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Abstrakt: 

 

Diplomová práce se zabývá zkoumáním supervize v organizaci poskytující pobytovou 

sociální sluţbu. Supervizní podpora je zaměřena na celou organizaci a týká se jak řadových 

pracovníků, tak manaţerů, ovšem v podobě výstupů ze supervizí (doporučení) v sobě 

odráţí také organizační procesy.  

 

Teoretická část popisuje supervizi v jejím vymezení a významu, přičemţ se zabývá  

i oblastmi, v nichţ má supervize své uplatnění. Prostor zde je věnován také organizačnímu 

systému jako fenoménu, který umoţňuje zaměřit pozornost supervize na organizaci jako 

takovou, v závislosti na směřování k rozvoji, učení a kultuře. Tato část v sobě zahrnuje 

také teoretickou diskusi na poli sociálních sluţeb, a to zejména po přijetí zákona 108/06 

Sb. o sociálních sluţbách v souvislosti s nároky na organizace s tím spojenými. 

 

V praktické části autorka zkoumá formou kvalitativního výzkumu „supervizi organizace“ 

s ohledem na kontext, v němţ se systém nachází. Při výzkumu vychází autorka z mnoţství 

materiálu pořízeného během 3,5 let trvání supervize v pobytové sociální sluţbě (domově se 

zvláštním reţimem), kterou poskytovala osobně ve dvojici se supervizorkou Mgr. Janou 

Merhautovou. Výzkum spočívá v analytickém zhodnocení dat, vychází z metody grounded 

theory a výsledkem je návrh teorie poskytování supervize organizace – systému. 

 

Abstract: 

 

The diploma work is dealing with investigation of supervision in the organization which 

offers residential social service. Supervision support aims at the organisation as a whole 

and deals not only with rank staff but also with management staff. Its outputs 

(recommendations) reflect also organization process though. 

 

The theoretical part firstly describes supervision in its definition and sense and in the same 

time is dealing with fields in that supervision has its use. Secondly describes also 

organisation system as a phenomenon which allows aiming attention of supervision to an 

organisation itself all according to heading for its progress, learning and culture. This part 

also includes the theoretical discussion in the field of social services especially after 

passing the Law of social services (108/06) in relation with connected organisation claims. 
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The author - in the practical part - with the help of qualitative research examines 

„supervision of organisation“ in consideration with its system context. The research is 

based on material that has been collected during 3,5 years of personally provided 

supervision in the residential service (The house with special regime) together with the 

supervisor Mgr. Jana Merhautova. The research that comes out of the grounded theory is 

based on analytical data evaluation. Its result is a theory suggestion in providing 

supervision of an organisation – supervision of a system. 

 

 

Klíčová slova: 

Supervize 

Sociální sluţby 

Standardy kvality sociálních sluţeb 

Systém, rozvoj, učení, kvalita 

Kultura organizace 

Supervize organizace 
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Úvod 

_________________________________________________________________________ 
 

Tématem mé diplomové práce je zkoumání supervize poskytované v pobytových 

sociálních sluţbách, která je zaměřena na celou organizaci - systém. K danému tématu mne 

inspirovala vlastní zkušenost z poskytování tohoto typu supervize. Společně se zahájením 

studia supervize v roce 2008 jsem měla moţnost začít intenzivně pracovat se 

supervizorkou Mgr. Janou Merhautovou
1
. Po přijetí zákona 108/06 Sb. o sociálních 

sluţbách se otevřely moţnosti poptávky po supervizi a na tuto poptávku reagovala má 

zkušená kolegyně nabídkou širokých moţností, které supervize nabízí. Tato nabídka v sobě 

odráţela jak „umění supervize“, tak poznatky získané studiem oboru „řízení a supervize“. 

Jednalo se v podstatě o to, hledět na poskytovatele sociálních sluţeb jako na „učící se“ 

organizace, které mají v souvislosti s přicházejícími změnami a novými poţadavky své 

potřeby. Stejně tak je měli i pracovníci uvnitř těchto organizací, vnímající změny zvenku, 

ovšem často s jiným tempem při zavádění potřebných změn. Ukázalo se, ţe supervizní 

podpora poskytovaná jednotlivým pracovníkům či týmům, bez návaznosti na organizační 

procesy a zapojení managementu do systému supervize, nebyla v té době aktuální 

potřebou. Celému našemu vývoji v tomto směru pomohla skutečnost, ţe jsme vstoupily 

současně do několika pobytových organizací sociálních sluţeb  

a začaly pozorovat rozdíly mezi nimi. Záhy jsme registrovaly rozdíly v přijímání supervize 

pracovníky, v jejím vyuţívání, v efektivitě a angaţovanosti managementu ve vztahu 

k supervizi aj. Tato všímavost se stala mou ústřední otázkou v souvislosti s cílem mé 

diplomové práce. V rámci jejího zpracování se tedy zabývám zkoumáním supervize 

v organizaci, pokud je tato supervize zaměřena na celý systém. K výzkumu vyuţívám 

vlastní zkušenosti v poskytování supervize ve dvojici se supervizorkou, přičemţ se 

konkrétně zaměřuji hloubkovou analýzou na zpracování výzkumného materiálu získaného 

v jedné organizaci pobytových sociálních sluţeb za období 3,5 let trvání supervize 

prováděné ve dvojici supervizorek.  

 

Diplomová část je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část v sobě 

zahrnuje teoretická východiska týkající se pole supervize v pomáhajících profesích, se 

                                                 
1
 Mgr. Jana Merhautová absolvovala obor řízení a supervize na UK FHS Praha v roce 2006 (se zaměřením na 

supervizi), kromě této odbornosti je arteterapeutkou a působí v ambulanci psychoterapie v Děčíně, lektorkou 

vzdělávacích akreditovaných kurzů MPSV se zaměřením na vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách  

a zároveň je odborným garantem rekvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních sluţbách. V současné 

době externě vyučuje na UK FHS budoucí supervizory.  



 
 

9 
 

zaměřením na její vymezení, význam pojmu, včetně poukázání na oblasti, v nichţ má své 

uplatnění. Teoretická diskuse nad tématem supervize se zaměřuje také na supervizi v rámci 

celého systému. Tato část v sobě dále odráţí oblast sociálních sluţeb včetně legislativních 

poţadavků spojených s přijetím zákona 108/06 Sb. o sociálních sluţbách.  

 

Empirická část v sobě zahrnuje představení výzkumného problému včetně stanovení účelu 

výzkumu a konceptuálního rámce. Představuje metodu sběru dat a způsob jejich 

zpracování, přičemţ s ohledem na cíl diplomové práce podrobně seznamuje s technikami 

zvolenými k interpretaci dat – grounded theory a technika „vyloţení karet“. Značná část 

empirického zkoumání v sobě odráţí rozdělení pojmů a výroků do kategorií, podkategorií 

a jejich rozbor, a to v obsahu, v jejich významu i v čase. Tímto postupným objevováním se 

otevře příběh, který v sobě zahrnuje důleţité skutečnosti získané analýzou dat, je podpořen 

teoretickou diskusí s existujícími teoriemi, informacemi či zkušenostmi ze strany 

odborníků a zakotvuje se do výsledného návrhu teorie poskytování supervize organizace – 

systému.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

Teoretická část 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Supervize – vymezení a její význam          

 

Supervize je profesionální činnost odborníků - supervizorů, která je v současné době stále 

častěji zmiňována v souvislosti s různými oblastmi jejího uplatnění (sociální sluţby, 

zdravotnictví, školství, sociální práce, terapeutická práce apod.). Jejím příjemcem jsou 

zejména pracovníci pomáhajících profesí, ale také manageři takových organizací, kde 

reflexe práce a sebereflexe jsou důleţitými aspekty pro zvyšování kvality práce. Havrdová 

(2008, str.17) o supervizi říká, ţe „pro někoho je supervize tajemný pojem, pod kterým si 

neumí nic představit, pro jiného frustrující zkušenost z odhalení vlastní profesionální 

nejistoty, pro dalšího zajímavý tvůrčí zážitek a skutečná podpora v nesnázích při výkonu 

povolání“. Dalo by se vlastně říci, ţe osobní zkušenost, či naopak nezkušenost se supervizí 

vytváří subjektivní pohled na supervizi. Z toho vyplývá, ţe pochopit supervizi pro příjemce 

supervize vlastně není jednoduché. Havrdová (2008, str.17) hovoří o supervizi z pohledu 

příjemců supervize, tzn. z pohledu konkrétních zkušeností kaţdého jednotlivce, na jejichţ 

základě je pak vnímán její význam. Zároveň zmiňuje vedle individuální zkušenosti 

příjemců supervize i důleţitost sociokulturního kontextu a jeho historie, v nichţ je pojem 

pouţíván. 

 

Supervize je definována v celé řadě informačních zdrojů. Samotný termín je původem 

z latiny. V latině slovo „super“ znamená „výše“ a „visio“ znamená „pohled“ (Page, 

Wosket, 2002, s.14-15). Havrdová (1999, str. 29) překládá slovo supervize z angličtiny 

s ohledem na ekonomické prostředí, v němţ se výraz původně pouţíval a znamenal 

„dohlíţení“ či kontrolu. Zároveň ukazuje určitou košatost pojmu supervize a definuje ji 

jako jednu z „nejvýraznějších forem podpory profesionálního růstu“. Celkově se autoři 

zabývající se typologií supervize shodují v tom, ţe v supervizi jde o rozvoj profesionality 

na straně pracovníka a jakýsi „nadhled“, který můţe pracovník, v rámci své profese, při 

supervizi prostřednictvím reflexe, sebereflexe a zpětné vazby, na sobě zaţít. Stejně tak síla 

proţitku do supervize patří a rozšiřuje tak pole zpětné vazby.  
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Havrdová (2008, str. 21) hovoří o supervizi jako o jedné z nejefektivnějších metod 

profesionálního růstu pracovníka v případě, ţe díky supervizi nastává „organizovaná 

příležitost k reflexi aktuálních pracovních témat“. Úlehla (1996, str. 137) hovoří o 

důleţitosti supervize v momentě, kdy pomáhající pracovník potřebuje nadhled, aby se 

„nezahltil“, kdy sám cítí, ţe se děje něco, co by se dít nemělo, či nejde dosáhnout změny. 

V takovém momentě potřebuje pracovník „někoho, s nímž si o tom může povídat, tedy 

supervizora, čili toho, kdo pomáhá získat nadhled, nebo-li supervizi“. 

 

Svou tradici má supervize ve vyuţívání v USA. Hawkins, Shohet (2004) zmiňují první 

dokument o supervizi z roku 1987, který vytvořila Britská poradenská asociace, v němţ 

poukazují na základní pravidla supervize. Důleţitost v něm je kladena na uţitek supervize 

nejen pro supervidovaného, ale následně přichází uţitečnost pro klienta. Jak však sami dále 

uvádí (2004, str.59), je to jen „začátek příběhu, protože úkolem supervize je nejen rozvíjet 

dovednosti, porozumění a schopnosti supervidovaného, ale v závislosti na prostředí může 

mít i další funkce“.  Koláčková (2003, str. 349) supervizi zobecňuje jako „celoživotní 

formu učení zaměřenou na rozvoj profesionálních dovedností a kompetencí 

supervidovaných“. Zároveň hovoří o důleţitosti aktivního vyuţití vlastního potenciálu 

supervidovaných při samotném procesu supervize, a to v prostředí bezpečném a tvořivém. 

Page, Wosket (2002, str.10) upozorňují na nový „náboj“ supervize poté, co Hogan (1964) 

publikoval Model čtyř fází spolupráce při supervizi. Jedná se o vývojová stádia 

supervidovaného a s tím související přístup supervizora. Podle autorů jde v podstatě  

o proměnu procesu supervize v závislosti na individuálních potřebách supervidovaného, 

které se proměňují s jeho přibývajícími zkušenostmi. Zároveň autoři upozorňují na úskalí 

zmíněného modelu vývoje supervidovaného v tom smyslu, ţe supervizor má spíše roli 

„mentorskou“, tzn., ţe je opomíjen fakt, ţe i supervizor prochází vývojem a učením stejně 

jako supervidovaný.   

 

Page, Wosket (2002, str 14-15) vnímají roli supervizora jako soubor rolí (poskytuje 

podporu, poradenství, vzdělávání, rozvoj aj.). Upozorňují na ztrátu originality, pokud by se 

supervizor výrazně zaměřil pouze na jednu roli. V této souvislosti autoři zmiňují důleţitost 

postupného rozvoje kvality a efektivity práce v závislosti na vývoji významu termínu 

supervize. Vztah mezi supervizorem a supervidovaným se vyvíjel tak, ţe zájmy klienta 

byly povýšeny nad zájmy supervidovaného. To sebou přineslo pohled na supervizora jako 

na experta. V této souvislosti vznikaly nejasnosti týkající se nejen samotné role 
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supervizora, ale i obsahu supervize. Na rozdíl od toho Hartl, Hartlová (2000) povaţují 

supervizora za odborníka a zkušeného experta, který má pod svým dohledem začínajícího 

kolegu, terapeuta, psychologa nebo psychiatra a ochraňuje tím klienta (In.Broţa, 2009, str. 

13).   

 

Podle Pačesové (2004, str. 112) je supervize čím dál častěji povaţována za odborné vedení, 

za proces zdokonalování v povolání, i formu učení v bezpečném prostředí. Šimek (in. 

Pačesová, 2004, str. 112) definuje supervizi v pomáhajících profesích jako “učení v 

bezpečném, laskavém a tvořivém prostředí, kde je v popředí spíše facilitační než kontrolní 

funkce”. Šimek (2004, str. 12) také hovoří o rozvíjení vzdělávání v pomáhajících 

profesích, a to zejména v posledních letech, které se podle něj zaměřuje „systematičtěji, 

cíleněji a profesionálněji“.  Do kvalitního vzdělávání odborníků řadí jak teoretické 

odborné znalosti, tak zkušenosti zaloţené na vlastních proţitcích, ovšem i seznámení s tzv. 

„ţivou praxí“, tj. s přímou prací s klienty. Všechny tyto aspekty v sobě mají potenciál 

„učení se“ a lze jej aplikovat setkáváním se zkušenějším kolegou, konzultacemi s ním, jeho 

nápodobou, či přejímáním zkušeností. O profesionálních způsobech práce v pomáhajících 

profesích a o nutnosti průběţného a nepřetrţitého vzdělávání pracovníků, jako jedné 

z podmínek smysluplné práce, hovoří také Úlehla (1996). V oblasti supervize, v souvislosti 

s pomáhajícími profesemi zmiňuje Šimek (2004, str. 13) laickou představu směřující spíše 

ke „kontrole“ a k představám o předávání rad ze strany supervizora. S tím souvisí i počátky 

role supervizora, který v minulosti byl spíše tím zkušeným kolegou a vlastně také často 

rady svým novým kolegům předával. Šimek dále hovoří o prvním kroku ke kvalifikované 

supervizi v našich podmínkách, který datuje počátkem osmdesátých let, kdy první 

psychoterapeuti absolvovali tříletý výcvik zaměřený na vedení bálintovských skupin
2
. 

K těmto začátkům se váţe jméno doc. MUDr. Jaroslava Skály, jednoho ze zakladatelů 

SUR
3
. Havrdová (2008, str. 17) v této souvislosti upozorňuje na proměny chápání pojmu 

supervize v pomáhajících profesích, které v sobě odráţí proměny konkrétní kultury 

                                                 
2
 Pačesová (2004, str. 72) uvádí, ţe „Bálintovské skupiny jsou pracovní skupiny, v nichž členové 

pomáhajících povolání, většinou v homogenních skupinách, reflektují své profesionální vztahy k pacientům a 

zkoumají podvědomé „zapletení se“ s nimi…To znamená, že jde o vlastní zkušenost, ale jen vzhledem 

k vlastní profesionální roli a z ní vyplývajících vztahů“. 
3
 systém SUR (zkratka podle iniciál jmen Skála – Urban – Rubeš). V letech 1982-1994 byl Jaroslav Skála 

předsedou sekce a později samostatné Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii. Rovněţ zaloţil  

(v r. 1978) a vedl Kabinet pro vzdělávání v psychoterapii při psychiatrické klinice dnešní 1.LF, podílel se na 

vytvoření a práci Praţského psychoterapeutického institutu a Praţské psychoterapeutické fakulty (obojí 

1991) a Vysoké školy psychologicko-sociální (http://krabice-mrtvych.blogspot.com/2007/11/doc-mudr-

jaroslav-skala.html). 
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v různých oblastech a mnohé „vývoje myšlení a myšlenkové proudy“. Havrdová (2008, str. 

17) konkretizuje šest témat, které se vztahují k vývoji supervize a podle nichţ lze chápat 

současné supervizní trendy. Patří sem „dialog“, „reflexe a její místo v supervizi“, 

„andragogické učení“, „psychologické zákonitosti v procesu pomoci“, „sdílení mezi 

kolegy a interprofesní dialog v týmové či skupinové práci a učení“, „organizace  

a organizační rozvoj ve vztahu k supervizi“. Právě dialog hrál významnou úlohu při 

předávání „podpory práce ze strany zkušenějšího vůči méně zkušenému…Jedním z impulsů 

pro vznik fenoménu supervize, jak jej v současnosti chápeme, byla inspirující zkušenost 

dialogu v situaci společného hledání a učení“ (Havrdová, 2008, str. 18-19).  

 

S dialogem úzce souvisí pojem reflexe, který je spojován s procesem supervize. Havrdová 

(2008, str. 20) hovoří o tom, ţe jádrem potřeby supervize jako něčeho, co není pouhým 

dohledem, je právě potřeba reflektovat činnosti, ve kterých jde o mezilidské vztahy  

a naplnění smyslu, nikoli jen o technickou povahu těchto činností. Havrdová (2008, str. 20) 

chápe reflexi jako pojem pro supervizi „klíčový“, kdy reflexe „předpokládá zastavení  

a obrácení pozornosti na určitý úsek zkušenosti, zaměření se na něj (aktivní pozornost), 

vystoupení z obvyklého (zaběhaného) rámce nazírání a přístupu k věci a otevření se 

„něčemu“ neočekávanému, co se „vynoří“(pocit, postoj, myšlenka, zorný úhel, souvislost 

apod.). Reflexe tedy úzce souvisí s pojmem supervize, a to v momentě, kdy je „předmětem 

reflexe pracovní kontext a pracovní proces, s cílem poznat a pochopit, a tím se dostat 

k lepšímu přístupu ke klientům, kolegům či způsobům práce, jde o supervizi“. (Havrdová, 

2008, str. 21).  

 

Supervize jako odborná metoda můţe také účinně chránit před syndromem vyhoření. 

Zabývá se tím, co překáţí dobrému výkonu profese, zaměřuje se buď na problém, na vztah, 

nebo na průběh, čímţ obsahuje také sloţku podpory i řízení. (Baštecká In. Matoušek, 

2003). „Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané 

situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. 

Současně může být supervize také modelem učení“ (http://www.supervize.eu/o-

supervizi/co-je-supervize/). 

 

 

http://www.supervize.eu/o-supervizi/co-je-supervize/
http://www.supervize.eu/o-supervizi/co-je-supervize/
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1.1. Oblasti uplatnění supervize  
 

 

Hawkins, Shohet (2004, str. 59), jako jedni z autorů zabývající se vymezením pojmu 

supervize, se věnují nejen druhům supervize, ale také tzv. „stylům“. Ukazují novým 

supervizorům širší pohled na supervizi. Jde o to, aby si mohli supervizoři určit „vlastní styl 

supervize a poté najít konkrétní typ nejvhodnější pro daného supervidovaného a prostředí, 

v němž budou pracovat“. 

 

Supervize je často zmiňována v souvislosti s oblastí, v níţ je poskytována. Obecně lze říci, 

ţe supervize je nejvíce vyuţívána v pomáhajících profesích. Podle Šimka (2004, str. 12) se 

pomáhající profese poslední dobou daleko více profesionalizují a kvalitativně vyvíjejí. 

Sféra pomáhajících profesí podle něj zahrnuje „lékaře, zdravotní sestry, sociální 

pracovnice, ošetřovatelky nebo třeba klinického psychologa, psychoterapeuta, pracovníka 

komunitní péče na poli zdravotnictví. Nebo náplň denní práce s lidmi ve sféře sociální péče 

a nakonec také na poli rodinného i pedagogicko psychologického poradenství, výchovné 

péče, speciálního školství i školství v nejširším smyslu“. Také Havrdová (2008, str. 47) 

uvádí, ţe vznikem nových pomáhajících profesí „se rozšiřuje a specializuje i působnost 

supervize“.  V této souvislosti dále uvádí i zkušenosti z jiných zemí, kdy například ve 

Velké Británii či v USA se pouţívá klinická supervize, církev vyuţívá supervizi pastorační 

sluţby a v Rakousku je supervizně vyuţívána i oblast školství a zdravotnictví.  

 

V poslední době se setkáváme i v našich podmínkách s různými přístupy k supervizi 

v oblastech školství, zdravotnictví a v sociálních sluţbách. Zároveň se lze setkat i se 

supervizory specializovanými ve svých profesních oborech. Například v arteterapii, 

ergoterapii, videotréninku interakcí, doprovázení, adiktologii, i v dalších terapeutických 

směrech.  

 

Oblast školství v sobě zahrnuje školy, zařízení výchovného poradenství a zařízení 

ochranné a ústavní výchovy. Všechny tyto subjekty spojuje skutečnost, ţe jsou řízeny 

ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy (dále MŠMT). V oblasti školství je pojem 

supervize poměrně nový. Masáková (2008, str. 173) datuje začátek supervizní poptávky ve 

školství rokem 2003, kdy první absolventi výcviku SUR podali projekt na MŠMT se 

zájmem o vzdělávání v supervizi. Jejich cílem bylo uplatňovat supervizi ve školství. Tento 
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projekt nebyl v uvedené době podpořen. Jediné, co se podařilo, bylo ve velmi ojedinělých 

případech vyuţívat supervizi v zařízeních ústavní výchovy. Vzhledem k tomu, ţe 

supervize nebyla podpořena MŠMT, závisela její úspěšnost na jednotlivcích z řad 

supervizorů, ředitelů ústavních zařízení, i jednotlivých pracovníků. Masáková (2008, str. 

174-176) dále uvádí, ţe supervize se úspěšně začala realizovat v zařízeních výchovného 

poradenství, zatímco přímo ve školách se toto nepodařilo. Pedagogové nebyli připravováni 

na přijímání supervize. Pokus, jak zavést supervizi do školství probíhal realizovanými 

kurzy s prvky supervize, kde se ukázala potřebnost této aktivity pro pedagogy. Supervize 

se přesto začala ve školách ojediněle objevovat, a to ještě před legislativními úpravami. 

Supervize ve školství se objevila oficiálně  v dokumentu vydaném v březnu 2010 MŠMT 

s názvem „Metodický pokyn k poskytování supervize ve školských zařízeních pro výkon 

ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních preventivně výchovné 

péče č.j. 1599/2010-6/IPPP“ (www.msmt.cz). V tomto dokumentu se pro oblast školství 

vymezuje pojem supervize, cíle supervize, kdo je supervizor a kdo je supervidovaný. 

Dokument se podrobně zabývá druhy a předmětem supervize, kvalifikací supervizora, 

ochranou osobních údajů a etických principů supervize včetně pravidel pro realizaci 

supervize. 

