unavené. 

Polarizoval se pohled sester na to, jestli problémy, které v práci vyvstanou, umí 

efektivně řešit. Více než třetina jich to zvládá často až denně, méně než třetina jen 

sporadicky nebo nikdy. Více sester je teď ale přesvědčených, že v práci efektivně 

dosahují toho, aby se věci hýbaly. 

Rozdíly v odpovědích v dotazníku sledujícím šest oblastí pracovního života 

(AWLS) vypadají následovně: 

Přehled oblastí pracovního života 

 Vytíženost:  
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V této oblasti došlo viditelně k největšímu posunu směrem k přetíženosti 

a únavě sester. Méně jich také souhlasí s tím, že mají dost času udělat v práci 

to, co je důležité.  

 Kontrola:  

Sestry mají podle svého názoru nyní o trochu více než před rokem kontrolu 

nad tím, jak dělají svou práci. Pocit, že nedokáží působit na management, aby 

získaly vybavení a prostor, které potřebují ke své práci, zůstal ale téměř stejně 

silný. Podobně se zvýšil jen minimálně pocit profesionální nezávislosti. 

 Odměny:  

V oblasti ocenění a uznání za práci se prakticky nic nezměnilo. 

 Vztahy:  

Dobrá zpráva je, že podle sester jsou teď na pracovišti lepší vztahy. Nejvíce 

k tomu přispívá větší otevřenost komunikace. 

 Spravedlnost:  

Snížil se počet sester, které si myslí, že mají k dispozici účinné prostředky, 

jak se odvolat, pokud mají pochybnosti o spravedlnosti nějakého rozhodnutí. 

Zároveň se ale snížil pocit upřednostňování oblíbenců. 

 Hodnoty:  

Podobně jako před rokem se polovina sester domnívá, že je ve shodě 

s hodnotami organizace. Stoupl ale počet těch, které mají při práci pocit, že 

musí dělat kompromisy se svými hodnotami. 

 Na závěr tohoto souhrnu změn zjištěných pomocí dotazníků uvedu, že 

vypovídací hodnotu těchto výsledků považuji za velmi omezenou. Reflektuji, že 

první dílčí šetření jsem prováděla jako nově příchozí neznámá osoba, a to za 

okolností, kdy byla spuštěna transformace náhradní rodinné péče a mezi sestrami 

vládly obavy, že zařízení bude podstatně redukováno, nebo dokonce uzavřeno, a ony 

přijdou o práci. To je mohlo vést k vytváření co nejpozitivnějšího obrazu organizace. 

Po roce pak už byly sestry klidnější, zařízení bylo redukováno jen velmi mírně 

a účastnice druhého dílčího šetření si zaměstnání udržely. Navíc po diskuzích 

o problémech v organizaci během supervizních setkání už bylo přikrašlování situace 

méně pravděpodobné. 
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3.10   Diskuze a reflexe 

 Nyní přichází na řadu podívat se zpět a prodiskutovat souvislosti mezi 

předpoklady postavenými na základech z prostudované literatury v teoretické části 

této práce a praktickými zjištěními, která přinesla případová studie. Celá práce 

pojednává o zavádění supervize do organizace z pohledu účastníků supervize, 

v tomto případě zejména zdravotních sester. Zahájím tedy tuto část práce 

prodiskutováním jejich pohledu na možné překážky v zavádění supervize. 

 V dílčím výzkumu výchozí situace v organizaci se ukázalo, že některé obavy 

sester ohledně zavádění supervize se shodují s těmi uváděnými v literatuře. Jde 

zejména o práci na směny v pobytovém zařízení (Payne, Scott, 1994, str. 28; 

Wonnacottová, 2014), v tomto případě ještě v kombinaci s dojížděním z delší 

vzdálenosti. I při nejlepší vůli sester v takové situaci není někdy účast na supervizi 

možná, zejména před a po noční směně. V tomto konkrétním případě se to týká jedné 

nebo i dvou třetin sester každého oddělení vzhledem k tomu, že dvanáctihodinové 

směny tu pokrývají tři skupiny sester. 

 Naproti tomu neexistence porad, počítaná v literatuře mezi základní rysy 

„institucionální kultury“ (Schönová, 2010), se neukázala být zavedení supervize na 

překážku. Naopak sestry možnost setkávat se a diskutovat o své práci vítaly a jejich 

návrhy na zavedení porad, případně na obnovení velkých vizit jakožto další formy 

kontaktu a komunikace s vedením, se objevovaly ve výstupech ze supervize. Lze 

tedy usoudit, že udržování tohoto rysu organizační kultury zde není zájmem sester, 

ale děje se tak z jiných důvodů. 