 

V oblasti zdravotnictví je pojem supervize, zvláště v poslední době, hodně diskutovaným 

tématem. Obecně lze říci, ţe existuje teoretický rámec supervize ve zdravotnictví, a to 

především přípravou budoucích supervizorů pro oblast zdravotnictví na UK FHS, obor 

řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních. Zároveň existují konkrétní 

projekty týkající se především vzdělávání zdravotníků neţ samotné supervize. V letech 

2007 - 2010 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno 

disponovalo akreditovaným programem v rozsahu 48 hodin s názvem „Formy a moţnosti 

supervize“ (www.nconzo.cz/web/vzdelavani/23). V současné době se na trhu neobjevují 

oficiální programy zaměřené na supervizi ve zdravotnictví. Záleţí tak na jednotlivých 

manaţerech ve zdravotnických organizacích, kteří supervizi osobně podporují a ve svých 

zařízeních ji realizují. Supervizí ve zdravotnictví se také zabývají ve svých diplomových 

pracích studenti UK FHS. Podle Šupkové (2010, str. 32) „supervize je nezbytná pro 

profesionální i osobnostní rozvoj sester, především pro podporu a řešení problémů, které 

vycházejí ze vztahu sestra-pacient. Prostřednictvím reflektování a rozebírání práce 

zdravotníků s pacienty si lze více uvědomovat emoční reakce na pacienta, chápat dynamiku 

interakce s pacientem“. Šupková (ibid) dále hovoří o absenci legislativního zakotvení 

http://www.msmt.cz/
http://www.nconzo.cz/web/vzdelavani/23
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supervize ve zdravotnictví. O důleţitosti supervize ve zdravotnictví se zmiňuje také 

Marková (2008, str. 177). Osobně jsem se v praxi setkala s tím, ţe v systému vzdělávání 

zdravotníků můţe supervize mít své místo, neboť lze v rámci kreditního systému pro 

zdravotnické pracovníky supervizi bodově ohodnotit v rámci celoţivotního vzdělávání (při 

splnění podmínek daných profesní a oborovou unií zdravotnických pracovníků v Brně).  

 

Sociální sluţby mají od roku 2007 oporu v legislativě v podobě zákona 108/06 Sb.  

o sociálních sluţbách. Součástí tohoto zákona je i díl věnovaný povinnostem poskytovatelů 

sociálních sluţeb, kdy v odstavci h) jsou poskytovatelé povinni dodrţovat standardy 

kvality sociálních sluţeb (www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf). Co se týče 

supervize, hovoří se o ní ve standardu kvality č. 10, kritérium 10e, kdy „poskytovatel 

zajišťuje pro zaměstnance, kteří vykonávají přímou práci s osobami, kterým je poskytována 

sociální služba podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka“. Tímto odborníkem můţe 

být supervizor. Havrdová, Broţa (2008, str. 157-164) se domnívají, ţe vyuţívání supervize 

je jakýmsi znakem profesionality a kvality organizace. Zároveň se v publikaci určené 

poskytovatelům sociálních sluţeb (ibid) vyjadřují k osobě supervizora včetně poţadavků 

na jeho kvalifikaci, jak supervizora vybírat, formu, obsah, frekvenci, dobu trvání, cíle  

i výstupy supervize. Také ukazují návod, jak vyjednat kontrakt, co je jeho obsahem a kdo 

se na kontraktu podílí. Pro sociální sluţby dle mého názoru chybí jednotné vymezení 

pojmu supervize a osoby supervizora, byť díky standardům kvality má potaţmo supervize 

v sociálních sluţbách své místo. Řada organizací supervizi vyhledává a zavádí, neboť musí 

vykazovat určitý stupeň kvality poskytovaných sluţeb vycházející z legislativní povinnosti. 

 

1.2. „Supervize organizace“ jako supervize systému 

 

Organizace je „buď formální skupina lidí se společnými cíli, nebo se tak označuje činnost, 

která je součástí procesu řízení (tj. organizování). Termínem se také označuje jakýkoliv 

útvar (ekonomický, politický, státní), když se o něm hovoří v přeneseném slova smyslu“ 

(http://cs.wikipedia.org). S pojmem organizace úzce souvisí pojem organizační kultura. 

Autoři Bělohlávek et.al (2006, str. 71) hovoří o organizační kultuře jako o něčem, co 

souvisí s atmosférou, která na nově příchozího pracovníka působí, s jednáním a proţíváním 

lidí v organizaci (nervozita, uspěchanost nebo naopak klid a rozváţnost), s různými 

provozními „manýry“ či způsoby práce (úřednická pečlivost a opatrnost nebo naopak 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADzen%C3%AD_(ekonomika)
http://cs.wikipedia.org/
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riskování managerů) a se zvyklostmi. Pro nového pracovníka můţe trvat dlouho, neţ se 

svým přizpůsobením zařadí do týmu. Řada zvyklostí se podle autorů stává „normou 

každodenního chování pracovníků“ a nazývají se organizační kultura. Základní rysy 

formují zakladatelé organizace, kteří vnášejí své vize, představy, hodnoty, postoje. Dalším, 

kdo se podílí na formování kultury jsou i ostatní členové organizace, kteří zase vnáší své 

předchozí zkušenosti i své vlastní ideály a představy. Postupně se organizační kultura 

upevňuje. Kašparová (2006, str. 3) uvádí, ţe kromě jiného jde především o sdílení určitých 

hodnot a norem, které tvoří základ, kolem něhož se odvíjí veškeré dění v organizaci“.   

 

Veltrubská (2008, str. 147) uvádí, ţe „systém chápeme jako účelově definovanou množinu 

prvků a množinu vazeb mezi prvky, jež společně určují vlastnosti celku“. Autorka 

upozorňuje na důleţitost systémového myšlení v celé řadě oborů, kdy začaly vznikat 

moţnosti, jak problém nejen popisovat, ale jak jej i ovlivňovat, více rozvíjet, podporovat, 

upravovat. Systémové myšlení podle autorky je „nezbytností pro všechny oblasti 

supervize“, neboť řešení řady problémů týmu, organizace či jednotlivých případů tkví 

v pochopení kontextu a vztahů. 

 

Caroll (2004, str. 69-83) říká, ţe existuje několik důvodů, proč supervize můţe být pro 

organizace uţitečná a čím i supervizoři mohou v organizacích být uţiteční. Dále uvádí 

(2004, str. 70), ţe „dobří supervizoři vědí, že naše práce není o tom znát odpovědi dříve 

než vyvstanou otázky“…“Organizace, stejně jako jednotlivci mají odpovědi uvnitř, ale 

nikdy do sebe nenahlédnou – chodí za nezasvěcenými osobami a mimo organizaci. Přimět 

organizace, aby se zastavily a popřemýšlely, co se s nimi děje, je neuvěřitelně těžké. 

Nechtějí : chtějí, aby jim odpověď a další postup poskytl někdo jiný. Proto potřebují 

supervizory, kteří při nich budou stát, podporovat je, když se snaží, když si razí cestu vpřed 

a objevují vlastní odpovědi“. Autor dále uvádí, ţe je důleţité facilitovat jejich praxi  

a reflektovat jejich hodnoty. Pokud se objeví nejistota, můţe supervizor podpořit učení, 

čímţ dostávají organizace velkou šanci růstu. Supervizor organizace dává zpětnou vazbu  

o tom, co se v organizaci děje, proč si organizace zvolila jít konkrétním směrem a kam 

chce dojít. Emoce, jako jsou obavy, strach nebo úzkost, se v organizaci objevují a tudíţ se 

objevují i v supervizi. Organizace se většinou obávají toho, ţe se zastaví a začnou cítit 

bolest. Supervizoři organizaci pomáhají zastavit se, přemýšlet o všem, co souvisí se 

ţivotem v organizacích. Tedy o emocích, konfliktech, názorech, vztazích, myšlenkách, 
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představách, dovednostech i motivaci. Pomocí supervize se organizace můţe naučit sama 

se zastavit a sjednotit, a to jak se svými hodnotami, tak se svou bolestí, a můţe se dále 

posunout k nové činnosti. Supervizoři, kteří pracují pro organizaci, by se měli seznámit  

a porozumět jazyku organizace, protoţe slova pouţívaná v organizaci mohou být jinak 

překládána zaměstnancům a jinak lidem z venku. Pracovníci potřebují pomoci nalézt 

význam slov (co daná slova skutečně představují), aby se pracovníci nemuseli obávat 

komunikace uvnitř organizace a komunikační bohatství organizace se nezneuţilo.  

 

Autor (ibid) se zamýšlí nad tím, ţe v dnešní době je obecnou tendencí pracovat s racionální 

stránkou a popírat emocionalitu. Z toho samozřejmě vyplývá mnoho problémů, které 

vyplavou napovrch uvnitř organizace. Lidé v organizaci se obávají emocí, či si je často 

neuvědomují. A protoţe supervizor je vybaven rozumět emocím, můţe s nimi pracovat  

a pomoci organizaci emoce uzdravit. Zároveň autor zmiňuje i stinné stránky, které má 

organizace a pomáhá je nazvat a integrovat. Pokud se stanou nekontrolovatelné, tak se 

objeví a mohou pracovníky pronásledovat. Většinou o stinných stránkách organizace ví, 

ale nemluví o nich, často z obav. Pokud supervizor pracuje kompletně s celou organizací, 

znamená to, ţe jeho úkolem je pomoci organizaci stinnou stránku integrovat. Je na 

dovednosti supervizora, aby si drţel svou neutralitu. Rizikem pro supervizora můţe být, 

pokud pracovníci budou chtít, aby stál na jedné nebo druhé straně. Pracovníci to občas 

sami dělají a potřebují supervizora do stejné hry vtáhnout. Úkolem supervizorů 

v organizacích je pomoci vytvořit zdravé vztahy, které budou podporovat zdravý duch 

organizace. Supervizor můţe organizacím pomoci naučit převzít zodpovědnost  

a organizovat zdravé vztahy. V organizaci bývají často potřeby organizace přehlíţeny  

a naopak potřeby pracovníků bývají uspokojovány. Pokud se v organizaci zanedbá empatie 

a program pro klienta, můţe v tomto ohledu supervizor dát zpětnou vazbu a pomoci jim 

přemýšlet nad jejich vlastní cestou. Supervizoři v tomto ohledu pomáhají svou trpělivostí, 

působením na emoce, vztahem, ale také respektem k jejich vybrané cestě. Supervizoři 

v organizaci mohou nasvítit na to, čemu organizace doopravdy věří. Supervizoři dávají 

zpětnou vazbu na člověka uvnitř organizace a víru, ţe pokud se s pracovníkem bude 

správně zacházet, můţe být pro organizaci uţitečný. Příkladem je: „mluvíme o paralelním 

procesu jak supervizoři velmi dobře víme, že cokoliv, k čemu dojde v jednom systému, 

skončí v jiném systému…“. Autor dále uvádí, ţe pracovní výkon zaměstnanců nezáleţí 

pouze na zaměstnanci samotném a na jeho schopnostech, ale velmi úzce souvisí 

s motivací, jejich vztahy i kulturou organizace. V závěru autor uvádí, ţe „právě 
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supervizoři jsou jednou z mála skupin profesionálů, kteří dané soubory dovedností, jež 

organizace tak zoufale potřebují, mají ve svém repertoáru“.  

 

Také autoři Hawkins, Shohet (2004, str. 177) poukazují na důleţitost zaměřit supervizní 

strategii na organizaci jako takovou, aby mohla směřovat k rozvoji učení a kultuře. 

Kulturou organizace a supervize a případnými vztahy mezi nimi se zabývá také Havrdová 

(2011), která se mj. zamýšlí nad vnějšími a vnitřními vlivy formujícími kulturu organizace. 

Autorka odkazuje na management organizace, jakoţto na „stálý vnitřní zdroj takové 

formace“ a na úlohu nezávislých externích poradců, koučů či supervizorů, jakoţto na 

„záměrně navozený zdroj formace určitého vybraného aspektu organizačního chování“. 

Zabývá se odbornou diskusí v oblasti pojetí supervize v souvislostech s organizačními 

procesy a odhaluje určitou „pojmovou rozmanitost“ v pojmech týkajících se supervize, 

která se mezi odborníky -supervizory vyskytuje. Zároveň k nim přidává další rozlišující 

kritérium a tím je význam toho, zda jde o „supervizi mimo organizaci“ či „supervizi 

v organizaci“. Pozornost dále zaměřila autorka na výzkumné aktivity v oblasti supervize 

související s organizací, přičemţ se ukázalo, ţe relevantní výzkumy lze nalézt v zahraniční, 

nikoli české, literatuře. Pro potřeby publikace tedy nabídla tři vstupy do této problematiky, 

na nichţ výzkumně participovali učitelé katedry řízení a supervize UK FHS a studenti 

oboru. Havrdová (2011) konstatuje, ţe zmínky o organizačním kontextu v souvislosti se 

supervizí jsou zatím velmi malé, i kdyţ si lze všimnout, ţe se začíná zájem v této oblasti 

postupně objevovat.  

Podle Merhautové et.al. (2011, str. 104) je „supervize organizace komplexní proces 

zpětných vazeb, v němž je možné pojmenovávat potřeby organizace i potřeby pracovníků 

 v rámci organizační struktury, požadavky legislativy, role i kompetence“. K supervizi 

organizace se autorky vyjadřují v souvislosti se supervizí poskytovanou v organizaci 

sociálních sluţeb a tuto formu supervize vidí jako nástroj zvyšování kvality sluţeb zejména 

proto, ţe je moţné pojmenovávat a reflektovat také organizační procesy. Havrdová (2011) 

upozorňuje na dopad supervize na dění v organizaci, coţ souvisí s dobře vyjednaným 

kontraktem a rozdělením odpovědností všech zúčastněných stran v rámci kontraktu. Podle 

Havrdové (2011) se autoři vyjadřující se k vyuţívání supervize na více organizačních 

úrovních shodují, ţe takovou supervizi lze vnímat jako „součást zdravé organizační 

kultury a dokonce jako jeden z jejích znaků“. 
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2. Sociální služby v ČR  
 

2.1. Legislativní rámec sociálních služeb v ČR 

 

Sociální sluţby jsou „součástí systému sociální péče (pomoci) a mají specifický charakter 

z důvodu jejich využívání sociálně potřebnými občany“ (Krutilová et.al., 2009, str. 18). 

Sociální sluţby upravuje zákon 108/06 Sb., který nabyl účinnosti 1.1.2007. Vzniká 

příspěvek na péči a legislativně se tak upravuje okruh osob, které jsou oprávněny tento 

příspěvek pobírat. Nově jsou definovány stupně závislosti na pomoci druhé osoby i úkony 

péče o vlastní osobu. Zároveň jsou specifikovány úkony soběstačnosti a podmínky nároku 

na příspěvek na péči včetně jeho zániku. Zákon také stanovuje, jaké jsou nároky osob 

pečujících o poţivatele příspěvku. Dále jsou definovány sociální sluţby, jejich základní 

druhy, formy, zařízení sociálních sluţeb, základní a fakultativní činnosti při poskytování 

sociálních sluţeb.  

 

Králová, Ráţová (2009, str. 12) přichází s tím, ţe „zákon o sociálních službách  

č. 108/2006 Sb., který nabyl účinnosti 1.1.2007 přinesl zásadní změny do oblasti sociálních 

služeb. Změny spočívají jak v novém pojetí samotných sociálních služeb, jejich forem, 

druhů a podmínek poskytování, tak i v novém přístupu k finančnímu zajištění osob, které 

pomoc v nepříznivé sociální situaci potřebují…“. Králová, Ráţová (2009, str. 71) dále 

uvádí, ţe „zákon definuje jednotlivé druhy sociálních služeb stanovením účelu sociální 

služby, vymezením okruhu osob, pro který je sociální služba určena a výčtem základních 

činností, kterými je určen obsah dané sociální služby. Prováděcí vyhláška k zákonu pak 

stanoví, jaké úkony v rámci základních činností se u daného druhu sociální služby 

poskytují“. Legislativně je také upravena i úhrada nákladů za sociální sluţby podle 

jednotlivých druhů sociálních sluţeb. Zvláštní pozornost v zákoně je věnována smlouvě  

o poskytování sociální sluţby, včetně nabízení sluţby a jednání se zájemcem o sluţbu. 

Zákon také ukládá podmínky poskytování sociálních sluţeb včetně registrace.  

 

Sociální sluţby jsou členěny na tři základní skupiny. Jedná se o sociální poradenství, 

sluţby sociální prevence a sluţby sociální péče. Sociální poradenství je zaloţeno na 

principu bezplatného poradenství pro kaţdou osobu, která tuto sluţbu potřebuje. Sluţby 

sociální prevence jsou určeny osobám ohroţeným sociálním vyloučením a pomáhají 

překonat těmto osobám nepříznivou sociální situaci. Zároveň chrání společnost před 
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vznikem a působením neţádoucích sociálních jevů. Sluţby sociální péče jsou zaměřené na 

zajištění fyzické a psychické soběstačnosti. Mohou být poskytovány v domácím prostředí 

osob nebo v zařízeních sociálních sluţeb. Cílem sociální péče je zachovat co nejvyšší 

soběstačnost občanů, umoţnit jim zapojit se do přirozeného způsobu ţivota či zajistit 

kvalitní ţivot v případech, kdy občané z důvodu své nepříznivé sociální situace nemohou 

svými vlastními silami toto zajistit. V ČR existují na základě zákona tři formy poskytování 

sociálních sluţeb. Jedná se o sluţby terénní, ambulantní a pobytové. Terénní sluţby jsou 

poskytovány v přirozeném prostředí osob. V případě ambulantních sluţeb vyuţívají 

občané zařízení poskytující sociální sluţbu, ovšem její součástí není ubytování. V případě 

pobytových sluţeb občané vyuţívají sociální sluţby v zařízeních, v nichţ jsou téţ 

ubytováni. (Králová, Ráţová, 2009, str. 68-69).  

 

Poskytovateli sociálních sluţeb podle zákona jsou právnické osoby, které splňují 

v poţadovaném rozsahu a kvalitě podmínky důleţité k tzv. registraci. „Registrace je 

nezbytnou podmínkou pro výkon činnosti poskytovatele“. Poskytovatelé sociálních sluţeb 

se registrují buď u krajských úřadů nebo přímo na MPSV. Poskytovateli sociálních sluţeb 

mohou podle tohoto zákona být i fyzické osoby. Většinou se jedná o osobu blízkou 

uţivateli sluţby, která tuto sluţbu poskytuje nepodnikatelským způsobem. (Čámský, 2010, 

str. 103). Legislativně jsou stanoveny nároky na kvalitu sociálních sluţeb včetně inspekce 

jako kontrolního orgánu. V legislativě je upraven také okruh pracovníků v sociálních 

sluţbách a předpoklady pro výkon profese včetně dalšího vzdělávání. Zároveň se v zákoně 

stanoví způsob financování sociálních sluţeb.  

 

Horecký et.al. (2011, str. 18) se k zákonu o sociálních sluţbách vyjadřují: „Zavádí nově 

pojmy, jako je registr poskytovatelů, standardy kvality sociálních služeb, inspekce kvality, 

příspěvek na péči, narovnává postavení jednotlivých poskytovatelů, zlepšuje diametrálně 

postavení uživatelů sociálních služeb, nastavuje systém, který zavádí kvalitativní prvky  

a kvalitu měří a stimuluje, akcentuje oblast lidských práv a svobod (jak u zájemců  

o sociální služby, tak u uživatelů) a mnoho dalšího“…“Změna systému sociálních služeb 

byla natolik skoková, že dva roky její realizace nebylo dostatečně dlouhým obdobím 

k usazení, resp. kultivaci celého systému. Tato skutečnost je promítnuta do dále 

vytvořených scénářů vývoje sociálních služeb.“ Filipková (2009, str. 14-15) také 

upozorňuje na propojení zákona o sociálních sluţbách s kvalitou poskytovaných sluţeb. 

Tento zákon totiţ zavazuje všechny poskytovatele sociálních sluţeb zmíněnou kvalitu 
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dodrţovat. MPSV (2006, str. 3) ve své publikaci uvádí, ţe „hlavním cílem zákona je 

vytvoření podmínek pro uspokojování přirozených potřeb lidí, a to formou podpory  

a pomoci při zvládání péče o vlastní osobu, v soběstačnosti nezbytné pro plnohodnotný 

život a v životních situacích, které mohou člověka vyřazovat z běžného života 

společnosti“…“Zákon současně garantuje, že poskytované služby budou pro uživatele 

bezpečné, profesionální a přizpůsobené potřebám lidí, a to vždy tak, aby v prvé řadě 

zachovávaly lidskou důstojnost uživatelům a podporovaly je v aktivním přístupu k životu“. 

MPSV (2006, str. 10) dále uvádí, ţe „poskytování sociálních služeb je zákonem  

o sociálních službách nově založeno na smluvním principu. Sjednávání druhu služby  

a rozsahu poskytovaných služeb podle individuálních potřeb osob ve smlouvě (včetně 

konkrétních podmínek poskytování služby) je významným krokem směřujícím k uplatnění 

svobodné vůle lidí, kterým jsou služby poskytovány“. 

 

2.2. Požadavky na kvalitu v sociálních službách v ČR po přijetí 

zákona o sociálních službách 

 

Hlavním smyslem přijetí zákona o sociálních sluţbách byla výrazná změna v pojetí 

poskytování těchto sluţeb. Sociální sluţby zaznamenaly „přerod“ z modelu 

paternalisticko-direktivního na model vyznačující se ve vztahu k uţivatelům sluţby 

rovnoprávností, dobrovolností, individuálním přístupem a důrazem na zachování lidské 

důstojnosti a respektu k lidským právům. (Krutilová et.al., 2009, str. 26).  

 

Velký důraz po přijetí zmiňovaného zákona je kladen na kvalitu poskytovaných sluţeb. 

Tato se v jednotlivých organizacích poskytujících sociální sluţby ověřuje pomocí 

inspekce. Inspekce se při kontrole zaměřuje jednak na plnění povinností poskytovatelů 

sociálních sluţeb stanovených zákonem a také na plnění kvality poskytovaných sluţeb. 

Kvalita sluţeb se ověřuje pomocí standardů kvality, coţ jsou měřitelná a ověřitelná kritéria 

v oblasti procedurální, personální a provozní. Procedurálními standardy rozumíme podle 

zákona standardy č. 1-8 (cíle a způsoby poskytování sociálních sluţeb, ochrana práv osob, 

jednání se zájemcem o sociální sluţbu, smlouva o poskytování sociální sluţby, 

individuální plánování průběhu sociální sluţby, dokumentace o poskytování sociální 

sluţby, stíţnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální sluţby, návaznost 

poskytované sociální sluţby na další dostupné zdroje). Personální standardy jsou obsaţeny 



 
 

23 
 

ve standardech č. 9-10 (personální a organizační zajištění sociální sluţby, profesní rozvoj 

zaměstnanců) a provozní standardy jsou č. 11-15 (místní a časová dostupnost poskytované 

sociální sluţby, informovanost o poskytované sociální sluţbě, prostředí a podmínky, 

nouzové a havarijní situace a zvyšování kvality sociální sluţby) (Králová, Ráţová, 2009, 

str. 163-166). 

 

Standardy kvality v sociálních sluţbách mají několik významů. Jeden z hlavních významů 

je kontrolní, kdy stát legislativně kvalitu garantuje, ovšem zároveň i kontroluje její 

naplňování v praxi. Další, neméně důleţitá, funkce je informační a slouţí k důkladnějšímu 

pochopení termínu kvalita a její chápání v kontextu sociálních sluţeb. „ Standardy kvality 

poměrně podrobně popisují, na co se při své činnosti má poskytovatel zaměřit, čemu 

věnovat zvýšenou pozornost a dohled. Informují i o tom, jakým způsobem také může 

poskytovatel prokázat (doložit), že postupuje v souladu se zákonem“. (Čámský, 2009, str. 

105). 

 

Poskytovatelé sociálních sluţeb, chtějí-li být registrováni, tzn. nést „značku kvality“, jsou 

si vědomi důleţitosti toho, ţe musí obstát v zákonných poţadavcích na kvalitu 

poskytovaných sluţeb. V praxi to znamená, ţe poskytovatelé vytvářejí standardy kvality ve 

svých organizacích. Tato kritéria musí být uvedena nejen v písemné podobě a deklarovaná 

kvalita by měla korespondovat s praxí. Někteří poskytovatelé vyuţívají formy externí 

podpory při tvorbě a zavádění standardů kvality v praxi. Touto podporou mohou být 

například průvodci kvalitou poskytovaných sluţeb, metodici, manaţeři kvality, cvičná 

inspekce, vzdělávání, evaluace, ovšem také supervize. V souvislosti s nastavováním 

kvalitativních změn v organizacích sociálních sluţeb se začínají objevovat etická témata 

s tím související, která ukazují na oblasti, v nichţ změny probíhají. Tato témata se objevují 

jak ve vztahu k uţivatelům sluţeb, tak k pracovníkům, ovšem také ve vztahu k celé 

organizaci.  

 

Čermáková, Holečková (2008, str. 7) uvádí, ţe „v procesu poskytování sociálních služeb je 

zásadní změnou zaměření se na konkrétní situaci klienta, z níž vychází uplatňovaný princip 

individuálního poskytování sociálních služeb…Konkrétní sociální služba a její rozvoj má 

vždy vycházet z potřeb klientů, z jejich individuálních plánů. Nositelem kvalitních 

sociálních služeb je personál, který poskytování sociálních služeb zajišťuje. Snaha  

o profesionalizaci sociálních služeb koresponduje s širokou nabídkou vzdělávacích kurzů  
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a vyústila v nastavení odborné způsobilosti sociálních pracovníků i dalších pracovníků 

v sociálních službách. Pro poskytování bezpečných, kvalitních a efektivních služeb již 

nestačí nadšení a empatie, ale pracovníci musí rozvíjet svoji odbornost a přizpůsobovat se 

novým požadavkům na svoji profesi“. Autorky (2008, str.8) dále uvádí, ţe s kvalitou 

sociálních sluţeb souvisí i jejich průhlednost. Znamená to, ţe u sociálních sluţeb musí být 

veřejně vyhlášeny závazky a pravidla. Pravidla vychází ze zákona a odvíjí se od standardů 

kvality. Hanuš (2008, str.13) zmiňuje povinnost vzdělávání a zaměřuje se především na 

uzákoněný kvalifikační akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních sluţbách. Znamená 

to, ţe kaţdý takový pracovník, aţ na zákonem dané výjimky, musí tento kurz absolvovat. 

Medková, Mazalová (2008, str. 31-35) přináší diskusi o problémech poskytovatelů 

sociálních sluţeb s posouzením kvality prostřednictvím inspekce. Autorky uvádí, ţe 

výstupy z inspekcí jsou podle MPSV „důležitým informačním zdrojem o úrovni kvality 

sociálních služeb v celorepublikovém měřítku…“. Načeradský, Bachmann (2008, str. 48) 

zmiňují, ţe „systém kvality služby je postaven na písemné podobě řady dokumentů  

a vedení podrobných písemných záznamů“. Dále zmiňují, ţe existují „zvýšené požadavky 

na odbornost sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách“.  

 

Významnou podporou pro poskytovatele sociálních sluţeb při zavádění kvality sluţeb je 

také profesní sdruţení pod názvem Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb ČR. Jedná se  

o „největší profesní sdružení sdružující poskytovatele sociálních služeb v ČR…sledující 

jako základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb“. Svoji činnost zaměřuje 

v oblasti vzdělávání, podpory, reprezentace, studijní, dokumentační, informační  

a publikační činnosti (http://www.apsscr.cz/). V oblasti kvality Asociace poskytovatelů 

sociálních sluţeb vytváří a zavádí s projektem E-Qalin systém zaměřený na kvalitu – 

značka kvality v sociálních sluţbách. „Posláním projektu zavádění systému značka kvality 

v sociálních službách je zvyšovat kvalitu sociálních služeb prostřednictvím certifikovaného 

systému hodnocení kvality pobytových služeb sociální péče z pohledu uživatele služby“. 

Součástí projektu je i vznik národního registru nezávislých odborníků, který podporuje 

dlouhodobý rozvoj kvality sociálních sluţeb v ČR a přispívá k jejich zefektivňování 

(Horecký, Vítová, 2010, 30-31). 
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Empirická část 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Představení výzkumného problému 

 

Výzkumná část mé diplomové práce se týká oblasti poskytování „supervize organizace“, 

přičemţ vycházím z mých, postupně získaných, vlastních zkušeností a písemností v této 

problematice. Od roku 2008 jsem se společně s Mgr. Janou Merhautovou začala intenzivně 

pohybovat v oblasti poskytování supervize formou zaměřenou na celou organizaci 

(společnou skupinovou i supervizní práci jsme zahájily ještě několik let předtím). Postupně 

jsme supervizně pracovaly v několika organizacích současně. S těmito jsme uzavíraly 

supervizní smlouvy, v nichţ se odráţela poptávka poskytovatelů sociálních sluţeb po 

supervizi, která by slouţila jednak jako podpora pro pracovníky, ovšem také jako podpora 

pro organizaci v období změn a legislativních poţadavků na kvalitu poskytovaných sluţeb. 

Zásadní okamţik pro tento model poskytování supervize byla skutečnost, ţe supervize byla 

poskytována vţdy pro celou organizaci, tzn. jak pro pracovníky, manaţery, tak v sobě 

v podobě doporučení (výstupů ze supervizí) odráţela organizační procesy. Dané období 

jsem své působení v organizacích, kromě „učení se supervizi“ vedle výborné supervizorky, 

zaměřila zejména na sbírání zkušeností a zkoumání souvislostí z důvodu zpracování mé 

diplomové práce. Postupně jsem tedy nasbírala značné mnoţství materiálu, které jsem 

vyuţila při empirickém kvalitativním výzkumu v této diplomové práci, a to tak, ţe jsem 

přistoupila k hloubkové analytické práci s materiály týkajícími se pouze jedné organizace.  

 

Při výběru vzorku jsem vycházela z celkového objemu poskytovaných supervizí 

v nasmlouvaných organizacích. Od roku 2008 do současné doby šlo celkem o 8 organizací, 

kde probíhala „supervize organizace“. S ohledem na stanovený cíl projektu diplomové 

práce jsem zaměřila svůj výzkum na organizace, které takovou supervizí procházely 

alespoň dva roky. Z celkového počtu organizací zůstaly tři, které tento poţadavek splnily. 

Ve všech těchto organizacích probíhá pravidelná supervize organizace více jak tři roky. 

Všechny tyto organizace se pro mne staly výzkumným materiálem. Hendl (2008, str.148) 

zmiňuje, ţe „podle Flicka (1995) se provádí rozhodnutí o výběru v kvalitativním výzkumu 

na třech různých úrovních.“. Jedna úroveň se provádí jiţ při samotném sběru dat, druhá při 

interpretaci a třetí při zobrazení výsledku. Vybrala jsem si úroveň druhou, která se děje 
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„při interpretaci (výběr materiálu a výběr v materiálu)“ (Hendl, 2008, str.148). Určila 

jsem výběrovou strukturu na základě statistického výběru, kdy „základní soubor musí být 

definován, rozsah výběru je předem známý, rozložení základních znaků v základním 

souboru je možné odhadnout, výběr se provede pouze jednou podle předem zvoleného 

plánu, výběr se ukončí po dosažení zvoleného rozsahu výběru.“ (Hendl, 2008, str. 150). 

 

Zkoumaným materiálem se pro mě stala organizace, jakoţto poskytovatel pobytové 

sociální sluţby „domov se zvláštním reţimem“. Supervizi organizace zde poskytujeme od 

října roku 2008 doposud. Tuto organizaci jsem si vybrala proto, ţe po celou dobu 

poskytované supervize v organizaci nedošlo k personální změně na straně ředitele, jakoţto 

zadavatele supervize. To bylo pro můj výběr důleţité zejména z důvodu stability 

vykontrahované zakázky, coţ jsem ocenila v porovnání s organizacemi, kde k personální 

změně na straně ředitele došlo, a tudíţ došlo k novému vyjasňování podoby supervize. Pro 

mé zkoumání jsem si tedy vybrala organizaci, kde supervize mohla probíhat kontinuálně 

po celé zkoumané období. Zároveň jsem disponovala nejobsáhlejší dokumentací spojenou 

se supervizí v této organizaci, tzn. kompletními zápisy včetně field notes a doporučení, coţ 

bylo dalším kritériem pro volbu této organizace. Důleţitým aspektem k rozhodnutí výběru 

organizace bylo také propojení výběru s cílem diplomové práce. 

  

1.1. Účel výzkumu 
 

 

Účelem výzkumu je zkoumat „supervizi organizace“ v souvislosti s kontextem, v němţ se 

systém nachází. Předpokládám, ţe v organizaci probíhají změny, které se odrazí 

v měnících se potřebách pracovníků, potaţmo celého systému a projeví se v poskytované 

„supervizi organizace“. Předpokládám dále, ţe „supervize organizace“ na tyto měnící se 

potřeby reaguje a výzkum mi pomůţe odpovědět jak a čím. Předpokládám dále, ţe výzkum 

ukáţe principy supervizní práce se systémem. Pokud ano, mohly by být výstupy uţitečné 

pro supervizory v sociálních sluţbách, kteří se budou chtít věnovat supervizi celého 

systému. Při výzkumu jsem vycházela ze studia dokumentů, z vlastního pozorování,  

z cílené reflexe supervizních procesů, vzájemného konzultování s kolegyní supervizorkou 

a reflexe sebe sama jako supervizora.  
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Výzkum spočívá v analytickém zhodnocení vstupních dat a zachycené souvislosti slouţí 

k otevření diskuse s existujícími teoriemi, informacemi či zkušenostmi ze strany odborníků 

teoretických základen supervize a sociálních sluţeb. Vstupními daty jsou zápisy 

z probíhajících supervizí (viz. příloha č. 2), field notes (viz. příloha č. 3), supervizní 

smlouvy a doporučení. Obsah zápisů ze supervizních skupin v sobě odráţí konstatování 

pracovníků, nikoli názor supervizorky, která zápis dělala. Field notes naopak odráţí 

názory, postoje, výsledky společných reflexí uskutečněných bezprostředně po supervizi  

a proţívání supervizorek. Cílem výzkumu, který vychází z metody zakotvené teorie, je 

návrh teorie pro poskytování supervize systému organizace.  

 

1.2. Konceptuální rámec  

 

Zkoumaná organizace je poskytovatelem pobytové sociální sluţby. Jedná se o domov se 

zvláštním reţimem. Cílovou skupinou této pobytové sociální sluţby jsou podle zákona 

108/2006 Sb. „osoby se specifickými potřebami, vyplývajícími z jejich onemocnění. Jedná 

se o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění 

nebo závislosti na návykových látkách, a osoby se stařeckou Alzheimerovou demencí,  

a s ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické 

osoby“. (Ráţová, 2010, str.89). Domovy se zvláštním reţimem mohou poskytovat 

odbornou pomoc osobám buď s jedním druhem postiţení či osobám, které disponují 

kombinací několika obdobných hendikepů. Mezi základní činnosti poskytované domovy se 

zvláštním reţimem patří ubytování, strava, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 

aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záleţitostí. (ibid). Zkoumané zařízení poskytuje sluţbu 135 uţivatelům v počtu 

92 pracovníků.   

 

Zkoumané zařízení funguje tedy v souladu s akreditací a zákonem 108/2006 Sb.  

o sociálních sluţbách. Organizace funguje na principech standardů kvality, které se 

průběţně vytváří a proměňují tak, jak se utváří samotná organizace v souvislosti s kvalitou 

poskytované sluţby.  
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Standardy kvality vytvořené realizačním týmem uvnitř organizace obsahují (viz. příloha č. 

5): 

 Poslání: „Naším posláním je poskytovat kvalitní pobytovou službu lidem, kteří v důsledku 

svého handicapu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme jejich 

soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a vytváříme domácí atmosféru“.  

 Principy: „respektujeme důstojnost člověka a jeho lidská práva (např. vlastní volba, 

soukromí…), vycházíme z jeho osobnosti tím, že naplňujeme individuální potřeby, míru 

podpory přizpůsobujeme míře soběstačnosti, flexibilně přizpůsobujeme poskytovanou 

službu potřebám uživatele, při poskytování sociální služby vycházíme z etických zásad 

zakotvených v etických kodexech pracovníků, podporujeme přirozené vztahové sítě 

uživatelů a využívání místních institucí, spolupráci s organizacemi nabízejícími návazné 

sociální služby, aktivně spolupracujeme s rodinnými příslušníky a opatrovníky, při práci 

využíváme týmové spolupráce, odbornost, supervize a vzděláváním zvyšujeme svou 

kvalifikaci a kvalitu poskytované sociální služby“. 

 Cíle: „zvyšovat kvalitu služby systematickým vzděláváním personálu – v principech kvality, 

organizačních procesech, v odbornostech vyplývajících z přímé práce s uživatelem v rámci 

poskytované služby, rozvíjíme reflexi a sebereflexi v týmové supervizi i v supervizi 

organizace, aktivně se podílíme na prevenci syndromu vyhoření, usilujeme o integraci 

uživatelů podle evropských SQ, máme zájem o úpravu prostředí Domova tak, aby 

vycházela z potřeb uživatelů, sledovat spokojenost uživatelů s poskytováním služby, rozšířit 

o novou službu.  

 Cílová skupina: „osoby s chronickým onemocněním, které potřebují částečnou nebo 

úplnou podporu při zvládání běžných denních úkonů, osoby s demencí, se závislostmi – 

muži i ženy od 19ti let “ (citace ze standardů kvality organizace). 

 

V organizaci poskytujeme supervizi organizace od 1.10.2008 doposud. Supervizi 

organizace jsme začaly poskytovat na základě výběrového řízení, kdy organizace, 

prostřednictvím svého zřizovatele, hledala supervizní podporu v období legislativních 

změn. V organizaci poskytujeme supervizi ve dvojici, a to na základě podmínek 

upravených v supervizní smlouvě. Tato smlouva obsahuje mj. také účel a obsah 

poskytované supervize.  
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1.3. Metoda sběru dat  

 

Vybrala jsem si jeden ze základních přístupů kvalitativního výzkumu, a to zakotvenou 

teorii. Zakotvená teorie (Grounded theory) se tvoří na základě získaných dat během 

výzkumu. Jedná se o přístup kvalitativního výzkumu, kdy díky analýze získaných dat 

dojdeme k návrhu teorie. „Vznikající teorie je zakotvená v datech získaných během 

studie“. (Hendl, 2008, str. 123). Hledání nových poznatků probíhalo tzv. „kontextem 

objevování“, neboť šlo především o rozvíjení nových teorií (Hendl, s. 124-125). Po celou 

dobu výzkumu jsem si uvědomovala důleţitost etického přístupu. Na tento fenomén 

upozorňuje také Hendl (2008, str. 153-154). V případě vlastního výzkumu jsem etické 

principy uplatňovala zejména v udrţení anonymity zkoumané organizace. Zároveň jsem 

získala tzv. pasivní informovaný souhlas statutárních zástupců organizace. „Pasivní 

souhlas podpis nevyžaduje, formulář s podpisem vrací jen ten, kdo nesouhlasí s účastí ve 

výzkumu“ (Hendl, 2008, str. 153). Vzhledem k tomu, ţe můj výzkum se orientoval na 

studium dokumentů, nikoli na rozhovory s jednotlivými účastníky (týkal se především 

procesů v organizaci), získávala jsem tedy zmíněný informovaný souhlas od představitelů 

organizace. Také jsem k výzkumu potřebovala souhlas supervizorky Mgr. Jany 

Merhautové, neboť supervizi v organizaci poskytujeme ve dvojici a materiály, které jsem 

podrobila zkoumání, jsou výsledkem naší společné práce po celých 3,5 roku. Samozřejmě  

i proto, ţe poskytování supervize se řídí etickými principy.   

 

1.4. Zpracování získaných dat 
 

 

Vlastní výzkumná práce probíhala tak, ţe jsem po dobu 3,5 roku sledovala jednotlivé 

supervizní skupiny a zaznamenávala data získaná pozorováním a shromaţďováním 

dokumentů (Hendl, str.126).  Postupně jsem shromáţdila zápisy z jednotlivých 

supervizních setkání. K jednotlivým zápisům jsem vţdy zpracovala field notes, tzv. 

„terénní poznámky“. Tyto v sobě odráţí jak popis, tak pozorování, ovšem i reflexi (Hendl, 

str.197). Zápis a field notes jsou k sobě vţdy připojeni a tvoří tak jeden dokument.  Dále 

jsem analyticky výzkumně pracovala s výstupy ze supervizí (doporučeními) a se 

supervizní smlouvou.  
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Kdyţ jsem seskupila veškeré dokumenty z 3,5 letého období, které vznikly v dané 

organizaci při frekvenci 5 supervizních skupin měsíčně, bylo zřejmé, ţe se jedná  

o kvantitativně obsáhlý materiál. Konkrétně se jednalo o 193 zápisů ze supervizních skupin 

včetně 193 field notes, 9 výstupů ze supervizí (doporučení pro organizaci), 2 supervizní 

smlouvy. Celkový počet dokumentů činil 204. Při výběru vzorku jsem postupovala nejprve 

shromáţděním všech dokumentů a jejich následným roztříděním na jednotlivé roky (viz. 

tabulka č. 1).  

 

Rozhodla jsem se pro účelové vzorkování dat. O tomto vzorkování Hendl (2008, str. 152) 

uvádí, ţe se jedná o „volbu informačně bohatých případů pro hlubší studium. Počet 

případů a jejich výběr závisí na účelu studie“. Postupovala jsem tedy tak, ţe jsem 

si obsáhlou dokumentaci pro hlubší studium roztřídila nejdříve na jednotlivé roky. Účelem 

totiţ bylo zjistit, co vše se v „supervizi organizace“ v daných letech objevovalo. 

S dokumenty z jednotlivých roků jsem dále provedla náhodné účelové vzorkování, o němţ 

Hendl (2008, str. 152) tvrdí, ţe „zvyšuje kredit vzorku“. Rozloţila jsem na zem veškeré 

dokumenty získané v daném roce, přiřadila jim čísla (viz. příloha 4) a losem jsem 

v kaţdém roce vybírala čtvrtinu z celkového počtu. Čtvrtinu jsem zvolila účelově, a to 

proto, abych zmenšila vzorek. Losování proběhlo náhodně tak, ţe jsem jednotlivá čísla 

vloţila do klobouku a vylosovala příslušný počet v daném roce (viz. příloha 5). Náhodné 

losování jsem zvolila proto, abych zachovala co největší zobecnitelnost výsledků.   

 

Za rok 2008 jsem disponovala jednou supervizní smlouvou, 15ti zápisy ze skupin včetně  

field notes. Za rok 2009 jsem shromáţdila 55 zápisů ze skupin včetně 55 field notes  

a 4 výstupy ze supervizí formou doporučení. Rok 2010 obsahoval kromě 55 zápisů a field 

notes, čtyř doporučení ještě revidovanou supervizní smlouvu. Rok 2011 (do března) 

zahrnuje 15 zápisů ze skupin s field notes a jedno doporučení. Z uvedeného počtu 

dokumentů jsem v kaţdém roce vybrala čtvrtinu (náhodné účelové vzorkování), čímţ jsem 

celkem získala k následné analytické práci 38 dokumentů.   
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V následující tabulce dokumentuji přehled zkoumaného vzorku: 

 

Rok zápisy ze 

skupin včetně 

field notes 

Výstupy ze 

supervizí-

doporučení 

Supervizní 

smlouvy 

Celkový 

počet 

dokumentů 

Vybrané 

dokumenty 

(počet) 

2008 15 0 1 16 4 

2009 55 4 0 59 15 

2010 55 4 1 60 15 

2011 15 1 0 16 4 

 

Následně jsem přistoupila ke kódování dat a postupovala na základě jeho výsledků (ukázka 

kódování (viz. příloha č. 6).  

 

Po celou dobu zpracovávání výzkumu jsem si ještě dělala dodatečné poznámky ze všech 

materiálů. Vznikly tak úvahy, které mi pomáhaly komentovat celý postup, abych se 

v celém textu neztratila. Ve výsledku mi poznámky pomohly i při tvorbě nové teorie. 

Hendl (2008, str. 256) zmiňuje, ţe psaní poznámek je nedílnou součástí zakotvené teorie. 

Podle Strauss,  Miles, Huberman (1994) (in. Hendl, 2008, str. 256) např. „přerušíme 

kódování a uděláme si poznámku, kdykoli ucítíme nutnost zachovat určitou myšlenku“.  

 

1.5. Metodologie 
 

 

„Hlavní zobrazovací technikou v kvalitativním výzkumu je text, který je případně opatřen 

kódy“ (Hendl, 2008, str. 213). „Kódováním se rozumí rozkrytí dat směrem k jejich 

interpretaci, konceptualizaci a nové integraci“ (Hendl, 2008, str. 236). Podle Strausse  

a Corbinové (in. Hendl, str.246-247) se rozlišují tři procedury, jak provádět analýzu, a to 

otevřeným, axiálním a selektivním kódováním. Při samotné analýze jsem pracovala 

především formou otevřeného kódování, dimenzionalizací a v závěru jsem pouţila 

techniku „vyloţení karet“ (Švaříček, Šeďová, 2011, str. 226-227). Při analytické práci jsem 

začínala otevřeným kódováním. „Otevřené kódování je v metodě zakotvené teorie 

analytickým procesem, jímž jsou pojmy identifikovány a rozvíjeny, ve smyslu jejich 

vlastností a dimenzí. Základní analytické postupy, pomocí nichž se toho dosahuje, jsou: 

kladení otázek o údajích a zjišťování podobností a rozdílů, porovnáváním jednotlivých 
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případů, událostí a jiných výskytů zkoumaného jevu mezi sebou. Podobné události  

a případy jsou označeny a seskupeny do kategorií.“ (Strauss a Corbinová,1999, str. 52) .  

 

Pozorně jsem pročítala field notes, zápisy, i další dokumenty, všímala si jednotlivých míst 

a odhalovala určitá témata. Kódovala jsem slovo po slovu, i celé věty, v celém zvoleném 

textu. Zaměřila jsem se na všechny vybrané dokumenty a pracovala postupně 

s jednotlivými texty. Nejprve jsem si je prohlédla a kdyţ jsem je četla, hledala jsem 

v jednotlivých slovech, výrocích a souslovích společné významy. Hendl (2008, str.211) 

uvádí, ţe se jedná se o tzv. kategoriální systémy, které se pouţívají jak k zobrazování dat, 

tak i k jejich interpretaci. Kategoriální systémy jsem vytvářela „ad hoc z empirického 

materiálu pro potřeby probíhajícího výzkumu, který je typický pro kvalitativní výzkum“. 