 U kultury organizace bych ještě chvíli zůstala. Jak je uvedeno v teoretické části 

práce, úspěch zavedení supervize velmi záleží na tom, jestli je supervize pro 

organizaci prioritou (Wonnacottová, 2014), nebo nikoliv. Zde se v průběhu 

supervizního procesu ukázalo, že velmi podporující a nápomocné byly staniční 

sestry, tedy střední management organizace. Pokud ale byla na výstupy ze supervize 

žádoucí reakce vedení organizace, trvalo déle, než k této reakci došlo, což bych 

přičítala spíše nezvyku komunikace mezi hierarchickými úrovněmi v organizaci, než 

apriornímu nezájmu. Zde se připojuje ještě jeden aspekt tohoto supervizního procesu, 

a to jeho kontraktovaná délka, tzn. jeden rok. I podle literatury je toto příliš krátká 

doba na vytvoření dostatečně důvěrného vztahu mezi supervizorem a účastníky 
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supervize (Svobodová, Valášek, 2002). V tomto případě, kdy šlo o první pokus 

supervizi v organizaci zavést, bylo podle mého názoru především potřeba více času 

na rozjezd procesů, které by umožňovaly účastníkům supervizních setkání pozorovat 

konkrétní účinky jejich vynaložené snahy. Teprve ke konci ročního období proběhla 

hodnotící schůzka supervizorky s vedením organizace, kde byl prostor na 

vyjasňování ohledně toho, jak nakládat s písemnými výstupy ze supervize tak, aby 

účastníci supervizních setkání dostávali od vedení organizace na tyto výstupy 

konstruktivní reakci. Po tomto setkání se zacházení s výstupy ze supervize opravdu 

zefektivnilo, ale bohužel přišel pak již brzy konec ročního období a proces tak 

nedostal šanci ukázat svoji dlouhodobější užitečnost. 

 Z celého procesu jsem si odnesla ponaučení ohledně toho, jak by mohl 

supervizor podpořit vnímání užitečnosti supervize jejími účastníky. Při sběru dat po 

roce supervize jsem zjistila, že ačkoliv v průběhu roku jednotliví účastníci supervize 

vnímali její užitečnost a reflektovali ji v rámci zakončování supervizních setkání 

nebo naopak při rekapitulaci toho, co se v souvislosti se supervizními tématy událo 

v mezidobí mezi jednotlivými setkáními, s delším časovým odstupem si tyto 

konkrétní momenty již většinou nevybavovali. Supervizor by tedy mohl atmosféru 

užitečnosti podporovat častější rekapitulací toho, čeho bylo již díky supervizi 

dosaženo. Pro některé účastníky by to navíc byla, vzhledem k nepravidelné účasti na 

supervizi, fakticky nová informace o tom, co již supervize přinesla. Pokud by byla 

supervize organizována pro jednotlivá oddělení zvlášť, bylo by navíc možné uvádět 

úspěchy dosažené na ostatních odděleních jako příklady dobré supervizní praxe. 

Stále je však potřeba dbát na dodržování důvěrnosti supervizních setkání a hovořit 

jen o tom, co bylo jejich účastníky označeno jako určené ke zveřejnění, tedy obsah 

písemného výstupu ze supervize. 

 Dodržování důvěrnosti musí být podle mě nejen proklamovaným pravidlem při 

supervizních setkáních. Pro odvahu supervizantů k otevřenosti při reflexi práce, 

sdílení svých pocitů a případných nejistot a obav je potřeba, aby měli účastníci 

supervize možnost zažívat bezpečné prostředí při setkáních a o dodržování 

mlčenlivosti, důvěrnosti a podpůrné atmosféry se sami opakovaně přesvědčili. 

V souvislosti s tímto považuji za úspěch supervizního procesu, že se při závěrečném 

hodnocení změn v organizaci a možné užitečnosti supervize objevil v odpovědích při 
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rozhovorech názor některých sester, že se zlepšila komunikace mezi kolegyněmi na 

oddělení směrem k větší otevřenosti. Jako další pozitivní prvek vnímaly sestry 

setkávání s pracovnicemi dalších oddělení, které umožňovalo sbližování 

zaměstnanců organice mimo jiné při sdílení pracovních zkušeností a které jinak 

vzhledem k uspořádání a uzavřenosti jednotlivých oddělení dříve téměř neprobíhalo. 