Kategorie jsou někdy nazývány koncepty a představují určité zobecnění (Hendl, 2008, 

str.211). Jednotlivým kategoriím jsem přiřadila názvy a v textu barevně rozlišovala 

jednotlivé pojmy, výroky a sousloví, vztahující se k nim a pokračovala tak ve všech 

zkoumaných dokumentech. Po vytvoření kategorií jsem zaznamenala určité významové 

vlastnosti, které jsem dále zkoumala a roztřídila je do podkategorií. Další analýzou textu 

jsem zaznamenala jednu z významných obecných vlastností, a tou byl čas. Přistoupila jsem 

následně k časové dimenzionalizaci a porovnávala výroky a sousloví ve všech kategoriích 

a podkategoriích, přičemţ jsem hledala vzájemnou propojenost mezi nimi. V závěrečné 

fázi výzkumu jsem přistoupila k technice „vyloţení karet“, která spočívá v uspořádání 

textu a v převyprávění obsahu kategorií (Švaříček, Šeďová, 2010, str. 226-227). 

 

2. Kódování - rozlišení jednotlivých kategorií  
 

 

V dokumentech jsem si všímala opakujících se významů. Spatřovala jsem společné 

charakteristiky. Například pracovní pozice v organizaci či jiné pracovní role, které 

s činností organizace nějakým způsobem souvisejí. Další významová skupina se týkala 

emocí a proţívání. V dokumentech se dále ukazovaly situace, které organizace aktuálně 

řešila. Byla to různá témata vztahující se k jakémusi aktuálnímu dění v organizaci. Mnoho 

společných znaků se vztahovalo k supervizi. Rozhodla jsem se tudíţ všechno, co se týká 

supervize jako takové dát pod jednu kategorii.  
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Kódováním tedy vznikly čtyři základní kategorie, které jsem pojmenovala (viz. příloha  

č. 7): 

 

 „Koho se týká“ 

 „O co jde v organizaci“ 

 „O co jde v supervizi“ 

 „Jak se prožívá“ 

 

Kategorie „Koho se týká“ : 

 

 Objevují se zde například tyto pojmy: manager, klient, pracovnice, staniční sestra, 

ředitel, vedoucí týmu, klíčová pracovnice, zaměstnanec, zadavatel, supervizorky, 

pracovník v sociálních sluţbách, aktivizační pracovníci, rodinní příslušníci, 

vedoucí výchovně nepedagogických pracovníků, vrcholný a střední management, 

vedoucí oddělení, manager kvality, zřizovatel, údrţbáři, pradleny atd.  

 

Všimla jsem si, ţe pracovních pozic a rolí je poměrně za dané období hodně  

a v jednotlivých letech se vyskytují s různou frekvencí a proměňují se.  

 

Kategorie „O co jde v organizaci“: 

 

 Objevovaly se ve větší míře tyto pojmy: „standardy kvality, změny, učení, 

individuální plán, kvalita, poţadavek, pravidla, řízení, vzdělávání. Dále také 

spolupráce, potřeby, zvyky, kompetence, zavádění supervize 

 

V kódování textu se ukazuje, ţe to, o co jde v organizaci, je spojeno s pracovními rolemi. 

Například „potřebovala pomoc staniční sestry“ nebo „klíčový pracovník nezná dobře 

vlastní kompetence“, „vedoucí řeší klientku namísto klíčového pracovníka“, „byla zrušena 

pozice ošetřovatelky“, „změny, které se týkají zdravotníků“, „jednotné téma standardy 

kvality pro všechny pracovníky“, „schůzky klíčových pracovníků do realizačního týmu 

standardů kvality“, „vzdělávání pracovníků“. Ukazuje se dále, ţe to, o co jde v organizaci, 

je emočně zabarveno. Například „neví, jak má určit cíle do individuálního plánu“, „velká 
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nejistota spojená s učením“, „nejistoty a jistoty, ţe chtějí dostát kvalitě“, „pracovníci 

s novinkami nějak bojují“. 

 

Kategorie „Jak se prožívá“ 

 

 Objevovaly se například tyto pojmy: „obává se, ţe nemá téma do supervize“, „do 

práce chodí s pocitem strachu a s očekáváním, co zas bude“, „klientka se 

rozplakala“, „aktivizační pracovníci proţívají konflikt“, „měla jsem radost ze 

supervize“, „obě nás to s kolegyní těší“ 

 

V pojmech, které mají společného jmenovatele proţívání, se projevuje proţívání uţivatelů 

sluţeb, pracovníků ze supervize, pracovníků z organizace i supervizorů. 

 

Kategorie „O co jde v supervizi“ 

 

 S naprostou pravidelností se v této kategorii objevuje vţdy nějaký datum a pojmy 

jako: „úvodní kolečko“, „závěrečné kolečko“, „téma“, „technika“, dále „témata 

zaměřená na klienta, „individuální plány“, „změny“, „ţádné téma“, „otevřít téma“, 

„organizační struktura“, „poţadavky legislativy“, „individuální plány“, „vyjasnění 

rolí“, „konkrétní zakázky“, „pravomoce“, „odpovědnosti“, „spolupráce“, ale také: 

„supervizní smlouva“, „komplexní supervize organizace“, „předmět smlouvy“, 

„obsah supervize“ 

 

V této kategorii se také objevují v kódování celých vět i role. Například „co dělá výchovně 

nepedagogický pracovník“, „jak probíhá jednání se zájemcem o sluţbu“, „jak zajistit 

ochranu práv uţivatelů“, „dnes probíhala skupina managerů“, „pracovníci řadili jednotlivé 

úkoly do sekcí na ţidle“, „pracovníci nejdříve ventilovali“. Zároveň se v kódování ukazuje 

i proţívání v souvislosti se supervizí. Například „nevěděla si rady s uţivatelkou“, „obává 

se individuálního plánu“, „dnešní práce spočívala v zakázce, která se týkala jak poţadavků, 

tak i zvyků a hlavně emocí“, „zlobí se na nové poţadavky“, „ventil emocí“, „skupinová 

dynamika“. Dále v této velké kategorii „O co jde v supervizi“ se objevuje i jakási struktura 

a principy týkající se supervize. Například „kontrakt“, „rozvoj reflexe a sebereflexe“, 

„závazek mlčenlivosti“, „podepsat prezenční listinu“, „rámcové výstupy formou 
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doporučení“, „bezpečí a etika“, „potvrzení o počtu přijatých hodin supervize“, „supervize 

zaměřená na procesy v organizaci“ apod. 

 

2.1. Vytváření podkategorií a jejich rozbor 

 

Analýzou jednotlivých kategorií jsem došla k hlubšímu náhledu na vlastnosti kategorií  

a rozhodla jsem se z některých kategorií vytvořit podkategorie, které více charakterizují 

určité vlastnosti.  

 

Kategorii „O co jde v supervizi“ jsem rozdělila podle významů pojmů a výroků 

charakteristických pro kaţdou samostatnou podkategorii. Jsou to: 

 

 „Témata v supervizi“ (tzn. s čím pracovníci do supervize přicházeli, o čem chtěli 

diskutovat) – například „neví, co je téma“, „klepání na dveře u leţících klientů“, 

„kompetence zdravotníků a pracovníků přímé obsluţné péče“, „individuální plány“, 

„přímá práce s klientem“, „role a kompetence v sociálních sluţbách“, „potřebovala 

zvládnout nepříjemné projevy uţivatelky i tvorbu individuálního plánu“, „nejasnost 

role klíčového pracovníka“, „nové poţadavky na pracovníka v sociálních 

sluţbách“, „změny, které nastaly v tomto roce“, „spolupráce s manaţery na 

standardech kvality“, „ochrana práv osob“, „praxe a pravidla“, „jak ochránit 

uţivatele“, „jak postupovat při střetu zájmů“, „můţeme společně vytvořit pravidla 

společného souţití?“, „co patří do standardu kvality 2“, „jak propojit standardy 

kvality s praxí“, „jak různé úhly pohledu na standard kvality číslo dva zapracovat 

do metodiky“, „jak lze chápat propojenost s klíčovými pracovníky v rámci souţití“, 

„co jsou konkrétní body standardů kvality“, „jak zajistit společné hledání nových 

pravidel“, „jak souvisí konkrétní případová situace uţivatele se standardem číslo 

2“, „jak řešit problematiku, kdy uţivatel není cílovou skupinou“, „jak propojit 

spolupráci sociálního úseku s klíčovými pracovníky“, „proč informace od 

sociálního pracovníka lépe pomáhají nastavit individuální plán uţivatele“. 
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 „Formát supervize“
4
 – k této podkategorii se vztahují například pojmy a sousloví: 

„kontrakt“, „supervize se uskuteční v měsíčních intervalech“, „v délce 120 minut“, 

„ve skupině bude maximálně 12 pracovníků“, „prezenční listiny“, „termíny“, 

„výstupy ze supervizí“, „písemná doporučení“, „reference na supervizi“, „práce ve 

dvojici“, „supervize zaměřená na procesy v organizaci“, „nejdříve došlo 

k definování nové podoby supervize“, „určení pravidel, jak bude supervize v této 

skupině probíhat“, „supervizorky se zavazují poskytnout organizaci supervizi 

celého systému“, „supervizorky budou pracovat ve dvojici“, „bude se jednat  

o supervizi skupinovou, manaţerů, týmovou, oborovou, individuální“, „supervizní 

smlouva Komplexní supervize organizace uzavřená mezi DZR a supervizorkami“, 

„obsahem supervize bude rozvoj profesionálních kompetencí pracovníků, kvality 

poskytovaných sluţeb, v souladu se standardy kvality, reflexe, sebereflexe, 

schopnost týmové spolupráce, rozvoj organizační kultury a vzdělávání“, 

„supervizorky budou poskytovat zadavateli supervize rámcovou reflexi práce pro 

moţnost rozvoje kvality organizace formou doporučení“, „poskytnutá doporučení 

vycházejí ze supervizních výstupů tak, aby nenarušily bezpečnost a etiku 

poskytované supervize a přitom podpořily kvalitu a růst profesionality 

v organizaci“, „pracovníci jsou povinni na začátku supervizního setkání podepsat 

prezenční listinu a dodrţovat mlčenlivost“, „supervizorky se zavazují nakládat 

s pořízenými materiály ze supervizí v souladu s etickými zásadami a zachovávat 

anonymitu“, „supervizorky vyhotoví supervidovaným zaměstnancům potvrzení  

o počtu přijatých hodin supervize za uplynulé období kalendářního roku“, „práce 

supervizorek podléhá supervizi u jejich supervizora“, „pokud se v průběhu 

supervize objeví závaţné etické problémy týkající se zneuţívání uţivatele sluţby, 

jsou supervizorky povinny na toto upozornit, příp. přehodnotit kontrakt se 

zadavatelem“, „organizace zajistí kontaktního pracovníka, který bude dojednávat 

okolnosti se supervizorkami“, „organizace zajistí nerušenou místnost pro 

supervizní setkání“, „organizace je povinna dodrţovat nasmlouvané termíny 

supervizí“, „zadavatel supervize zajistí maximální účast pracovníků na supervizi“, 

„organizace se zavazuje zajistit u svých pracovníků, aby tito dodrţovali závazek 

mlčenlivosti“, „organizace zajistí potřebné souhlasy pracovníků i uţivatelů 

v případě svolení s poskytnutím materiálu k vědeckým, výzkumným či 

                                                 
4
 Tato podkategorie byla identifikována v rámci SVV 2011, kde jsem spoluautorkou (Havrdová et al: 

Supervize a organizační kultura ve vzájemném působení.Praha:FHS UK, 2011) 
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vzdělávacím účelům“, „supervizorky se zavazují poskytnout organizaci komplexní 

supervizi – supervizi organizace, celého systému“,   „skupin bude celkem sedm“, 

„termíny budou písemně organizaci poskytnuty vţdy na pololetí“, „bude se jednat 

o supervizi pěti týmů, jednoho týmu managementu (vrcholný a střední) a jeden 

tým realizace standardů kvality“, „druhy poskytované supervize – týmová, 

manaţerů, oborová, individuální, realizační tým standardů kvality, supervize 

procesů-supervize praxe“, „vzdělávací aspekt supervize, „supervize praxe“, 

„mlčenlivost“, „etika“. 

 

 „intervence supervizorek a hodnoty“
5
 (tzn. to, co mohou získat supervizanté díky 

uplatnění intervencí a hodnot ze strany supervizorek v supervizi) – k této 

podkategorii se vztahují například výroky: „kategorizace na lístečky“, „metafory“, 

„práce s dřevěnými panáčky“, „technika ţidle“, „práce s flipchartem“, „pouţili 

jsme techniku panáčků a provázku“, „seřadili papírky“, „diskuse“, „sumarizace“, 

„mapa rolí“, „sochání“, „mentální mapa“, „královská koruna“, „burza nápadů“, 

„videoanalýza“, „prvky diagnostiky organizace“, „pracovnice dostala obrovskou 

podporu“, „provázení a podpora pro pracovníky“, „ventil emocí“, „zpětná vazba“, 

„učení“, „společné hledání“, „nové nápady a nový pohled“, „potřeby pracovníků  

a potřeby organizace“, , „připomněli jsme pravidla“, „úvodní kolečko“, „téma“, 

„technika“, „závěrečné kolečko“ 

 

Kategorii „Jak se proţívá“ jsem rozdělila na podkategorie proţívání: 

 

 „Sebe (supervizora)“ – v této podkategorii jsem vycházela z těchto výroků: 

„docela se mi ulevilo“, „dost mne překvapilo“, „udělalo mi radost“, „trochu jsem se 

obávala“, „měla jsem trochu trému“, „byla jsem ráda, ţe se supervize vydařila“, 

„bavilo mne sledovat důleţitost“, „tak jsem zvědavá“, „tvořivost pracovníků mi 

přišla nádherná“, „z dnešní supervize odcházím vyloţeně nadšená“. 

 

 „Prožívání pracovníků v supervizi“ – např.: „supervizi moc nechápala“, „obává 

se, ţe nemá téma“, „pracovnice se začala rozčilovat“, „atmosféra se úplně 

                                                 
5
 Tato podkategorie byla identifikována v rámci SVV 2011, kde jsem spoluautorkou (Havrdová et al: 

Supervize a organizační kultura ve vzájemném působení.Praha:FHS UK, 2011) 
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uvolnila“, „pracovníci si stěţovali“, „byla patrná úleva“, „pracovnice se dokonce 

rozplakala“, „minule byla supervize v bojovnějším duchu“, „probíhal ventil 

emocí“, „téma bylo náročné“. 

 

 „Prožívání pracovníků v organizaci“ – např. „připadá si diskriminovaná“, „není 

braná váţně“, „do práce chodí s pocitem strachu a očekávání co zas bude“, „bojí se 

tempa manaţerky“, „ta nejistota je nepříjemná a zdrţuje je od práce“, „špatně se 

jim řídí“, „nová činnost jim vyhovuje více, ale co se zvykem“, „pár jedinců se 

nemůţe smířit, sice to dobrovolně přijali, ale stále s tím nějak bojují“. 

 

 „Prožívání uživatelů služeb“ – např.: „klientka se rozplakala“, „aţ bude klientka 

uklidněná“, „v emocích klienta“, „emotivní jednání klientky“, „spokojenost 

uţivatelů“, „uţivatelka byla plná vzteku“, „uţivatel po konfliktu“, „uţivatelka 

pláče, je uraţená, přijde aţ bude uklidněná“, „uţivatelka je plná vzteku“, 

„uţivatelka se obává“, „jistota a nejistota uţivatelů“, „spokojenost a nespokojenost 

uţivatelů“. 

 

V Kategorii „O co jde v organizaci“ jsem si kromě jiného všimla toho, ţe některé pojmy  

a výroky měly zabarvení ve smyslu kritiky, a to zaměřené jak na systém, tak na 

pracovníky. Další sousloví v sobě obsahovaly aktivity v organizaci s aktivním přístupem 

týkající se opět jak pracovníků, tak systému. Další pak v sobě obsahovaly poţadavky na 

pracovníky a poţadavky na systém.  

 

Výroky se společnými významy jsem rozdělila pod tyto podkategorie: 

 

 „kritika zaměřená na systém“ – např. „nejsou jasné kompetence“, „chybějící 

čitelná pravidla pro oddělení“, „v organizaci není jasně nastavena odpovědnost 

klíčového pracovníka“, „špatně rozvrstvené sluţby“, „nepochopení aktivizace 

v organizaci“, „nejsou jasné kompetence zdravotníků a manaţerů“, „nikdo neví, jak 

se mají psát individuální plány“, „pořád se jenom mluví o právech klientů“, „změny 

nejdou dělat ze dne na den“, „stále se vracejí do zdravotnického modelu“, „největší 

problémy jsou mezi sociálním a zdravotnickým přístupem“, „ukázala se absence 

pravidel, hlavně absence odpovědnosti klíčového pracovníka“, „v týmu chybí 

organizační pravidla směrem k individuálnímu plánu“, „nejsou nastaveny 
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podmínky spolupráce mezi jednotlivými úseky“, „jsou špatně rozvrstvené sluţby“, 

„není dobře nastavená komunikace v organizaci“, „v organizaci je váznoucí 

komunikace“, „není jasná role aktivizačního pracovníka“, „v organizaci jsou špatně 

nastavená pravidla pro společné souţití uţivatelů sluţeb“, “organizace má 

nastavena práva, ale ne povinnosti“. 

 

 kritika zaměřená na pracovníky“, „nadřízená s tím nic nedělá“, „nemluví bez 

očního kontaktu“, „neví, jak má určit cíle do individuálního plánu“, „neorientovala 

se v nových poţadavcích“, „nezná pravidla“, „nechtějí pochopit“, „nevěděla, jak to 

řeší klíčový pracovník“, „nezná dobře vlastní kompetence a kompetence klíčového 

pracovníka“, „někteří se nemůţou smířit s jiným pracovním zařazením, změnou 

kompetencí i finančním ohodnocením“, „není sanitář, ale dělá ho“, „stále mají 

nejasno v systému spolupráce“, „jejich původní práci nemá kdo vykonávat“, 

„pracovníci nechápou činnosti pracovníků v sociálních sluţbách“, „pracovníci mají 

nejasnost kolem odborností zdravotníků a pracovníků v sociálních sluţbách“, 

„pracovníci neví, co konkrétně patří do standardu kvality 2“, „vedoucí neví, jak 

řešit střety zájmů v praxi“, „manaţerka je příliš rychlá, má moc poţadavků“, 

„pracovnice neví, jak má propojit standardy kvality s praxí“, „pracovníci neví, co 

mají dělat, kdyţ jsou porušována pravidla kolektivního souţití uţivatelů sluţeb“, 

„pracovnice neví, jaká opatření se uskuteční při nedodrţování pravidel“ 

 

 „pro-aktivní přístup pracovníků“ – vztahující se výroky např.: „týmy se docela  

o supervizní setkání perou“, „aktivizační pracovníci jiţ začali vycházet 

z poţadavků klíčových pracovníků“, „ráda o svou klientku pečuje“, „s kolegy se 

snaţí vytvářet pohodu na pracovišti“, „vedoucí pomáhá s ujasněním kompetencí“, 

„pracovníci se nově baví o kompetencích, a to vyvolalo řadu otazníků“, „pracovníci 

jiţ mají uklizeno v kompetencích“, „pracovníci vnímají otevřenou komunikaci, 

celkem fajn vztahy“, „kompetentní jsou i ostatní vedoucí“, „pracovníci prochází 

tréninkem klíčových pracovníků, učí se nové roli“, „je znát, ţe v této organizaci uţ 

všichni umí pracovat podle nových pravidel“, „aktivního přístupu pracovníků“, 

„vedoucí oddělení má schůzky klíčových pracovníků“, „vedoucí podpořili intervize 

nad individuálními plány“, „pracovníci jsou ochotni podílet se finančně na 

vzdělávání“, „klíčový pracovník spolupracuje s klíčovým pracovníkem z jiného 

zařízení“, „o supervizi ţádají údrţbáři“,  
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 „pro-aktivní přístup systému“ - vztahující se výroky např.: „organizaci jde  

o spokojenost uţivatele i spokojenost většiny zaměstnanců“, „v organizaci dochází 

k vyjasnění poţadavků na role“, „revize kontraktu“, „ organizace vytváří prostor 

pro učení a spolupráci“, „organizace svůj supervizní prostor dává aktuálně těm, kdo 

ho potřebují nejvíce“, „organizace dává podporu ve změnách“, „organizace 

podporuje orientaci ve standardech kvality“, „vznik pracovní skupiny nad 

standardy kvality“, „vzniká nové pole spolupráce v organizaci“, „nově otevřená 

diskuse nad individuálním plánováním“, „dochází k vyuţívání supervize 

v organizaci“, „nová potřeba organizace zařadit do supervize realizační tým 

standardů kvality“, „utřídění stávajících pravidel“, „tvorba nových pravidel“, 

„standardy kvality ţijí v praxi“,  

  

 „Požadavky na pracovníky“ – vztahující se výroky např.: „učí se standardy 

kvality“, „všichni se musí učit“, „zápisy v individuálním plánu“, „hranice 

spolupráce mezi vlastním zdravotnickým oborem a pracovníky v sociálních 

sluţbách“, „aktivizace musí plnit nové úkoly“, „standardy kvality se učí  

i technicko-hospodářský personál“, , „plnit nároky standardů kvality“, „povinnost 

vzdělávat se, pochopit legislativu“, „zvyšující se nároky na pracovníky“,.  

„pracovníci musí klepat na dveře i u leţících uţivatelů“, „pracovníci musí zapisovat 

do individuálních plánů“, „musí se učit nové pojmy“, „všichni se musí učit“, „musí 

dodrţovat práva klientů“, „učí se psát potřeby uţivatele do individuálního plánu“, 

„mají komunikovat v rámci organizační struktury“, „nově musí předávat 

informace“, „musí rozdělovat, co jsou ošetřovatelské a co jsou sociální úkony“, 

„učí se přijímat změny, které nastaly od nového roku“, „nově pracuje s novou 

náplní práce, aby bylo jasno, co dělá aktivizační pracovník“, „pracovníci se nově 

začínají podílet na hodnocení formou sebehodnocení“, „pracovníci si vyjasňují 

hodnotící tabulku a škálu“, „nutnost pravidelného setkávání realizačního týmu 

standardů kvality“, „pracovníci definují situace z praxe“, „pracovníci hledají 

hranici mezi ochranou práv uţivatelů, střetem zájmů a pravidel kolektivního 

souţití“, „pracovníci musí zavést individuální plány více do praxe“, „pracovníci se 

připravují na inspekci, musí projít“, „pracovníci participují na tvorbě pravidel 

kolektivního souţití uţivatelů sluţeb, které pak musí pomáhat klientům znát  

a dodrţovat“, „pracovníci musí definovat situace z praxe“, „pracovníci musí hledat 
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hranici mezi ochranou práv uţivatelů, střetem zájmů a pravidel kolektivního 

souţití“. 

 

 „Požadavky na systém“ (úkoly, které pro organizaci vyplývají v důsledku 

vnějších změn) 

– vztahující se výroky např.: „potřebují obstát v inspekcích“, „organizace musela 

přejít ze zdravotnického modelu na sociální“, „zavádění standardů kvality“, 

„nastavit pravidla v řízení vedoucích“, „pracovat na kompetencích klíčového 

pracovníka“, „koncepce sociální práce v zařízení“, „pravidla pro přijímání nových 

uţivatelů“, „definice situací ochrany práv osob“, „vzdělávání“, „nová pravidla pro 

hodnocení pracovníků“, „znovu vyjasněné pravomoce a kompetence vedoucích“, 

„zaloţená nová pracovní skupina na standardy kvality“, „manaţer kvality definuje 

opatření při porušování pravidel kolektivního souţití“, „zákon přinesl mnoho změn, 

musí je v organizaci realizovat všichni“, „dojít ke změně“, „všichni se musí učit“, 

„nová pravidla pro hodnocení pracovníků“, „zaloţená nová pracovní skupina pro 

standardy kvality“. 

 

Všimla jsem si, ţe nejobsáhlejší jsou kategorie „O co jde v organizaci“ a „O co jde 

v supervizi“. Uvědomila jsem si, ţe jednotlivé výroky obsaţené v kategorii „O co jde 

v organizaci“ ukazují na oblast týkající se pracovníků a na oblast týkající se systému. 

Nejobsáhlejší podkategorie se týkala „poţadavků“, ovšem také „kritiky“ jak na systém, tak 

na pracovníky. Dále v kategorii „O co jde v supervizi“ jsou nejobsáhlejší podkategorie 

„formát supervize“ a „intervence supervizorek a hodnoty“. V kategorii „Jak se proţívá“, 

byla nejobsáhlejší podkategorie týkající se „proţívání pracovníků v supervizi“. Uvědomuji 

si, ţe nejvíce obsaţené podkategorie – „formát supervize“, „jak se proţívá v supervizi“, 

„intervence a hodnoty supervizorek“,  „poţadavky“ a „kritika (pracovníků i systému)“, 

spolu nějakým způsobem souvisí a tyto souvislosti budu dále zkoumat.  

 

V rámci otevřeného kódování jsem se dále začala zabývat vlastnostmi kategorií  

a podkategorií. Mým cílem při další analytické práci s výroky bylo další rozkrytí textu  

a dimenzionalizací jsem začala upřesňovat vlastnosti spadající do kategorií (Hendl, 2008, 

str. 247). „Dimenzionalizací se upřesňují vlastnosti, pomocí nichž je možné rozlišit 

události spadající do jedné kategorie“ (Hendl, 2008, str. 247). Za vlastnosti jednotlivých 
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kategorií jsem pouţila jednotlivé roky. Dalším studiem dokumentů jsem si všimla, ţe se 

liší pojmy a výroky v jednotlivých letech. Rozhodla jsem se dále věnovat těmto 

vlastnostem, a to časové dimenzi. 

 

2.1. Časová dimenzionalizace 
 

 

V časové dimenzi jsem postupně porovnávala výroky ve všech kategoriích. Drţela jsem se 

stanoveného cíle výzkumu a zaměřovala se v této souvislosti jen na některé vybrané 

podkategorie (např. „proţívání pracovníků v supervizi“, „proţívání pracovníků 

v organizaci“). V některých kategoriích (těch, které se zdály být více obecné – např. „O co 

jde v organizaci“), jsem v časové dimenzi porovnávala všechny podkategorie.  

 

Kategorie „Koho se týká“ 

V této kategorii jsem se rozhodla porovnávat úsek sledované dimenze, coţ je rok 2008 a 

2011. 

 

Z dokumentů roku 2008 jsem kódováním objevila tyto v textu se nejčastěji opakující 

pojmy: 

 „klient“, „staniční sestry“, „kolegyně“, „supervizorky“, „pracovníci výchovné  

a terapeutické péče“, „sanitáři“, „vrchní sestra“, „pracovníci“, „ředitel“, 

„manaţerka“, „zřizovatel“, „zdravotní sestra“, „ošetřovatelky“. 

 

Rok 2011 obsahuje nejčastěji pouţívané pojmy: 

 „klíčový pracovník“, „manaţer kvality“, „vedoucí zdravotního úseku“, „výchovně 

nepedagogický pracovník“, „pracovníci přímé obsluţné péče“, „údrţbáři“, 

„realizační tým standardů kvality“, „vedoucí oddělení“, „pradleny“, „vrcholný  

a střední management“, „ředitel“, „inspektoři“. 

 

Opětovným sledováním dokumentů jsem zjistila, ţe se liší slovníček pojmů v roce 2008  

a 2011. Dále jsem si všimla, ţe v roce 2008 se pojmy „pracovník přímé obsluţné péče“, 

„uţivatel“ a „klíčový pracovník“ vyskytovaly ojediněle, zatímco v roce 2011 se naopak 

téměř nevyskytoval pojem „klient“, „sanitář“, „staniční a vrchní sestra“. Úplně nově se 
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v roce 2011 objevuje „realizační tým standardů kvality“, „vrcholný a střední 

management“, „údrţbáři“ a „pradleny“.  

 

Je patrné, ţe úsek sledované dimenze roku 2008 a 2011 ukázal, ţe v průběhu těchto let 

došlo ke změnám v souvislosti s pojmenováním pracovních pozic. Ačkoli sledovaným 

úsekem je rok 2008, kdy byl jiţ v účinnosti zákon o sociálních sluţbách, objevuje se v roce 

2008 stále pozice „ošetřovatelky“, „staniční sestry“, „sanitáři“. Z opakovaného studia 

dokumentů jsem zjistila, ţe tyto pozice se jiţ vůbec v roce 2011 nevyskytují.  

 

Vzhledem k tomu, ţe mezi sledovanými úseky 2008 a 2011 je výrazný rozdíl v názvech 

rolí, rozhodla jsem se zkoumat vlastnosti i v dalších sledovaných úsecích, a to roku 2009  

a 2010. V těchto úsecích se názvy rolí objevují promíchaně. Objevuje se například 

„sanitář“, „klíčový pracovník“, „manaţer kvality“, „výchovně nepedagogický pracovník“, 

„staniční sestra“, „pracovníci terapeutické péče“, „klient“, „uţivatel“, „pracovník přímé 

obsluţné péče“.  

 

Kategorie „O co jde v organizaci“ 

V této kategorii jsem se rozhodla pracovat s úseky časové dimenze v podkategoriích 

„kritika zaměřená na systém“, „kritika zaměřená na pracovníky“, „pro-aktivní přístup 

pracovníků“, pro-aktivní přístup systému“, „poţadavky na pracovníky“, „poţadavky na 

systém“.  

 

Podkategorie „Kritika zaměřená na systém“ 

Rok 2008 je charakteristický například výroky: 

 „nejsou jasné kompetence“, „chybějící čitelná pravidla pro oddělení“, „v organizaci 

není jasná odpovědnost klíčového pracovníka“, „špatně rozvrstvené sluţby“, 

„nepochopení aktivizace v organizaci“, „nejsou jasné kompetence zdravotníků  

a manaţerů“, „nikdo neví, jak se mají psát individuální plány“, „změny nejdou 

dělat ze dne na den“ 

 

Rok 2011 je charakteristický například výroky: 

 „absence pravidel kolektivního souţití pro uţivatele“, „není nastavena spolupráce 

organizace se zdravotnickými pracovníky mimo organizaci“, „organizace má 

nastavena práva, ale ne povinnosti“ 
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Zkoumáním této podkategorie v úsecích časové dimenze jsem zjistila, ţe kritiky na 

fungování systému v roce 2011 je oproti roku 2008 velmi málo. Rozhodla jsem se podívat 

na rok 2009 a 2010. Jsou to například pojmy: 

 

  „stále se vracejí do zdravotnického modelu“, „největší problémy jsou mezi 

sociálním a zdravotnickým přístupem“, „ukázala se absence pravidel, hlavně 

absence odpovědnosti klíčového pracovníka“, „v týmu chybí organizační pravidla 

směrem k individuálními plánu“, „nejsou nastaveny podmínky spolupráce mezi 

jednotlivými úseky“, „jsou špatně rozvrstvené sluţby“, „není dobře nastavená 

komunikace v organizaci“, „v organizaci je váznoucí komunikace“, „není jasná role 

aktivizačního pracovníka“, „v organizaci jsou špatně nastavená pravidla pro 

společné souţití uţivatelů sluţeb“, „se změnami nastává zmatek v organizaci, 

organizace se potýká s nedostatkem pracovníků sociální péče“ 

 

Vzhledem k tomu, ţe se stále objevuje dost pojmů kritiky na systém v období roku 2009  

a 2010, zajímalo mne, kolik kritiky se vyskytuje ještě v roce 2009 a 2010 konkrétně. 

 

Rok 2009: 

 „stále se vracejí do zdravotnického modelu“, „největší problémy jsou mezi 

sociálním a zdravotnickým přístupem“, „ukázala se absence pravidel, hlavně 

absence odpovědnosti klíčového pracovníka“, „v týmu chybí organizační pravidla 

směrem k individuálními plánu“, „nejsou nastaveny podmínky spolupráce mezi 

jednotlivými úseky“, „jsou špatně rozvrstvené sluţby“, „není dobře nastavená 

komunikace v organizaci“, 

 

Rok 2010: 

 „v organizaci je váznoucí komunikace“, „není jasná role aktivizačního pracovníka“, 

„v organizaci jsou špatně nastavená pravidla pro společné souţití uţivatelů sluţeb“, 

„se změnami nastává zmatek v organizaci, organizace se potýká s nedostatkem 

pracovníků sociální péče“. 

 

Z četnosti pojmů v dokumentech vyplývá, ţe kritiky na systém v roce 2010 je méně neţ 

v roce 2009. Zároveň je patrné, ţe kritiky je v roce 2009 více neţ v roce 2008.  
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Zkoumání úseků časové dimenze podkategorie „kritika zaměřená na pracovníky“ ukazuje 

na následující: 

 

V roce 2008 se vyskytovaly výroky např.: 

 „nadřízená s tím nic nedělá“, „nemluví bez očního kontaktu“, „neví, jak má určit 

cíle do individuálního plánu“, „neorientovala se v nových poţadavcích“, „nezná 

pravidla“, „nechtějí pochopit“. 

 

V roce 2011 se vyskytovaly výroky např.: 

 „pracovníci neví, co konkrétně patří do standardu kvality dvě“, „vedoucí neví, jak 

řešit střety zájmů v praxi“, „pracovnice neví, jak má propojit standardy kvality 

v praxi“, „pracovníci neví, co mají dělat, kdyţ jsou porušována pravidla 

kolektivního souţití uţivatelů sluţeb“, „pracovnice neví, jaká opatření se uskuteční 

při nedodrţování pravidel“. 

 

Zaměřila jsem svou pozornost také na to, v jakých souvislostech se odehrávala kritika 

zaměřená na pracovníky v časové dimenzi roku 2009 a 2010. 

 

Rok 2009 :  

 „nevěděla, jak to řeší klíčový pracovník“, „nezná dobře vlastní kompetence  

a kompetence klíčového pracovníka“, „někteří se nemůţou smířit s jiným 

pracovním zařazením, změnou kompetencí i finančním ohodnocením“,  

 

Rok 2010:  

 „není sanitář, ale dělá ho“, „stále mají nejasno v systému spolupráce“, „jejich 

původní práci nemá kdo vykonávat“, „pracovníci nechápou činnosti pracovníků 

v sociálních sluţbách“, „pracovníci mají nejasnost kolem odborností zdravotníků  

a pracovníků v sociálních sluţbách“ 

 

Zatímco v roce 2008 kritika zaměřená na pracovníky více odráţí nekonání (př. „nadřízená 

s tím nic nedělá“, „nechtějí to pochopit“), tak v roce 2011 se v kritice zaměřené na 

pracovníky v kontextech pojmů více odráţí, ţe pracovníci neví, jak na to („pracovnice 

neví, jak má propojit standardy kvality v praxi“, „pracovnice neví, jaká opatření se 
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uskuteční při nedodrţování pravidel“ atd.). Rok 2009 a 2010 je namíchán pojmy 

charakteristickými nechtěním (př. „někteří se nemůţou smířit s jiným pracovním 

zařazením“) a neznalostí (př.“pracovníci mají nejasnost kolem odborností zdravotníků  

a pracovníků v sociálních sluţbách“).   

 

Další zkoumání úseku časové dimenze se bude týkat podkategorie „Pro-aktivní přístup 

pracovníků“ 

 

Rok 2008 je velmi málo v této podkategorii obsaţen a odráţí v sobě například tyto výroky: 

 „spolupráce staniční sestry s lékařkou“, „ráda o svou klientku pečuje“, „s kolegy se 

snaţí vytvářet pohodu na pracovišti“,  

 

Rok 2011 v sobě odráţí například tyto výroky: 

 vedoucí oddělení má schůzky klíčových pracovníků“, „na některých odděleních 

vedoucí podpořili intervize nad individuálními plány“, „pracovníci jsou ochotni 

podílet se finančně na vzdělávání“, „klíčový pracovník spolupracuje s klíčovým 

pracovníkem z jiného zařízení“, „o supervizi ţádají údrţbáři“. 

 

Studiem dokumentů jsem zjistila, ţe bylo těţké v roce 2008 najít sousloví týkající se 

aktivního přístupu pracovníků. V roce 2011 bylo výroků vztahujících se k této 

podkategorii poměrně hodně. Zabývala jsem se i rokem 2009, kde jsem nezaznamenala 

rozdíl mezi rokem 2008 a 2009. Naopak v roce 2010 jsem zaznamenala větší výskyt 

výroků, které v sobě obsahovaly spíše pro-aktivní přístup. Například: 

 

 „učit se nové dovednosti“, „aktivizační pracovníci jiţ začali vycházet z poţadavků 

klíčových pracovníků“, „ochota pracovníků společně hledat jak dojít k cíli“, 

„pracovníci mají otevřenou komunikaci, celkem fajn vztahy“, „kompetentní jsou  

i ostatní vedoucí“, „pracovníci prochází tréninkem klíčových pracovníků, učí se 

novou roli“, „je znát, ţe v této organizaci jiţ všichni umí pracovat podle nových 

pravidel“ , „vedoucí pomáhá s ujasněním kompetencí“, „pracovníci se nově baví  

o kompetencích, a to vyvolalo řadu otazníků“. 
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V časové dimenzi v roce 2010 v podkategorii „Pro-aktivní přístup pracovníků“ je moţné 

zaznamenat zvyšování počtu vyskytujících se výroků, a to oproti předchozím zkoumaným 

letům.   

 

Podkategorie „Pro-aktivní přístup systému“: 

 

Rok 2008 obsahoval například výroky: 

 „vytvořit prostředí pro klienta a znalost jeho postiţení“, „organizaci jde  

o spokojenost uţivatele i o spokojenost většiny zaměstnanců“,  

 

Rok 2011 obsahoval například výroky: 

 „vznik pracovní skupiny nad standardy kvality“, „vzniká nové pole spolupráce 

v organizaci“, „nově otevřená diskuse nad individuálním plánováním“, „dochází 

k vyuţívání supervize v organizaci“, „nová potřeba organizace zařadit do supervize 

realizační tým standardů kvality“, „utřídění stávajících pravidel“, „tvorba nových 

pravidel“, „standardy kvality ţijí v praxi“, „revize kontraktu“. 

 

Zatímco v roce 2008 je pro-aktivní přístup charakterizován více výroky odráţejícími 

v sobě pohodu a spokojenost jak pro uţivatele, tak pro pracovníky (př. „vytvořit prostředí 

pro klienta a znalost jeho postiţení“, „organizaci jde o spokojenost uţivatele  

i o spokojenost většiny zaměstnanců“), výroky obsaţené v roce 2011 v sobě více odráţí 

často slovo „nové“ (př. „vzniká nové pole spolupráce v organizaci“, „nově otevřená 

diskuse nad individuálním plánováním“, „nová potřeba organizace zařadit do supervize 

realizační tým standardů kvality“, „tvorba nových pravidel“ apod.).  

 

Úsek dimenze roku 2009 a 2010 v této podkategorii ukazuje na sousloví, které svým 

obsahem zobrazují pro-aktivní přístup systému, např.: 

 „v organizaci dochází k vyjasnění poţadavků na role“, „organizace vytváří prostor 

pro učení a spolupráci“, „organizace svůj supervizní prostor dává aktuálně těm, kdo 

ho potřebují nejvíce“, „organizace dává podporu ve změnách a orientace ve 

standardech kvality“, „vznik pracovní skupiny nad standardy kvality“. 
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Podkategorie „Požadavky na pracovníky“ 

V úseku časové dimenze v roce 2008 se vyskytují výroky: 

  „manaţerka je příliš rychlá, má moc poţadavků“, „plnit nároky standardů kvality“, 

„pracovníci musí klepat na dveře i u leţících uţivatelů“, „pracovníci musí zapisovat 

do individuálních plánů“, „všichni se musí učit nové pojmy“, „všichni musí 

dodrţovat práva klientů“, „učí se psát potřeby uţivatele do individuálního plánu“, 

„mají komunikovat v rámci organizační struktury“, „nově musí předávat 

informace“, „musí rozdělovat, co jsou ošetřovatelské a co jsou sociální úkony“. 

 

V roce 2011 se vyskytují např. tyto výroky: 

  „pracovníci musí zavést individuální plány více do praxe“, „pracovníci se 

připravují na inspekci, musí projít“, „pracovníci participují na tvorbě pravidel 

kolektivního souţití uţivatelů sluţeb, které pak musí pomáhat klientům znát  

a dodrţovat“, „pracovníci musí definovat situace z praxe“, „pracovníci musí hledat 

hranici mezi ochranou práv uţivatelů, střetem zájmů a pravidel kolektivního 

souţití“.  

 

Mezi rokem 2008 a 2011 jsem v obsahu výroků nezaznamenala větší rozdíly. V obou 

případech se v obsahu výroků objevuje slovo „musí“ (2008: „musí dodrţovat práva 

klientů“, „všichni se musí učit“, „pracovníci musí zapisovat do individuálních plánů“. 

2011: „pracovníci musí definovat situace z praxe“, „pracovnice musí hledat hranici mezi 

ochranou práv uţivatelů, střetem zájmů a pravidel kolektivního souţití“).  

 

V roce 2009 a 2010 se objevují výroky: 

 

 „povinnost vzdělávat se, pochopit legislativu“, „zvyšující se nároky na 

pracovníky“,. „všichni se musí učit“, „aktivizace musí plnit nové úkoly“, „mají 

komunikovat v rámci organizační struktury“, „musí rozdělovat, co jsou 

ošetřovatelské a co jsou sociální úkony“, „učí se přijímat změny, které nastaly od 

nového roku“, „nově musí pracovat s novou náplní práce“, „pracovníci se musí 

podílet na hodnocení formou sebehodnocení“, „pracovníci si vyjasňují hodnotící 

tabulku a škálu“.  
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Také v těchto rocích se objevuje slovo „musí“, které ukazuje na poţadavky, které 

pracovníci musí splnit a týkají se legislativy. 

 

Podkategorie „Požadavky na systém“ (úkoly, které pro organizaci vyplývají v důsledku 

vnějších změn) 

 

V úseku časové dimenze v roce 2008 se vyskytují výroky: 

 „organizace zajistí kontaktního pracovníka, který bude dojednávat okolnosti se 

supervizorkami“, „organizace zajistí nerušenou místnost pro supervizní setkání“, 

„organizace je povinna dodrţovat nasmlouvané termíny supervizí“, „změny“, 

„zavádění standardů kvality“, „příprava na inspekce“, „nastavit pravidla v řízení 

vedoucích“, „zákon přinesl mnoho změn, musí je v organizaci realizovat všichni“, 

„musí se učit“, „organizace musí přejít ze zdravotnického modelu na sociální“, 

„pracovat na kompetencích klíčového pracovníka“, „personální změny“, „nastavit 

osobnostní předpoklady pracovnice pro výkon své profese“, „přesvědčit pracovníky 

ke spolupráci“, „mít jasno v kompetencích“, „dojít ke změně“, „pochopit práva 

klientů“. 

 

Rok 2011 obsahuje například tyto výroky: 

 „chtějí projít inspekcemi na jedničku“, „řeší vzdělávání“, „standardy kvality se učí  

i technicko-hospodářský personál“, „aby standardy vycházely z praxe“, „mít 

značku kvality“.  

 

Studiem úseku sledovaného období roku 2008 i 2011 jsem zjistila, ţe se v nich objevují 

výroky podobné svým obsahem a vztahující se k tématům kvality, standardů, učení. 

Ukázalo se, ţe poţadavky na systém v roce 2008 jsou daleko více obsáhlé neţ v roce 2011. 

 

Kategorie „Jak se prožívá“ 

S ohledem na účel výzkumu, tzn. zkoumat „supervizi organizace“ v souvislosti 

s probíhajícími změnami celého systému, jsem se rozhodla, ţe v této kategorii se budu 

v časové dimenzi věnovat podkategoriím týkající se proţívání pracovníka v organizaci  

a pracovníka v supervizi.  
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Podkategorie „Prožívání pracovníků v organizaci“ 

V roce 2008 se vyskytují například výroky: 

 „pracovnice si připadá diskriminovaná“, „změny jí dost vadí“, „chodí s pocitem 

strachu a očekáváním co zas bude“, „poslední dobou pracovníci vnímají pocit 

křivdy“, „zaţívají zátěţ a nejistotu“, „vedoucí se bojí tempa manaţerky“, „ředitel 

zmiňuje, ţe je mu líto pracovníků“, „pracovnici vadí emotivní jednání klientky“, 

„řeší její a svoje emoce“, „sanitáři vadí, ţe i on se má zabývat klepáním na dveře  

u nekomunikujících klientů“, „bojí se, ţe neumí určit cíle klienta“, „vedoucí 

zatěţuje, kdyţ manaţerka myslí za ně“, „zdravotní sestry mají obavy ze sniţování 

stavu zdravotníků“. 

 

V roce 2011 se vyskytují například výroky: 

 „pracovnice je ráda, ţe pravidla hledají společně“, „pro pracovníky je příjemné 

spolutvoření“, „pracovnice je ráda, ţe se problémy řeší“, „pracovníky baví tvořit 

logo organizace“, „klíčová pracovnice je ráda, ţe jsou jasné odpovědnosti“, 

„nejistota určování  hranic spolupráce mezi zdravotními sestrami a klíčovými 

pracovníky“. 

 

Z výroků obou podkategorií v úseku časové dimenze vyplývá, ţe rok 2008 více obsahuje 

výroky, které se týkají obav a nejistot. Rok 2011 naproti tomu více obsahuje výroky 

týkající se kladných emocí (ráda, příjemné, baví).  

 

Podkategorie „Prožívání pracovníků v supervizi“ 

V úseku časové dimenze roku 2008 se objevují například výroky: 

 „pracovnice supervizi moc nechápala, neví, k čemu je to dobré“, „obává se, ţe 

nemá téma“, „pracovnice se cítila dobře“, „atmosféra v supervizi se úplně 

uvolnila“, „po supervizi se pracovník cítil kompetentnější a uvolněněji“, 

„pracovnice řeší svoje emoce“. 

 

V úseku časové dimenze roku 2011 se objevují například výroky: 

 „poté, co se pracovníkům dostává ocenění za to, jak tyto těţkosti zvládají, byli 

schopni hledat dál, atmosféra byla tvůrčí“, „společnou práci této nově vzniklé 

skupiny proţívali pracovníci spokojeně“, „zpětná vazba všech zúčastněných byla 
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pozitivní“, „pracovníkům se líbila práce s barvou lístečků a panáčkami“, 

„pracovníkům se supervize líbila, byly dobré zpětné vazby“, „pracovníci se uţ těší 

na další supervizi“, „pracovníky štve, ţe supervizi teď neměli a doptávají se na svůj 

termín“. 