Větší otevřenost v komunikaci, vnímání větší blízkosti mezi pracovníky různých 

oddělení a díky tomu i zlepšování vztahů mezi nimi považuji za projev vlivu kultury 

supervize na kulturu organizace a zároveň naplňování zakázky vedení, na které jsme 

se domluvili při vyjednávání supervizního kontraktu. 

 V první části této diskuze jsem se zabývala překážkami při zavádění supervize 

na straně organizace a účastníků supervize. Nyní proberu překážky na straně 

supervizora a provedu sebereflexi v této roli. Vstoupila jsem do organizace jako 

externí supervizor s úkolem zavést supervizi pro zdravotní sestry. Už v tu chvíli se 

objevila otázka zrcadlící očekávání mojí odbornosti v daném oboru. Na nutnost 

takové odbornosti panují podle mých zkušeností různé názory. Ačkoliv by 

supervizanti neměli požadovat od supervizora řešení svých pracovních problémů 

(Havrdová, Hajný, 2008), může být supervizorova orientace a zkušenosti v oboru pro 

supervizi přínosem. V tomto případě jsem přinášela dovednost vést supervizní proces 

a vytvářet bezpečný prostor pro reflexi práce a společné hledání možných řešení 

využitím sdílených zkušeností pracovnic této organizace, ale vzhledem 

k nezkušenosti s fungováním supervize mohla moje neznalost oboru práce 

zdravotních sester vyvolávat jak u nich, tak u vedení organizace pochybnosti 

o možné užitečnosti supervize. 

 Jako větší problém jsem reflektovala křížení svých rolí supervizorky 

a diplomantky, počínaje vynaložením značného úsilí na přípravu a provedení 

počáteční diagnostiky organizace. Přemýšlela jsem, jestli bych postupovala jinak 

v případě, že by realizace zavedení supervize v této organizaci nebyla součástí mé 

diplomové práce. Myslím, že rozdíl by se objevil už na začátku při vyjednávání 

s vedením organizace, kdy bych byla pravděpodobně asertivnější v prosazování 

dobrých podmínek pro úspěšný průběh zavádění supervize. Kamenem úrazu se 

například ukázalo být pověření zástupce ředitele jednáními souvisejícími se 

supervizí. Zástupce mi pak později pouze oznamoval rozhodnutí ředitele o zásadních 
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změnách v uspořádání supervizního procesu, například o otevření supervizních 

setkání pro všechna oddělení společně. Když jsem s ním chtěla tyto změny 

prodiskutovat a hledat optimální způsob jejich realizace, informoval mě, že on mi 

pouze sděluje rozhodnutí ředitele a nemá žádnou pravomoc vyjednávat o jakýchkoliv 

úpravách nebo tato rozhodnutí ovlivnit. Navrhla jsem tedy své setkání s vedením, 

což zamítl s tím, že kontaktní osobou je pro mě on. Z této situace jsem si odnesla 

uvědomění, že je vždy potřeba vyjednat si možnost komunikace s tím členem vedení, 

který má ohledně supervize rozhodovací pravomoc. Nadále také reflektuji, že 

kdybych neměla obavy z předčasného ukončení supervizního procesu ze strany 

vedení organizace, což by mohlo ohrozit dokončení mé diplomové práce, trvala bych 

pravděpodobně na novém vyjednávání supervizního kontraktu, protože původně 

uzavřené kontrakty na supervizi prováděnou se dvěma odděleními jednotlivě v tuto 

chvíli přestaly být dodržovány. 

Dalším důvodem pro rekontraktování byla skutečnost, že pracovnice oddělení 

nově přizvaných k superviznímu setkávání stály dosud stranou všeho dění, které se 

supervizí souviselo, a to mohlo ovlivnit jejich zájem a odvahu se k supervizím přidat. 