 

Zajímalo mne, co se emočně v supervizi dělo i v meziobdobí, tzn. v roce 2009 a 2010. 

Objevovaly se zde výroky: 

 

 „téma bylo v supervizi náročné a ţhavé“, „spustil se ventil emocí“, „nechali jsme 

pracovníky ventilovat“, „pracovníci si stěţovali na přetěţování“, „byla patrná 

úleva“, „klíčový pracovník se potřebuje ujistit“, „bezradná co do individuálního 

plánu“, „úleva pracovníků, vnímali podporu“, „pracovnice byla plná emocí“, 

„mohla ventilovat své emoce“, „pracovnice se dokonce rozplakala“, „zazněla obava 

z případné inspekce“, „aktivizační pracovníci proţívají konflikt“, „zakázka se 

týkala zvyků a hlavně emocí“, „pracovníci nejdříve ventilovali“, „prostor pro 

emoce, které nikdo neodsuzoval, naopak v něm měli své místo“, „pracovníci 

odcházeli spokojení, jen vyjadřovali naději, ţe se budou moci ještě v tomto sloţení 

setkat“, „pracovníci se dostali k ventilování svých emocí spojených se změnami“, 

„technika je bavila“, „došlo nejen k ventilování emocí, ale také k sebereflexi“. 

 

Díky analýze dokumentů podkategorií „Proţívání pracovníků v organizaci“ a „Proţívání 

pracovníků v supervizi“ jsem měla moţnost zaznamenat daleko větší výskyt výroků 

týkající se proţívání pracovníků právě v podkategorii „Proţívání pracovníků v supervizi“. 

Z analýzy výroků obsaţených v této podkategorii jsem si všimla zkoumáním časové osy, 

ţe obzvláště mezidobí, tzn. roky 2009 a 2010, jsou bohaté na výroky spojené 

s ventilováním a pojmenováním emocí.  

 

Kategorie „O co jde v supervizi“ 

 

Z pohledu časové dimenzionalizace, s ohledem na účel výzkumu, jsem se v této kategorii 

zaměřila na všechny tři zkoumané podkategorie.  
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Podkategorie „Témata v supervizi“ 

V roce 2008 převaţují tyto výroky: 

 „neví, co je téma“, „pracovníka nic nenapadá“, „nemá téma“, „neví, o čem má 

v supervizi mluvit“, „vypadalo to, ţe nebude ţádné téma“, „neví si rady 

s klientkou“, „neví, jak určit cíle do individuálního plánu“, „Jak zvládnout tempo 

změn manaţerky“, „bylo by dobré se pobavit o významu klepání na dveře  

u leţících klientů“, „proč se naše organizace mění ze zdravotní na sociální“,  

„k čemu jsou změny personální“, „potřebuju si vyjasnit kompetence zdravotníků  

a manaţerů“. 

 

Rok 2011 obsahuje tyto výroky: 

 „jak ochránit uţivatele“, „jak postupovat při střetu zájmů“, „můţeme společně 

vytvořit pravidla společného souţití?“, „co patří do standardu kvality 2“, „jak 

propojit standardy kvality s praxí“, „jak různé úhly pohledu na standard kvality 

číslo dva zapracovat do metodiky“, „jak lze chápat propojenost s klíčovými 

pracovníky v rámci souţití“, „co jsou konkrétní body standardů kvality“, „jak 

zajistit společné hledání nových pravidel“, „jak souvisí konkrétní případová situace 

uţivatele se standardem číslo 2“, „jak řešit problematiku, kdy uţivatel není cílovou 

skupinou“, „jak propojit spolupráci sociálního úseku s klíčovými pracovníky“, 

„proč informace od sociálního pracovníka lépe pomáhají nastavit individuální plán 

uţivatele“. 

 

Vzhledem k tomu, ţe výroky v roce 2008 často v sobě obsahují, ţe není téma a rok 2011 

v sobě obsahuje výroky týkající se konkrétních situací vyplývajících ze standardů kvality, 

rozhodla jsem se zmapovat úsek časové dimenze i roku 2009 a 2010. Šlo mi o to, abych 

zjistila, jaké výroky spojené se supervizí se v tomto období objevují.  

 

V roce 2009 se objevovaly často například sousloví: 

 „chybějící článek vrchní sestry“, „kompetence zdravotních sester“, „přetíţení 

pracovníků“, „komunikační šum“, „zodpovědnost zdravotních sester a pracovníků 

v přímé péči“, „nejasnosti kolem odborností“, „zdravotní sestry i se svou vedoucí 

chtěly otevřít téma odpovědnosti a kompetencí zdravotníka v sociálních sluţbách“, 

„vedoucí zdravotních sester si odnášela do supervize manaţerů téma spolupráce 

s úsekem pracovníků přímé obsluţné péče především s jejich vedoucí“, „kontrola 
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pracovníků“, „jak neobcházet organizační struktur“, „jak pracovat s poţadavky 

legislativy“, „ujistit se v individuálním plánu“, „nejasnost role klíčového 

pracovníka“, „nové poţadavky na vzdělávání pracovníka v přímé obsluţné péči“, 

„sniţování počtu zdravotních sester v organizaci“. 

 

V roce 2010 se objevovaly například sousloví: 

 „co dělá výchovně nepedagogický pracovník“, „vyjasnění rolí“, „ruší se role 

sanitáře“, „změny a poţadavky legislativy“, „co znamená aktivizovat“, „co se 

zvykem sanitářů“, „jak vycházet z poţadavků klíčových pracovníků“, „převedení 

sanitářů na aktivizační pracovníky“, „jsou témata, která potřebují pracovníci řešit 

ve svém oboru“, „ujasnění nových kompetencí v jejich nové roli“, „spolupráce 

mezi manaţery a vedoucími“, „hodnocení a pravomoce vedoucí“, „obavy 

z novinek“, „hodnocení pracovníků na základě standardů“, „jak má vypadat 

sebehodnocení“, „jak zavést standardy kvality do praxe“, „témata zaměřená na 

procesy v organizaci“, „koncepce sociální práce v zařízení“, „jak propojit práci 

sociálního úseku s vedoucími oddělení a klíčovými pracovníky“, „nutnost naučit se 

něco nového“, „zabývat se krizovými plány a riziky uţivatele“, „témata týkající se 

řízení jiţ pracovníci měli jasné a srovnané od minulé supervize, dnes jiţ mohli 

krásně na předešlá témata navázat“.  

 

Rok 2009 a 2010 se více zaměřuje na témata týkající se koncepce, komunikace, spolupráce 

a řízení, rolí a kompetencí. V roce 2011 se objevují konkrétní témata zaměřená na realizaci 

standardů kvality v praxi. Zde jsem si zaznamenala do poznámkovníku, ţe se v diskusi 

mezi kategoriemi zaměřím na to, jak souvisí témata v supervizi v jednotlivých časových 

obdobích s kategorií zabývající se tím, co se děje v organizaci (rovněţ v časové dimenzi).  

 

Podkategorie „Formát supervize“ 

V roce 2008 se objevovaly například výroky: 

 „kontrakt“, „supervize se uskuteční v měsíčních intervalech“, „v délce 120 minut“, 

„ve skupině bude maximálně 12 pracovníků“, „prezenční listiny“, „termíny“, 

„mlčenlivost“, „etika“, „výstupy ze supervizí“, „písemná doporučení“, „práce ve 

dvojici“, „souhlasy pracovníků i uţivatelů s případnými nahrávkami“, „supervize 

zaměřená na procesy v organizaci“, „poskytnout organizaci supervizi celého 

systému“, „potvrzení o počtu přijatých hodin supervize“, „zadavatel supervize 
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zajistí maximální účast pracovníků na supervizi“, „organizace se zavazuje zajistit  

u svých pracovníků, aby tito dodrţovali závazek mlčenlivosti“, „organizace zajistí 

potřebné souhlasy pracovníků i uţivatelů v případě svolení s poskytnutím materiálu 

k vědeckým, výzkumným či vzdělávacím účelům“. 

 

 V roce 2011 se objevovaly například výroky: 

 „upravili jsme kontrakt“, „nejdříve došlo k definování nové podoby supervize“, 

„určení pravidel, jak bude supervize v této skupině probíhat“, „připomněli jsme 

pravidla“, „reference na supervizi“, „kdo se aktuálně supervize zúčastní“, „rozšíření 

supervize“, „bude se jednat o supervizi týmovou, vedoucích, oborovou, 

individuální, realizačního týmu standardů kvality“, „supervizorky se zavazují 

poskytnout organizaci komplexní supervizi – supervizi organizace, celého 

systému“, „supervizorky budou pracovat ve dvojici“, „supervize se uskuteční 

v měsíčních intervalech, v délce minimálně 120 minut supervize pro jednu 

skupinu“, „skupin bude celkem sedm“, „úvodní kolečko“, „téma“, „technika“, 

„závěrečné kolečko“, „termíny budou písemně organizaci poskytnuty vţdy na 

pololetí“, „bude se jednat o supervizi pěti týmů, jednoho týmu managementu 

(vrcholný a střední) a jeden tým realizace standardů kvality“, „druhy poskytované 

supervize – týmová, manaţerů, oborová, individuální, realizační tým standardů 

kvality, supervize procesů-supervize praxe“, „vzdělávací aspekt supervize, 

videoanalýza, prvky diagnostiky organizace, supervize praxe“. 

 

Zajímalo mne, jaké výroky se objevují v mezidobí, tzn. v roce 2009 a 2010 a objevila jsem, 

ţe pravidla týkající se supervize se objevují nejvíce v roce 2008, neboť součástí zkoumané 

dokumentace byla i smlouva a občas i v roce 2009 (například „časová struktura dvou 

hodin“, „připomenutí mlčenlivosti“, „moţnosti videoanalýzy s podmínkou ţe s tím musí 

všichni zúčastnění souhlasit“, „znovupřipomenutí mlčenlivosti“, „moţnosti oborové 

supervize“, „připomenutí kontraktu“, „písemné souhlasy“) a v roce 2010 („nová skupina 

realizačního týmu standardů kvality“). Formát supervize byl ve třech sledovaných 

obdobích (2008,2009,2010) téměř totoţný, změna nastala v roce 2011 revizí kontraktu  

a objevují se pak nové výroky (např. „termíny budou písemně organizaci poskytnuty vţdy 

na pololetí“, „bude se jednat o supervizi pěti týmů, jednoho týmu managementu a jednoho 

týmu realizace standardů kvality“, „supervize procesů, supervize praxe“). V roce 2010 se 

objevovaly výroky týkající se úvah o změně kontraktu (př. „potvrdily jsme si, ţe to 
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můţeme dát jako výstup ze supervize“, „supervize zaměřená na procesy v organizaci“, „aţ 

budeme revidovat kontrakt, zmíníme potřebu více časového prostoru v organizaci“, „uvést 

nově do kontraktu“). 

 

Podkategorie „Intervence supervizorek a hodnoty“ 

V roce 2008 se objevovaly například výroky: 

 „poskytnutá doporučení vycházejí ze supervizních výstupů tak, aby nenarušily 

bezpečnost a etiku poskytované supervize a přitom podpořily kvalitu a růst 

profesionality v organizaci“, „supervizorky se zavazují nakládat s pořízenými 

materiály ze supervizí v souladu s etickými zásadami a zachovávat anonymitu“, 

„pokud se v průběhu supervize objeví závaţné etické problémy týkající se 

zneuţívání uţivatele sluţby, jsou supervizorky povinny na toto upozornit, příp. 

přehodnotit kontrakt se zadavatelem“, „pracovnice dostala obrovskou podporu“, 

„provázení a podpora pro pracovníky“, „ventil emocí“, „zpětná vazba“, „učení“, 

„rozvoj profesionálních kompetencí pracovníků“, „rozvoj reflexe a sebereflexe“, 

„rozvoj organizační kultury zařízení“, „vzdělávání pracovníků“, „rozvoj kvality 

poskytovaných sluţeb v souladu se standardy kvality pracovníků v sociálních 

sluţbách“, „kategorizace na lístečky“, „metafory“, „práce s dřevěnými panáčky“, 

„technika ţidle“, „práce s flipchartem“, „pouţili jsme techniku panáčků  

a provázku“, „seřadili papírky“, „diskuse“, „sumarizace“, „mapa rolí“, „sochání“, 

„mentální mapa“, „královská koruna“, „burza nápadů“.  

 

V roce 2011 se objevovaly například výroky: 

 „hledání moţností společné diskuse, podpora i ocenění“, „práce s lístečky“, 

„diskuse“, „burza nápadů“, „videoanalýza“, „ventil emocí“, „společné učení“, 

„nové nápady a nový pohled“, „podpora standardů kvality“, „kategorizace na 

lístečky“, „metafory“, „práce s dřevěnými panáčky“, „technika ţidle“, „práce 

s flipchartem“, „pouţili jsme techniku panáčků a provázku“, „seřadili papírky“, 

„diskuse“, „sumarizace“, „mapa rolí“, „sochání“, „mentální mapa“, „královská 

koruna“, „burza nápadů“. 

 

Vzhledem ke stanovenému účelu výzkumu jsem sledovala i roky 2009 a rok 2010. Zde se 

objevovaly pojmy a výroky: „náhled“, „ventil emocí“, „rozbor v bezpečné atmosféře“, 

„otevření komunikace“, „ochota společně hledat“, „opět se ukázalo, jak důleţitou roli hraje 
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podpora ve změnách a orientace ve standardech kvality“, „získání nadhledu“, „zpětná 

vazba“, „nový pohled, nové nápady“, „lístečky“, „práce s panáčky“, „flipchart“, 

„sumarizace“, „pojmenování“. Ve všech sledovaných úsecích časové dimenze se 

pravidelně objevovaly pravidla týkající se skupinové práce, jako například „datum“,“ 

úvodní kolečko“, „téma“, „technika“, „závěrečné kolečko“.  

 

2.2. Porovnání jednotlivých úseků časových dimenzí 
 
 

Zkoumáním jednotlivých kategorií, resp. i některých podkategorií, jsem hledala případnou 

vzájemnou propojenost. Hendl (2008, str. 248) uvádí „aby výzkumník odhalil vztahy mezi 

různými kategoriemi, musí zkoumat, které kombinace znaků v kategorii jsou propojené 

s jinou kombinací znaků v jiné kategorii“. Rozhodla jsem se dále pracovat v propojování  

a hledání souvislostí mezi kategoriemi i podkategoriemi v časové dimenzi, a to s ohledem 

k účelu výzkumu. Zaměřila jsem se v další práci především na porovnávání následujících 

kategorií či podkategorií:  „Koho se týká“, „O co jde v organizaci“ (všechny určené 

podkategorie), „O co jde v supervizi“ (všechny určené podkategorie), kategorie „Jak se 

proţívá“ (především s podkategoriemi „Proţívání pracovníků v organizaci“ a „Proţívání 

pracovníků v supervizi“).   

 

2.2.1. Období  roku 2008 

 

Zkoumala jsem souvislosti mezi kategoriemi, „O co jde v organizaci“ („kritika zaměřená 

na systém“, „kritika zaměřená na pracovníky“, „pro-aktivní přístup pracovníků“ „pro-

aktivní přístup systému“, „poţadavky na pracovníky“, „poţadavky na systém“), „Koho se 

to týká“,  „Jak se proţívá“ („proţívání pracovníků v organizaci“, „proţíváním pracovníků 

v supervizi“), „O co jde v supervizi“ („témata v supervizi“, „formát supervize“, 

„intervence a hodnoty supervizorek).  
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1) Kategorie „O co jde v organizaci“ 

 

Výzkumný materiál obsahuje v roce 2008 velkou část výroků, ze kterých je patrné, ţe 

v kategorii „O co jde v organizaci“ převaţují podkategorie „poţadavky na systém“, hned 

za ní podkategorie „poţadavky na pracovníky“ a „kritika zaměřená na systém“:  

 

a)  Požadavky na systém“ - v této časové dimenzi se objevují sousloví týkající se 

kvality, standardů a učení - př. „zavádění standardů kvality“, „nastavit pravidla 

v řízení vedoucích“, „zákon přinesl mnoho změn, musí je v organizaci realizovat 

všichni“, „organizace musí přejít ze zdravotnického modelu na sociální“. 

V organizaci se tedy v tomto časovém období děje to, ţe existují poţadavky na 

systém týkající se legislativy, standardů kvality a změn (vyskytují se pojmy 

„změny“, „zavádění standardů kvality“, „dojít ke změně“ aj.) a poţadavky na 

pracovníky, týkající se učení s častým pojmem „musí“. Sousloví také ukazují na 

konkrétní úkoly, které pro organizaci vyplývají v důsledku vnějších změn. 

Například „zákon přinesl mnoho změn, musí je v organizaci realizovat všichni“, 

„organizace musí přejít ze zdravotnického modelu na sociální“, „organizace zajistí 

nerušenou místnost pro supervizní setkání“ aj. 

 

b) „Požadavky na pracovníky“ – v roce 2008 se objevuje často slovo „musí“, 

například „pracovníci musí klepat na dveře i u leţících uţivatelů“, „pracovníci musí 

zapisovat do individuálních plánů“, „všichni musí dodrţovat práva klientů“, „plnit 

nároky standardů kvality“, „všichni se musí učit nové pojmy“, „všichni musí 

dodrţovat práva klientů“, „musí rozdělovat, co jsou ošetřovatelské a co jsou 

sociální úkony“, musí klepat na dveře i u leţících klientů“ aj. 

 

c) „Kritika zaměřená na systém“ - sousloví ukazují na konkrétní situace, které 

organizace v rámci svých moţností pojmenovává, ale z obsahu výroků vyplývá, ţe 

jsou neřešené. Výroky typu „není vysvětleno“, „nejsou jasné kompetence“, 

„chybějící čitelná pravidla pro oddělení“, „nikdo neví, jak se mají psát individuální 

plány“, ukazují na neúplné znalosti, pochopení a přijímání reality postavené na 

legislativních změnách v sociálních sluţbách ze strany organizace jako systému.  
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d) V podkategorii „Kritika zaměřená na pracovníky“ se v této časové dimenzi odráţí 

tzv. nekonání a výroky ukazují opět na neúplné znalosti, pochopení a přijímání 

reality, ovšem ze strany pracovníků (př. „nadřízená s tím nic nedělá“, „nechtějí to 

pochopit“). 

 

e) Naopak podkategorie „Pro-aktivní přístup pracovníků“ v této časové dimenzi 

ukazuje na výskyt sousloví spojených se vztahy (př. „ráda o svou klientku pečuje“, 

„s kolegy se snaţí vytvářet pohodu na pracovišti“, „dobře nastavená spolupráce 

staniční sestry s lékařkou“).  

 

f) Podkategorie „Pro-aktivní přístup systému“ obsahuje výroky, které ukazují na 

směřování organizace – zaměření na pohodu a spokojenost klientů a pracovníků. 

Například „organizaci jde o spokojenost klienta, i o spokojenost zaměstnanců, 

vytvořit prostředí pro klienta“.  

 

2) Kategorie „Koho se týká“ 

 

Kdyţ se podívám na kategorii „Koho se týká, v roce 2008 se ve zkoumaném materiálu 

vyskytují především následující role: „zdravotní sestry“, „ošetřovatelky“, „staniční sestry“, 

„sanitáře“, „pracovníky výchovné a terapeutické péče“. Velmi ojediněle se v tomto období 

vyskytují názvy pracovních pozic „pracovník sociální péče“ či „klíčový pracovník“, které 

jsou v roce 2008 legislativou jiţ dané.  

 

3) Kategorie „Jak se prožívá“ 

 

Výroky v této kategorii ukazují na to, jak proţívají pracovníci v organizaci a jak 

v supervizi.  

 

a) „Prožívání pracovníků v organizaci“ - V této časové dimenzi se vyskytují více 

sousloví, které v sobě odráţejí obavy a nejistoty. Jsou to například „změny jí dost 

vadí“, „chodí s pocitem strachu a očekávání, co zas bude“, „zaţívají zátěţ  

a nejistotu“, „bojí se, ţe neumí určit cíle klienta“, „zdravotní sestry mají obavy ze 

sniţování stavu zdravotníků“.  
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b) V podkategorii „Prožívání pracovníků v supervizi“, se v roce 2008 objevují 

výroky spojené s nepochopením supervize, později s uvolňováním emocí (př. 

„pracovnice supervizi moc nechápala, neví, k čemu je to dobré“, „obává se, ţe 

nemá téma“, „po supervizi se pracovník cítil kompetentnější a uvolněnější“).  

 

Porovnáním podkategorií proţívání pracovníků v organizaci a proţívání pracovníků 

v supervizi v této časové dimenzi se ukazuje, ţe proţívání je v obou podkategoriích 

podobné a obsahuje v sobě výroky týkající se obav a nejistot (př. „chodí s pocitem strachu 

a očekávání, co zas bude“, „obává se, ţe nemá téma“).  

 

4) Kategorie „O co jde v supervizi“ 

 

Při analytické práci s dokumenty v této kategorii jsem si uvědomila, ţe jde hodně o to, jak 

samotná supervize vypadá, kdo ji vede a jakým způsobem a jaká témata pracovníci do 

supervize přinášejí. Zabývala jsem se v této dimenzi vzniklými podkategoriemi. Nejvíce 

zde byla zastoupena podkategorie „Formát supervize“, dále v pořadí byly „Intervence 

supervizorek a hodnoty“ a nejméně bylo v tomto období výroků v podkategorii „Témata 

v supervizi“. 

 

a) Podkategorie „Formát supervize“ – vyskytují se hodně výrazy týkající se kontraktu 

– př. „supervizorky se zavazují poskytnout organizaci supervizi celého systému“, 

„supervizorky budou pracovat ve dvojici“, „supervizorky budou poskytovat 

zadavateli supervize rámcovou reflexi práce pro moţnost rozvoje kvality 

organizace formou doporučení“, „poskytnutá doporučení vycházejí ze supervizních 

výstupů tak, aby nenarušily bezpečí a etiku poskytované supervize a přitom 

podpořily kvalitu a růst profesionality v organizaci“, „rozvoj reflexe a sebereflexe“, 

„obsahem supervize bude rozvoj profesionálních kompetencí pracovníků, kvality 

poskytovaných sluţeb v souladu se standardy kvality, reflexe, sebereflexe, 

schopnost týmové spolupráce, rozvoj organizační kultury a vzdělávání“ aj. 

 

b) Podkategorie „Intervence a hodnoty supervizorek“ – v roce 2008 se vyskytují 

výroky „supervize se uskuteční v měsíčních intervalech, v délce 120 minut“, „ve 
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skupině bude maximálně 12 pracovníků“, „úvodní kolečko“, „téma“, „technika“, 

„závěrečné kolečko“, „provázení a podpora pro pracovníky“, „ventil emocí“, 

„zpětná vazba“, „učení“, „kategorizace na lístečky“, „metafory“, „práce 

s dřevěnými panáčky“, „technika ţidle“, „práce s flipchartem“, „pouţili jsme 

techniku panáčků a provázku“, „seřadili papírky“, aj. 