Uvědomila jsem si to až při závěrečném rozhovoru s pracovnicí, která byla na 

oddělení přeřazena v průběhu roku a proto nebyla ani účastnicí prvního dílčího 

výzkumu, ani neměla přístup na první čtyři supervizní setkání. Ačkoliv jsem na 

začátku každého setkání zjišťovala, jestli je tam někdo z přítomných poprvé, 

rozdávala a vysvětlovala novým účastníkům písemný informační materiál o supervizi 

a připomínala pravidla supervizních setkání, nic z těchto informací se 

k zaměstnancům nedostalo, dokud na setkání nepřišli. Nebyla tak splněna podmínka, 

že by pracovníci měli vědět, proč se supervize účastní, a mít další informace 

o supervizi, jak uvádím v teoretické části práce (Payne, Scott, 1994, str. 14). V 

novém kontraktu bych tedy navrhovala přidat seminář o supervizi pro nově přidaná 

oddělení jako formu vzdělávání, o které by v této organizaci, podle poznatků 

z prvního dílčího výzkumu, mohl být zájem. 
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4 Závěr 

 Záměrem diplomové práce bylo podrobně popsat konkrétní případ zavádění 

supervize pro zdravotnický personál v organizaci a soustředit se přitom na pohled 

účastníků supervize na tento proces. 

 Během přípravy na zavedení supervize jsem provedla diagnostiku současného 

stavu organizace, respektive dvou jejích oddělení, na kterých měla být supervize 

zavedena. Aplikovala jsem při tom kombinaci kvalitativního i kvantitativního 

výzkumu, konkrétně jsem použila dotazníky a semistrukturované rozhovory.  

 Účastníky veškerého výzkumu v organizaci byly zdravotní sestry, pro které 

byla supervize zaváděna a na jejichž pohled je tato práce zaměřena. Kvalitativní část 

přípravné diagnostiky se proto zaměřuje na připravenost zdravotních sester na 

zavedení supervize a tomu také odpovídá výzkumná otázka tohoto dílčího 

kvalitativního výzkumu. Otázky pro semistrukturované rozhovory jsem připravila na 

základě studia literatury uvedené v teoretické části této práce, kde jsem propojila 

různé typy kultury organizace s předpokládanými překážkami nebo naopak 

příznivými rysy organizace z hlediska možného zavedení supervize. Takto 

připravené předpoklady jsem strukturovala pomocí mentální mapy a na jejím základě 

pak sestavila okruhy otázek pro rozhovory. Po přepsání, otevřeném kódování 

a sepsání souhrnu dat zjištěných z realizovaných rozhovorů jsem provedla 

vyhodnocení silných a slabých stránek organizace z hlediska připravenosti na 

zavedení supervize. 

 Objevily se zde možné překážky uvedené na základě literatury v teoretické 

části práce, zejména to byly některé rysy „institucionální kultury“ organizace, jako 

například směnný provoz v pobytovém zařízení a také to, že sestry nejsou zvyklé 

dostávat a dávat zpětnou vazbu (Schönová, 2010). Obavy ohledně možného 

neúspěchu při zavádění supervize také vyvolávala nepřítomnost některých rysů 

„učící se“ a resilientní kultury organizace, zejména podpory reflexe 

a participativního přístupu k řízení organizace (Beddoe, 2010, Havrdová, Hajný, 

2008). Varovným signálem pak byly pochybnosti sester ohledně otevřenosti 

v případných diskuzích a jejich obavy ze zhoršení vztahů na pracovišti, pokud by se 
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začala probírat konfliktní témata. Naději naopak vyvolával zřetelný zájem sester 

o kvalitu práce s dětmi, která se ukázala být vysoko na žebříčku jejich hodnot i po 

vyhodnocení dotazníků mapujících oblasti pracovního života a riziko vyhoření. 

 Na podrobný záznam o přípravné fázi včetně prezentace výsledků diagnostiky 

organizace a semináře o supervizi pro širší management navazuje v praktické části 

práce popis průběhu devíti supervizních setkání a jednoho setkání s vedením. 

Následuje příprava a realizace výzkumu po ukončení ročního supervizního procesu. 

Při tomto dílčím šetření jsem se zaměřila na změny v organizaci a především na 

současný pohled supervizantů na supervizi jako takovou a na vnímání její užitečnosti 

v tomto konkrétním případě. Zjištění získaná opět pomocí rozhovorů a dotazníků 

jsem pak reflektovala v diskuzi uzavírající praktickou část práce. 

Ukázalo se, že z očekávaných překážek se supervizi do cesty postavily 

nejsilněji směnný provoz a nízká míra participace zdravotních sester na řízení 

organizace. Přesto supervize prokázala z pohledu supervizantek svůj užitek, ocenily 

například setkávání s pracovnicemi jiných oddělení a sociálního úseku, společné 

diskuze a hledání řešení konkrétních případů, předávání informací a reflexi pocitů 

v práci. Obavy ze zhoršení vztahů se nepotvrdily, naopak se zlepšila komunikace 

mezi kolegyněmi i mezi zaměstnanci a vedením organizace. 
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