 

c) Podkategorie „Témata v supervizi“ – zde se vyskytovalo v roce 2008 nejméně 

výroků a většinou tyto výroky ukazovaly na to, ţe pracovníci neuměli přinášet 

témata do supervize – př. „neví, co je téma“, „pracovníka nic nenapadá“, „neví,  

o čem má v supervizi mluvit“ aj. Zároveň se v této podkategorii objevovaly výroky 

související s nároky kladenými na pracovníky (př. „ velké poţadavky na 

pracovníky“, „neví, jak určit cíle do individuálního plánu“) aj. 

 

2.2.2. Období roku 2011 

 

1) Kategorie „O co jde v organizaci“   

 

Období roku 2011 v této kategorii obsahuje nejvíce výroků týkající se podkategorie „pro-

aktivní přístup“, a to jak systému, tak pracovníků.  Ve zkoumaném materiálu se stále 

vyskytují výroky ukazující na poţadavky na pracovníky, ale jsou jiţ méně objemově 

zastoupeny. Téměř vůbec se v této dimenzi nevyskytují výrazy týkající se kritiky jak na 

systém, tak na pracovníky.  

 

a) Podkategorie „Pro-aktivní přístup systému“ – ukazuje na to, čím se organizace 

v tomto úseku dimenze aktivně zabývá a odráţí v sobě sousloví  např. „vznik 

pracovní skupiny nad standardy kvality“, „vzniká nové pole spolupráce 

v organizaci“, „nově otevřená diskuse nad individuálním plánováním“, „dochází 

k vyuţívání supervize v organizaci“, „tvorba nových pravidel“.  

 

b) V podkategorii „Pro-aktivní přístup pracovníků“ – z obsahu výroků vyplývá, ţe 

pracovníci se aktivně zabývají poţadavky na ně kladenými a z obsahu výroků je 

patrná snaha a ochota pracovníků učit se a spolupracovat - jsou to výroky např. 

„vedoucí oddělení má schůzky klíčových pracovníků“, „na některých odděleních 
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vedoucí podpořili intervize nad individuálními plány“, „pracovníci jsou ochotni 

podílet se finančně na vzdělávání“, „klíčový pracovník spolupracuje s klíčovým 

pracovníkem z jiného zařízení“, „o supervizi ţádají údrţbáři“.  

 

c) Podkategorie „Požadavky na systém“ - Podkategorie zaměřená na poţadavky na 

systém v sobě obsahuje pojmy např. „je nutné zařadit do supervize realizační tým 

standardů kvality“, „nutnost ještě se znovu sejít a dopracovat návrhy na opatření“, 

„chtějí projít inspekcemi na jedničku“, „chtějí, aby standardy vycházely z praxe, 

musí mít značku kvality“. Uvědomila jsem si, ţe tyto výroky v sobě odráţejí sice 

poţadavky, ale jiţ ne vnější, nýbrţ vnitřní - organizace má poţadavky sama na 

sebe.  

 

d) Podkategorie „Požadavky na pracovníky“ – v této podkategorii se v roce 2011 

objevují výroky např. „pracovníci musí zavést individuální plány více do praxe“, 

„pracovníci musí hledat hranici mezi ochranou práv uţivatelů, střetem zájmů  

a pravidel kolektivního souţití“, „pracovníci se připravují na inspekci, musí projít“. 

Uvědomila jsem si z obsahu výroků v této podkategorii v dané dimenzi, ţe se také 

objevuje slovo „musí“, přičemţ tento výraz ukazuje na nároky na pracovníky ve 

smyslu zavedení naučeného do praxe. 

 

e) Podkategorie „Kritika zaměřená na systém“ – objevuje se v úseku této časové 

dimenze málo takových pojmů, které by v sobě odráţely kritiku na systém. 

Vyskytují se ojediněle a jsou to např. „není nastavena spolupráce organizace se 

zdravotnickými pracovníky mimo organizaci“, „organizace má nastavena práva, ale 

ne povinnosti uţivatelů sluţeb“.   

 

f) Podkategorie „Kritika zaměřená na pracovníky“ - v úseku této časové dimenze se 

objevují výroky, které v sobě odráţí skutečnost, ţe pracovník něco neví (př. 

„pracovnice neví, jaká opatření se uskuteční při nedodrţování pravidel“, „vedoucí 

neví, jak řešit střety zájmů v praxi“). Těchto výroků je velmi málo. 
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2) Kategorie „Koho se týká“  

 

V této kategorii se v úseku dimenze 2011 objevují pracovní pozice např. „pracovníci přímé 

obsluţné péče“, „výchovně nepedagogický pracovník“, „klíčový pracovník“, „manaţer 

kvality“, „inspektoři“, „údrţbáři“ a „pradleny“ atd. Uvědomila jsem si, ţe pojmenování 

pracovních pozic obsaţených ve zkoumaných materiálech v roce 2011 vychází z platné 

legislativy sociálních sluţeb.   

 

3) Kategorie „Jak se prožívá“ 

 

Zaměřila jsem se na podkategorie týkající se „proţívání pracovníků v organizaci“  

a „proţívání pracovníků v supervizi“.  

 

a) Podkategorie „Prožívání pracovníků v organizaci“ - v této časové dimenzi se 

vyskytují výroky např. „pracovnice je ráda, ţe pravidla hledají společně“, „pro 

pracovníky je příjemné spolutvoření“, „pracovníky baví tvořit logo organizace“, 

„nejistota určování hranic spolupráce mezi zdravotními sestrami a klíčovými 

pracovníky“. Všimla jsem si, ţe v této podkategorii v časové dimenzi 2011 se 

objevuje častější výskyt emocí spojených se spokojeností pracovníků.  

 

b) Podkategorie „Prožívání pracovníků v supervizi“ – tato podkategorie v dimenzi 

2011 je hojně zastoupena výroky, převáţně s pozitivním laděním (př. „společnou 

práci této nově vzniklé skupiny proţívali pracovníci spokojeně“, „zpětná vazba 

všech zúčastněných byla pozitivní“, „pracovníkům se líbila práce s lístečky  

a panáčkami“, „pracovníci se uţ těší na další supervizi“).    

 

4) Kategorie „O co jde v supervizi“ 

 

V této kategorii výrazně převaţují výroky týkající se podkategorie „Formát supervize“, 

zatímco výroky týkající se podkategorie „Intervence supervizorek a hodnoty“  

a podkategorie „Témata v supervizi“, jsou objemově stejně vyváţené.  

 

a) Podkategorie „Formát supervize“ – v této podkategorii se objevují výroky, které 

v sobě odráţí nový kontrakt. Např. „supervizi organizace – celého systému“, „bude 
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se jednat o supervizi pěti týmů, jednoho týmu managementu a jednoho týmu 

realizace standardů kvality“, „druhy poskytované supervize – týmová, managerů, 

oborová, individuální, „realizační tým standardů kvality“, „reference na supervizi“, 

„supervizorky vyhotoví supervidovaným zaměstnancům potvrzení o počtu 

přijatých hodin supervize za uplynulé období kalendářního roku“, „práce 

supervizorek podléhá supervizi u jejich supervizora“, „skupin bude celkem sedm“, 

„termíny budou organizaci poskytnuty vţdy na pololetí“, „supervize procesů – 

supervize praxe“ aj. 

 

b) Podkategorie „Intervence supervizorek a hodnoty“ – v této podkategorii v období 

2011 se často vyskytovaly pojmy a výroky, které se s pravidelností opakovaly (př. 

„úvodní a závěrečné kolečko“, „Téma“, „Technika“, „ventil emocí“, „společná 

diskuse“). Dále se objevovaly výroky např. „práce s lístečky“, „nové nápady, nový 

pohled“, „podpora standardů kvality“, „vzdělávací aspekt supervize“, 

„videoanalýza“, „prvky diagnostiky organizace“,  „podpora i ocenění“,  „vzájemné 

zhodnocení spolupráce a vzdělávání“,  „kategorizace na lístečky“, „metafory“, 

„práce s dřevěnými panáčky“, „technika ţidle“, „práce s flipchartem“, „pouţili 

jsme techniku panáčků a provázku“, „seřadili papírky“, „diskuse“, „sumarizace“, 

„mapa rolí“, „sochání“, „mentální mapa“, „královská koruna“, „burza nápadů“.aj. 

 

c) Podkategorie „Témata v supervizi“ – všimla jsem si, ţe výroky v této dimenzi jsou 

hodně zaměřené na otázky a často začínají slovem „Jak“ – např. „Jak ochránit 

uţivatele“, „Jak postupovat při střetu zájmů“, „Jak propojit spolupráci sociálního 

úseku s klíčovými pracovníky“, „Jak propojit standardy kvality s praxí“, „Jak 

souvisí konkrétní případová studie se standardem kvality č. 2“ aj. 

 

2.2.3.  Mezidobí – období 2009 a 2010 

 

Kdyţ jsem zpracovávala úseky časové dimenze 2008 a 2011, uvědomila jsem si, ţe ve 

výrocích se výrazně obsahově liší. Vedlo mne to k další analytické práci s dokumenty  

a zabývala jsem se také informacemi obsaţenými v poznámkovníku. Všimla jsem si, ţe 

některé obsahy výroků nejsou uvedeny v časových úsecích dimenze roku 2008 a 2011, ale 

objevují se v mezidobí, tzn. v roce 2009 a 2010.  
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V kategorii „O co jde v organizaci“ se v mezidobí, tj. v roce 2009 a 2010, více objevují 

výroky v podkategorii „kritika zaměřená na systém“ a „kritika zaměřená na pracovníky“, 

konkrétně jsou to např: „někteří se nemůţou smířit s jiným pracovním zařazením, změnou 

kompetencí i finančním ohodnocením“, „se změnami nastává zmatek v organizaci“, „není 

sanitář, ale dělá ho“, „stále se vracejí do zdravotnického modelu“, „organizace se potýká 

s nedostatkem pracovníků sociální péče“. Výroků z podkategorie „kritika zaměřená na 

systém“ je nejvíce v roce 2009.  

 

Pro pojmy z podkategorie týkající se pro-aktivního přístupu pracovníků i systému je pro 

rok 2010 charakteristické učení a ochota (př. „učí se nové dovednosti“, „ukázalo se nové 

pole spolupráce s ostatními v organizaci“, „nově otevřená diskuse nad individuálním 

plánováním“, „ochota pracovníků společně hledat, jak dojít k cíli“). Rok 2009 se ve svých 

pojmech pro-aktivního přístupu hodně podobá roku 2008 (např. „spolupráce mezi 

zdravotními sestrami“, „staniční sestra řídí tým“). Poţadavky na pracovníky i na systém 

v období 2009 a 2010 jsou pojmově podobné a týkají se legislativy a kvality (př. 

„povinnost vzdělávat se, pochopit legislativu“, „zvyšující se nároky na pracovníky“, 

„pracovníci si vyjasňují hodnotící tabulku a škálu“, „zařadit do supervize realizační tým 

standardů kvality“, „zapracování do standardu kvality 2“).  

 

Začala jsem se dále zabývat obsahem výroků v kategorii „Jak se proţívá“, a to v období 

roku 2009 a 2010. Ukázalo se, ţe proţívání se týkalo obsahově více proţívání pracovníků 

v supervizi (př.“spustil se ventil emocí“, „pracovnice byla plná emocí, dokonce se 

rozplakala“, „bezradná co do individuální plánu“, „prostor pro emoce, které nikdo 

neodsuzoval, naopak v něm měly své místo“, „pracovníci se dostali k ventilování svých 

emocí spojených se změnami“.)  

 

Kategorie „O co jde v supervizi“ - rok 2009 byl velmi bohatý na výroky obsaţené 

v podkategorii „Formát supervize“ a týkal se především supervizních pravidel. Zároveň byl 

bohatý i na podkategorii „Témata v supervizi“ a týkal se především nejasností kompetencí, 

rolí, individuálního plánování a organizační struktury (př. „chybějící článek vrchní sestry“, 

„kompetence zdravotních sester“, „nejasnosti kolem odbornosti“, „zdravotní sestry i se 

svou vedoucí chtěly otevřít téma kompetencí zdravotníka v sociálních sluţbách“, „jak 

neobcházet organizační strukturu“, „jak pracovat s poţadavky legislativy“, „ujistit se 
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v individuálním plánu“, „nejasnost role klíčového pracovníka“). V roce 2009 se více 

vyskytují výroky, které připomínají supervizní pravidla (př. „znovupřipomenutí 

mlčenlivosti“, „připomenutí kontraktu).  V roce 2010 se objevují výroky jako např. 

„příprava nové supervizní skupiny realizačního týmu standardů kvality“, „potvrdily jsme 

si, ţe to můţeme dát jako výstup ze supervize“). 

 

Rok 2010 byl rovněţ bohatý na formát i témata v supervizi. Z pojmů vyplývá, ţe se 

jednalo především o ujasňování nových poţadavků a byla orientována víc neţ na 

nejasnosti, na to, jak novým poţadavkům vyhovět (např. „koncepce sociální práce 

v zařízení“, „jak propojit práci sociálního úseku s vedoucími oddělení a klíčovými 

pracovníky“, „zabývat se krizovými plány a riziky uţivatele“).  

 

Co se týče podkategorie „Intervence supervizorek a hodnoty“, vyskytují se ve zkoumaném 

mezidobí hojně výrazy obsahově shodné, např. „úvodní kolečko“, „téma“, „technika“, 

„závěrečné kolečko“.  

 

Podkategorie „Intervence supervizorek a hodnoty“ v úseku časového období 2009 a 2010, 

se hojně vyskytují výroky, které ukazují na podporu, nadhled, zpětnou vazbu a ventil 

emocí (př. „ventil emocí“, „opět se ukázalo, jak důleţitou roli hraje podpora ve změnách“, 

„získání nadhledu“, „nový pohled“, „nové nápady“ aj.). Zároveň se v roce 2009 objevují 

výroky, které navrhují změny do kontraktu (př. „potvrdily jsme si, ţe to můţeme dát jako 

výstup ze supervize“, „aţ budeme revidovat kontrakt, zmíníme potřebu více časového 

prostoru v organizaci“, „uvést nově do kontraktu“). 

 

2.2.4.  Porovnání úseků časové dimenze roku 2008 a 2011 

 
 

Porovnáním úseků časové dimenze roku 2008 a 2011 se ukazuje, ţe v roce 2008 se 

vyskytuje nejvíce výroků v kategorii „O co jde v organizaci“, zejména v podkategorii 

„poţadavky na systém“, dále v podkategorii „poţadavky na pracovníky“ a teprve potom  

v podkategorii „kritika zaměřená na systém“.  

 

V úseku časové dimenze 2011 se naopak objevuje nejvíce výroků rovněţ týkajících se 

kategorie „O co jde v organizaci“, avšak v podkategorii „pro-aktivní přístup systému“  
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i „pro-aktivní přístup pracovníků“. Nejméně se objevují výroky v podkategorii „kritika 

zaměřená na systém“ a „kritika zaměřená na pracovníky“.  

 

V roce 2008 v kategorii „Koho se týká“ se objevují především pojmy související 

s pracovními pozicemi, které aktuálně v sociálních sluţbách nevychází z platné legislativy. 

Např. pracovníkům v sociálních sluţbách se nadále říká ošetřovatelky, vedoucím oddělení 

se říká staniční sestry apod. V úseku časové dimenze 2011 se naopak vyskytují názvy 

pracovních pozic tak, jak vyplývá z legislativy.  

 

Kategorie „Jak se proţívá“ - v roce 2008 se vyskytuje hodně obav, nejistot a strachu, a to 

jak v podkategorii „proţívání pracovníků v organizaci“, tak i „proţívání pracovníků 

v supervizi“. V úseku časové dimenze roku 2011 se objevují výroky v obou podkategoriích 

(proţívání pracovníků v organizaci i v supervizi) převáţně pozitivně laděné.  

 

Kategorie „O co jde v supervizi“ – v roce 2008 převaţovala podkategorie „formát 

supervize“ a zhruba stejně byly obsaţeny podkategorie „intervence supervizorek  

a hodnoty“ a „témata v supervizi“. V úseku časové dimenze 2011 bylo také nejvíce výroků 

v podkategorii „formát supervize“, ovšem podkategorie „témata v supervizi“ a „intervence 

supervizore a hodnoty“ se objemově přibliţovaly k formátu. V podkategorii „témata  

v supervizi“ bylo výroků v roce 2011 podstatně více neţ v roce 2008 a také byla jiţ 

konkretizována (př. „jak ochránit uţivatele“).  

 

3. A co s výzkumem dál…? 
 

 

Shrnutím a vlastní rekapitulací jsem se zabývala tím, co do této chvíle přináší analytická 

práce s daty. Ukázalo se, ţe ze zkoumaného materiálu vznikly 4 kategorie a postupně 14 

podkategorií. Zároveň se výzkumný materiál rozpracoval o zkoumání souvislostí 

v časových dimenzích (nejprve v úsecích roku 2008 a 2011, později výzkum ukazoval i na 

některé výroky z úseku dimenze 2009 a 2010 a porovnání roku 2008 a 2011). Stála jsem 

před rozhodnutím, jak budu s výstupy z analýzy pracovat dál. Znovu jsem hleděla na 

kategorie a podkategorie a reflektovala celý dosavadní výzkumný proces. Vzpomínala 

jsem na to, jak mnohdy těţké bylo hledat vhodné výrazy a názvy pro jednotlivé kategorie  

i podkategorie, jak jsem mnohokrát musela vzít materiál znovu do ruky, dohledávat 
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jednoslovné pojmy a rozšiřovat je o celé výroky či sousloví a ty následně řadit 

k jednotlivým kategoriím. Zároveň jsem kromě té mravenčí práce zaţívala i pocity 

překvapení a radosti z objevování souvislostí. To, co jsem v průběhu výzkumné práce 

povaţovala za nejtěţší, bylo odstoupit od role supervizora (nepředjímat), ale ponořit se do 

role výzkumníka, tedy teprve objevovat.   

 

Postupným objevováním a analyzováním pro mne paradoxně byla nejsloţitější kategorie 

„O co jde v supervizi“. Reflektuji to tak, ţe v této kategorii se zřejmě nejvíc míchal pohled 

„Já supervizor“ x „Já výzkumník“. Pocitově se mi velmi ulevilo od okamţiku, kdy došlo 

k pojmenování podkategorie „intervence supervizorek a hodnoty“ (řekla bych aţ „Aha 

moment“). Od tohoto okamţiku mohu říci, ţe jsem se přikláněla více k pohledu 

výzkumníka včetně zvědavosti při objevování neţ supervizora, který přináší praxi a celá 

výzkumná práce získala pro mě nový rozměr.  

 

Při zvaţování dalších výzkumných kroků tak, abych dostatečně vyuţila analyzovaných dat 

a drţela se stanoveného cíle výzkumu, jsem se rozhodla pouţít techniku „vyloţení karet“ 

(Švaříček, Šeďová, 2007, str. 226-227).  

 

3.1. Technika „vyložení karet“ 
 

 

Technika „vyloţení karet“ vychází z otevřeného kódování a je jednoduchou technikou, 

která uspořádáním textu pomáhá převyprávět, co je obsahem kategorií. Lze pracovat jen 

s některými kategoriemi, především těmi, které souvisí s výzkumnou otázkou a mapují 

souvislost mezi nimi (Švaříček, Šeďová, 2007, str.226). K převyprávění obsahu kategorií  

a otevření příběhu, jsem si vybrala tedy jen ty kategorie a podkategorie, které spolu 

vzájemně souvisí a na nichţ lze dokladovat cíl celé výzkumné práce. Tyto jsem uspořádala 

do osnovy a rozdělila příběh do jednotlivých kapitol. Šlo mi o to, aby příběh, který touto 

technikou vznikne, byl smysluplný a nalezl oporu v analytických datech získaných 

otevřeným kódováním. Zároveň mi šlo o to, abych se při „vyloţení karet“ drţela jakési 

kostry příběhu, do níţ jsem zaznamenala „klíčová tvrzení“, k nimţ jsem během výzkumu 

přišla (Švaříček, Šeďová, 2007, str. 239).  
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3.2.  Kostra příběhu  
 

 

Kostra příběhu v sobě zahrnuje vybrané kategorie a podkategorie, které spolu souvisí 

s ohledem na cíl diplomové práce. Obsah kostry příběhu, stejně tak, jako celý příběh, má 

oporu v analyzovaných datech, zahrnuje v sobě jednotlivé výroky, sousloví či pojmy. 

Příběh je rozloţen do šesti kapitol, jejichţ názvy v sobě odráţí obsahy jednotlivých 

kategorií.  

 

Analytický příběh se týká především organizace poskytující sociální sluţby, včetně 

pracovníků v ní, a supervize. Příběh dokumentuje jednotlivé pracovní pozice v organizaci. 

Zobrazují se v něm poţadavky, resp. úkoly, které pro organizaci vyplývají v důsledku 

legislativních změn. Výroky dokládají, ţe organizace – organizační systém, potřebuje 

obstát v inspekcích, zavádějí standardy kvality, nastavují pravidla, pracují na 

kompetencích a koncepci, zajišťují okolnosti zavádění supervize, potřebují dojít ke změně 

a ţe se učí všichni. Z úkolů, které se týkají organizace, je patrné, ţe z nich vyplývají 

poţadavky, které se týkají pracovníků. Jedná se jak o proces učení, kdy všichni se musí 

učit, tak i o konkrétní úkoly z těchto poţadavků vyplývající (např. pracovníci musí klepat 

na dveře i u leţících uţivatelů, pracovníci musí zapisovat do individuálních plánů, musí 

rozdělovat, co jsou ošetřovatelské a co jsou sociální úkony aj.). Dalším poţadavkem na 

pracovníky je pochopit legislativu, přičemţ pracovníci se připravují na inspekci, participují 

na tvorbě pravidel a učí se přijímat změny, které nastaly od Nového roku. Pracují s novými 

náplněmi práce a plní nároky standardů kvality. Zvyšujícími se poţadavky na pracovníky  

i nutností dojít ke změně, vzniká pole pro kritiku zaměřenou na organizaci jako na systém. 

Kritika zaměřená na organizaci se týká především nejasných kompetencí a chybějících 

pravidel. Největší problémy jsou mezi pochopením rozdílu sociálního a zdravotního 

přístupu, také nejsou nastaveny podmínky spolupráce mezi jednotlivými úseky a zároveň 

není dobře nastavena komunikace v organizaci. Dalo by se říci, ţe komunikace 

v organizaci byla váznoucí. Vedle této kritiky se objevuje i kritika zaměřená na 

pracovníky. Většinou kritika směřuje k tomu, ţe pracovník nezná pravidla, nechce 

pochopit, neví, jak se to dělá, nezná dobře vlastní kompetence, nemohou se smířit s jiným 

pracovním zařazením, mají nejasno v systému spolupráce, nechápou činnosti pracovníků 

v sociálních sluţbách, neví, jak mají propojit standardy kvality s praxí apod. Analytický 

materiál v sobě zahrnuje i fakta, která dokládají kromě kritiky také pro-aktivní přístup. 
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Dimenzionalizace zkoumaného materiálu ukazovala, jak se kritika a pro-aktivní přístup 

projevovali v čase. Pro-aktivní přístup se týkal jak organizace jako takové, kdy organizaci 

jde o spokojenost uţivatele i spokojenost většiny zaměstnanců, v organizaci jiţ dochází 

k vyjasnění poţadavků na role, organizace vytváří prostor pro učení a spolupráci, dává 

podporu ve změnách a podporuje orientaci ve standardech kvality. Také dochází 

k vyuţívání supervize v organizaci a k utřídění pravidel. Pro-aktivní přístup pracovníků se 

projevuje především v tom, ţe pracovníci se nově baví o kompetencích, učí se nové roli, 

pracovníci jsou ochotni podílet se finančně na vzdělávání, klíčový pracovník spolupracuje 

s klíčovým pracovníkem z jiného zařízení, týmy se o supervizní setkání perou. Témata 

obsaţená v supervizi se týkají toho, o co jde v organizaci i proţívání pracovníků.  

Konkrétně se jednalo o témata týkající se například vyjasnění rolí a kompetencí v sociální 

sluţbě, reflexe individuálních plánů, nejasnosti role klíčového pracovníka, spolupráce 

s manaţery na standardech kvality aj. V proţívání pracovníků v supervizi šlo především 

jak o vyjádření emocí ukazujících na obavy a nespokojenosti, tak i o úlevy a ventilování 

emocí. Z analýzy dokumentů vyplývá, ţe emoce pracovníci proţívali i v organizaci, do 

práce chodili s pocitem strachu, obav a postupně i uvolnění. Proţívání pracovníků 

v organizaci se odráţelo paralelně i v supervizi, a to nejen v tématech, ale i v četnosti 

diskuse, ventilace a zpětné vazby. Formát supervize dával jasná pravidla, jak často a za 

jakých podmínek, je supervize poskytována. Intervence supervizorek a hodnoty pak 

ukazují na to, co konkrétně supervize pracovníkům za daných podmínek poskytovala, její 

konkrétní podobu, včetně pouţívaných supervizních technik. Zároveň sem patří to, co 

přináší specifika práce této dvojice supervizorek.  

 

3.3. Vyložení příběhu 

 

3.3.1.  Změny v pojmenování pracovních pozic 

 

Tato kapitola v sobě zahrnuje výčet pracovních pozic v období roku 2008 - 2011, které se 

objevují v organizaci poskytující pobytovou sociální sluţbu.  To, co vyplývá z obsahu této 

kategorie a opírá se o analyzovaná data, se týká názvů pracovních pozic. Objevuje se 

obtíţnost přijímání změn, byť se tyto změny týkají „pouze“ názvu pracovních pozic. 

V roce 2008 a ještě i 2009 se pracovníci neztotoţňují s novými názvy pracovních pozic 

tak, jak jsou poţadované legislativou a stále pouţívají jejich původní názvy. Objevují se 
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zde pozice: staniční sestry, terapeuti, sanitáři, vrchní sestra, ošetřovatelka. V roce 2011 

pracovníci pouţívají nové názvy pracovních pozic jako například manaţer kvality, klíčový 

pracovník, vedoucí zdravotního úseku, výchovně nepedagogický pracovník, pracovník 

přímé obsluţné péče, vedoucí oddělení atd. Zároveň se v roce 2011 objevovaly i další 

pracovní pozice působící v organizaci, např. údrţbáři, pradleny, uklízečky, kuchařky. 

Z obsahu kategorie vyplývá, ţe nové názvy pozic pouţívali pracovníci částečně v roce 

2010 a velmi ojediněle v roce 2009. Dalo by se říci, ţe tato změna probíhala téměř čtyři 

roky. Z poznámek pořízených během výzkumu vyplývá, ţe analytická práce s daty odkryla 

i další pojmy, které by se daly zařadit do další nové podkategorie, například „nová 

terminologie“. Změny zachycené v pojmenování pracovních pozic ve sledovaném období 

jsou toho názorným příkladem. Ovšem také nově se do pouţívané terminologie dostává 

například realizační tým standardů kvality, inspektoři apod. Tyto pozice nevychází přímo 

z katalogu prací, ani ze Zákona o sociálních sluţbách, nicméně jsou s tímto zákonem  

a sociálními sluţbami bezprostředně spjaty a výzkum ukázal, ţe mají své opodstatněné 

místo.  

 

Při práci s informačními zdroji jsem zjistila, ţe pojmy „pracovník v sociálních sluţbách“, 

„výchovně nepedagogický pracovník“, „aktivizační pracovník“ a „klíčový pracovník“ 

vychází z nově přijatého zákona o sociálních sluţbách 108/2006 Sb., který nabyl účinnosti 

dne 1.1.2007. V roce 2010 se změnil i katalog prací. Pracovníci vykonávající sociální 

sluţbu v přímém kontaktu s uţivateli sluţby se v roce 2005 obecně nazývali „pracovníci 

sociální péče“ a byli rozděleni do tří kategorií, a to pečovatel, přímá obsluţná péče  

a instruktor v sociální péči (Alinče, 2005, str. 209). V katalogu prací v r. 2010 je ústředním 

názvem „pracovník v sociálních sluţbách“ a liší se činnostmi, které vykonává. Patří sem 

pečovatelská činnost, základní výchovně nepedagogická činnost, osobní asistence. Dále je 

uveden v katalogu prací nově pojem „klíčový pracovník“, jehoţ činností je „sledování 

potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby“(Alinče, 2010, 

str.210). V praxi tuto roli vykonávají především pracovníci v sociálních sluţbách. (ibid). 

Tito mají také podle novely Zákona o sociálních sluţbách z roku 2009 povinnost 

vzdělávání v rozsahu 24 hodin ročně jako podmínku k prokazování kvalifikace (kromě 

povinnosti absolvovat akreditovaný kurz pracovníka v sociálních sluţbách v rozsahu 150 

hodin).  
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3.3.2. Požadavky vyplývající z legislativních změn 

 

Tato kategorie v sobě zahrnuje pojmy a výroky obsahující poţadavky na organizaci jako 

na systém a na pracovníky v organizaci. V roce 2008 je jednoznačně nejobsáhlejší ze všech 

zkoumaných kategorií. Zároveň se ukazuje, ţe se poţadavky týkají především nároků na 

kvalitu, standardy kvality a učení. Jedním z poţadavků na organizaci bylo, ţe musí přejít 

z modelu zdravotnického na model sociální a ţe pro ni vyplývají konkrétní úkoly 

v důsledku vnějších změn, především v důsledku přijetí Zákona o sociálních sluţbách. 

V roce 2011 jsou poţadavky na systém více orientovány tak, ţe organizace má poţadavky 

sama na sebe. Většinou organizace začala upřednostňovat vlastní zájem, například „chtějí 

projít inspekcemi na jedničku“ nebo „chtějí, aby standardy vycházely z praxe, musí mít 

značku kvality“. Zároveň se v poţadavcích na systém vyskytují ve sledovaných obdobích 

2008 i 2011 poţadavky týkající se supervize a nutných podmínek pro její realizaci, 

vycházející z kontraktu. Poţadavky na pracovníky v sobě v celé časové dimenzi odráţí 

určité povinnosti a velmi často slovo „musí“ a týkají se především legislativy. Například 

„všichni se musí učit nové pojmy“, „musí rozdělovat, co jsou ošetřovatelské a co jsou 

sociální úkony“, „pracovníci musí zavést individuální plány více do praxe“, „povinnost 

vzdělávat se“ apod. V roce 2011 se povinnosti týkají především zavedení poţadavků  

a změn do praxe.  

 

Krutilová et.al.(2008, str.19-21) zmiňují, ţe „základním cílem dalších úprav v systému 

sociální péče a sociální pomoci by nutně měla být snaha vytvořit moderní systém sociální 

pomoci, péče a podpory, odpovídající podmínkám demokratického státu s tržní 

ekonomikou, v němž není občan jenom pasivním objektem paternalistické péče, nýbrž je 

aktivním subjektem, který má právo na pomoc a podporu k překonání obtížné životní  

a sociální situace“. Lampová (2008, str.12-13) popisuje, jakými změnami procházejí 

zařízení sociálních sluţeb a jak na tyto změny reagují. Také ale zmiňuje, ţe „někteří 

poskytovatelé sociálních služeb si ještě zákon nepřečetli, nebo jej nepochopili, nebo jej 

záměrně bojkotují…Některá zařízení neví, že se princip poskytování služeb zcela změnil. 

Už neplatí pravidla co nejvíce pečovat o člověka vždy, i když to nepotřebuje…To, co bylo 

nemožné před pěti let je dnes možné, jinde to bude ještě deset let trvat“. Merhautová, 

Mrazíková (2010) uvádí, ţe organizace musí reagovat na změny přicházející zvenku 

nastolením změn uvnitř organizace. Zejména se jedná o komplexní a systematické 

zavádění změn uvnitř organizace. Se zvyšujícími se nároky na kvalitu se posuzuje i oblast 
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řízení. Vznikla totiţ potřeba řídit pracovníky v kontextu poţadovaných cílů organizace, 

tzv. stát se sociální, nikoliv ošetřovatelskou sluţbou. Souhrnně lze říci, ţe se organizace 

v tomto pojetí staly tzv. učícími se organizacemi. Projít poţadavky a vyrovnat se se 

změnou úzce souvisí také s kulturou organizace. Havrdová (2011) se ke kultuře organizace 

vyjadřuje ve spojitosti se supervizí. V této souvislosti zmiňuje autory Howkinse a Shoheta, 

kteří za optimální typ organizační kultury povaţují kulturu učící se a rozvojovou. Hawkins, 

Shohet (2004, str.176) dále hovoří o tom, ţe pokud se do učení zapojí celá organizace, od 

vrcholné úrovně aţ po nejniţší, lépe se naplňují potřeby klientů i zaměstnanců. Autoři dále 

citují Kadushina (1976), který říká, ţe „pokud máme vytvořit učící se profese, které trvale 

obnovují vlastní kulturu, musí se supervize stát plícemi učení, které tělu profese 

napomáhají při učení, rozvoji a kulturní evoluci“. Autoři věří, ţe pokud organizace 

napomáhá s učením, které se zobrazuje i v supervizi, mohou se výsledky objevit 

v pracovních postupech a standardech. Zároveň se ve zkoumané problematice ukazuje, ţe 

jsou do změn v organizaci zapojeni všichni pracovníci.  

 

Tichá (2005, str. 71) charakterizuje učící se organizaci především tím, ţe „strategie 

podniku je vědomě strukturována tak, aby umožňovala učení a učení je součástí zpětné 

vazby využívané k upřesňování vývoje podniku…Všichni nebo většina členů organizace 

mají šanci přispět nebo se spolupodílet na tvorbě strategie“. Burgoyne a Boydell (in 

Tichá, 1996, str. 58) specifikují učící se organizaci „organizací, která podporuje učení 

všech svých členů a která se na základě učení postupně transformuje“. Kašparová 

(Sociální práce, 2006, str. 3) uvádí, ţe „organizační kultura je o sdílení hodnot, je tudíž  

i o ztotožnění jednotlivých členů organizace s organizačními cíli a životem organizace.“. 

Tichá (2005, str. 80) dále uvádí, ţe „lze vymezit čtyři druhy nebo typy učení: 

1. získávání znalostí (učit se co) 

2. získávání dovedností (učit se jak) 

3. osobní rozvoj (učit se, jak se stát sám sebou, jak co nejvíce využít vlastní potenciál) 

4. společné bádání (učit se, jak dosahovat cílů společně) 

 

Autorka se dále zabývá tím, ţe nejznámější jsou první dva typy, ovšem osobní rozvoj  

a společné bádání vytváří celek. Osobním rozvojem je myšleno hledání sebe sama ve 

vztahu s pracovním prostředím. Společné bádání je v podstatě organizační učení a jde o to, 

ţe se učí jak jedinec, tak skupina. „Společné bádání je jakýmsi mostem mezi učením 

jednotlivce a učící se organizací“. Autorka dále uvádí, ţe existují charakteristické kroky, 
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které napomáhají při procesu učení. Mezi některé kroky patří například vedení pracovníků 

k samostatnému uvaţování nebo pokud organizace umí vyuţít chyby k moţnosti poučit se 

z nich. Dále pokud organizace se umí přizpůsobovat měnícím se potřebám, tzn., kdyţ umí 

svou strukturu přepracovat, dále kdyţ organizace dbá na zvyšování podnikové kultury, 

související s úctou, morálkou a sounáleţitostí organizace, kdyţ se učí všichni a nedělají se 

výjimky, kdyţ se učení podporuje a je strukturováno, kdyţ se pracovníci učí objektivnímu 

sebehodnocení, kdyţ se rozvíjí znalosti v různých oblastech, kdyţ je učení kreativní, kdyţ 

se v organizaci rozvíjí diskuse v bezpečné atmosféře, kdyţ se podporuje vše, co je 

pozitivní a organizace je ochotna riskovat.  

 

Z této diskuse je zřejmé, ţe poţadavků a tlaků na organizaci v procesu změn bylo a stále 

ještě je mnoho a ţe nositeli změny v organizacích jsou ředitelé se svými managerskými 

týmy. Nezbytnou podmínkou je přistoupit k modelu učící se organizace. 

 

3.3.3.  Kritika v organizaci  
 
 

Kritika v organizaci ukazuje jak směrem k systému, tak směrem k pracovníkům. 

Z výzkumu vyplývá, ţe téma kritiky se v této organizaci zobrazilo nejvíce v roce 2009, 

zatímco v roce 2011 se vyskytuje jen v ojedinělých případech. Ty se pak týkají zaměření 

na zkvalitňování jiţ naučených a pochopených legislativních poţadavků a vyuţívání tohoto 

naučeného v praxi. Začátky zavádění poţadavků spojených se změnami v organizaci 

souvisí více s nechtěním, neochotou a neznalostí, zatímco v roce 2011 více s bezradností. 

V roce 2008 chybí pravidla, je zřejmá nejasnost kompetencí, odpovědností a mnohdy 

nepochopení ze strany pracovníků. V roce 2011 je patrna také absence pravidel. Tato se 

však jiţ týká například kolektivního souţití uţivatelů, nebo nové potřeby diskuse 

s odbornou veřejností (např. „není nastavena spolupráce se zdravotnickými pracovníky 

mimo organizaci“). Tato skutečnost ukazuje spíše na zkvalitňování sluţeb neţ na základní 

učení a pochopení. U pracovníků se v celé časové dimenzi objevuje hodně „neví“ – 

zatímco v roce 2008 např. „neví, jak má určit cíle do individuálního plánu, nezná pravidla, 

nechtějí to pochopit, tak v roce 2011 se „neví„ vztahuje k tomu, jak propojit znalosti 

legislativy s praxí. Dalo by se říci, ţe zavádění změn je proces spojený s kritikou a vyvíjí 

se.  
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Merhautová et.al. (2011, str. 96-98) hovoří o šesti vývojových fázích přijímání změn, se 

kterými se setkaly při své supervizní praxi. „Jedná se o: 

 

1. fáze – neuvědomovaná změna  

 pracovníci reagují na změnu bojem, nechutí, rezignací či popíráním, jako 

důsledek nepochopení, snaha o formální přizpůsobení požadavkům, mnohdy 

pokus o zmírnění či formalizaci požadavků, někde i vlastní výklad zákona 

2. fáze – střet s realitou 

 moment, kdy pracovníci opakovaně dostávají jednotné informace  

o požadavcích legislativy, případně mají-li možnost dostat stejnou 

informaci od externích odborníků, např. průvodce kvalitou, inspekce, 

supervize, jiná organizace sociálních služeb apod.  

3. fáze – hledání a prostor pro otázky 

 v rámci směřování k jednotnému cíli začínají pracovníci v různých rolích 

klást otázky. Např: jak skloubit roli klíčového pracovníka s pracovní pozicí 

pracovníka přímé obslužné péče, jak převést standardy kvality do 

každodenní praxe pracovníků v organizaci., co všechno jsou lidská práva  

a jak jejich znalost ovlivňuje individuální přístup k uživateli, jak mám navíc 

ke své práci ještě individuálně plánovat apod.  

 Hodně důležité je, aby manažeři v této fázi podporovali tzv. hledající otázky 

pracovníků.  

4. fáze – chuť dělat to jinak 

 ukazuje se, že chybí nástroje – pomocníci pro pracovníky i pro managery, 

chybějící metodiky a jednotné postupy 

5. fáze – potřeba vzdělávání 

 pracovníci, kteří mají již stejný cíl jako organizace a jsou svými 

nadřízenými ke změně motivováni a v kontextu standardů kvality 

kontrolováni, začínají si více uvědomovat chybějící nástroje, kterými mohou 

požadavky naplnit. Ukazuje se, že pracovníci potřebují získávat nejen 

informace, ale také potřebnou praxi v podobě tréninků a praktických 

nácviků. Mezi nejčastější oblasti, ve kterých pracovníci potřebují pomoci 
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jsou tréninky klíčových pracovníků, práce s emocemi, etika výkonu práce, 

trénink profesionálního rozhovoru, alternativní způsob komunikace, 

specifika cílové skupiny (např. uživatel s demencí, mentálním postižením 

apod.), vzdělávání nižšího managementu v řídících dovednostech). 

 

6. fáze – podpora a možnost zpětné vazby 

 pro pracovníky nastává moment, kdy začínají být vidět výsledky jejich úsilí 

a změny. 

Autoři Bělohlávek et.al. (2006) odkazují na Kottnera a Schlesingera (1979), kteří se 

zabývají taktikami zavádění změn. Tito zmiňují, ţe jednou z taktik je i usnadnění  

a podpora. Kottner (2000) se také zabývá úspěšnými kroky k realizaci změn, kterými jsou 

především zapojení pracovníků a jejich přesvědčení o nutnosti a naléhavosti změny. Dále 

je důleţité, aby v organizaci byl v personálu takový pracovník, který bude změnu 

podporovat a fandit jí. Také je důleţité zaměřit se na vizi změny a motivovat ostatní k této 

vizi dojít. To je moţné pouze tehdy, zapojí-li se většina pracovníků a můţe fungovat pouze 

za předpokladu, ţe se v organizaci podaří nastavit efektivní komunikaci. Následujícím 

krokem je posílení pravomocí pracovníků a ponechání moţnosti zaţít pracovníkům 

krátkodobé úspěchy. V tuto chvíli je dobré zaměřit se na podporu ze strany vedení. V tento 

moment organizace nesmí usnout, ale naopak probouzet vědomí nutnosti pokračovat ve 

změnách a zapojit i niţší články vedení. To celé se odráţí ve firemní kultuře a nové návyky 

se dají zakomponovat do celého systému pouze za předpokladu, ţe výsledky změn budou 

kvalitativně lepší neţ staré postupy.  

 

Havrdová (2011) poukazuje na kritické prozkoumání konceptu učící se organizace, které 

uskutečnila formou výzkumu Beddoe (2009). Při výzkumu se projevila skutečnost, ţe 

pracovníci jsou spíše skeptičtí ke konceptu kultury učení a rozvoje organizace, uvědomují 

si osobní výdeje času a vynaloţenou energii, mnohdy absenci důvěry, kde není příliš 

moţné učit se z chyb a celkově nestabilní prostředí sociálních a zdravotnických organizací. 

Výzkum ukázal na nutnost zachování smyslu a významu hodnoty učení pro pracovníka a 

moţnost si ho sám řídit, aby se nevytratila důvěra v systém a pracovníci se pak nestali jen 

předmětem administrativních a manaţerských praktik. 
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3.3.4.  Pro-aktivita v organizaci  
 
 

Pro-aktivita v organizaci se týkala jak pracovníků, tak systému. V roce 2008 šlo na straně 

systému o spokojenost zaměstnanců i klientů a vytvoření prostředí pro klienta, včetně 

znalosti jeho postiţení. Pro-aktivního přístupu pracovníků v této době bylo velmi málo  

a pracovníci byli zaměřeni především na pohodu na pracovišti, pečování o klienty  

a spolupráci s lékaři. V roce 2011 přístup systému v oblasti pro-aktivity, byl zaměřen jiţ na 

to, jak naplnit poţadavky legislativy a jak konkrétně se vypořádat se změnami. Dalo by se 

říci, ţe se konkretizuje vyuţívání supervize v organizaci, která se zaměřuje na realizaci 

standardů kvality. Zároveň také systém vytvářel podmínky a prostor pro učení a realizaci 

poţadavků a došlo k otevření komunikace a ke spolupráci pracovních pozic. U pracovníků 

v tomto období je poměrně hodně pro-aktivního přístupu především v oblasti vzdělávání, 

supervize, ochotě učit se a spolupracovat, ale i v aplikování nových poţadavků i změn do 

praxe. Tato pro-aktivita u pracovníků i celého systému se začala rozvíjet aţ v roce 2009.  

Znamená to, ţe se ukazují témata spojená s procesem změn, kvalitou a učením.  

 

Podle Bělohlávka et.al. (2006, str. 76) většinou pracovníci reagují na změnu nejdříve 

tichým odmítáním, později otevřeným odporem. Teprve později se pracovníci více 

zamýšlejí, změny přijímají a ztotoţňují se s nimi. Podle Aldaga a Stearnse (1988) změna 

přímo souvisí s emocemi a tito autoři se dokonce zabývají příčinami odporu. Podle nich se 

emoce projeví v momentě, kdy změna přímo ohroţuje pracovníka v oblasti ekonomické, 

v oblasti jistoty své pracovní pozice i v zachování určité moci.  Změnu odmítají pracovníci 

v důsledku obav a nedůvěry. To bývá zpravidla také v důsledku nedostatečného vysvětlení, 

nedostatku informací, ale také proto, ţe potřebují určitý čas na zpracování. Předchozí 

zkušenosti i rozdílné vnímání či nedostatek tolerance se podepisují na rozdílném proţívání 

a ochotě změnu přijmout.  

 

Hawkins, Shohet (2004, str. 176), kteří se vyjadřují k supervizi v učící se organizaci, 

hovoří o tom, ţe pokud jsou pracovníci sami schopni se učit a rozvíjet, jsou více schopni 

pomáhat s učením i druhým. Dále zmiňují, ţe pokud se do učení zapojí celá organizace od 

vrcholné úrovně aţ po nejniţší, lépe se naplňují potřeby klientů i zaměstnanců. Hawkins, 

Shohet (ibid) citují Kadushina (1976), který říká, ţe „pokud máme vytvořit učící se 

profese, které trvale obnovují vlastní kulturu, musí se supervize stát plícemi učení, které 
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tělu profese napomáhají při učení, rozvoji a kulturní evoluci. To znamená, že nestačí 

zaměřovat se na učení supervidovaného i supervizora. Musí také vznikat jakýsi dialogický 

obal, kde mohou v prostoru mezi supervizorem a supervidovaným vznikat příležitosti pro 

nové učení“. Autoři věří, ţe pokud organizace napomáhá s učením, které se zobrazuje  

i v supervizi, mohou se výsledky objevit v pracovních postupech a standardech.  

 

Havrdová (2011) nás seznamuje s diplomovou práci Bernsdorfa (uveřejněnou v červnu 

2011), studenta supervize v Armsterdamu, který se kazuisticky zabýval procesem 

organizačního rozvoje ve dvou domovech pro seniory. Tříletý výzkum byl uskutečněn při 

vedení tzv. integrativní supervize (Petzold, 1998 in Havrdová), kdy zakázkou vedení obou 

domovů byla podpora procesu organizačního rozvoje a motivem legislativní změny 

v sociálních sluţbách spojené s poţadavky na kvalitu, standardy kvality a udrţitelností na 

konkurenčním poli. Autor při práci vyuţíval práci s celým systémem, vtahoval všechny 

účastníky do participace na rozhodování zejména tím, ţe opakovaně formou individuálních 

i skupinových rozhovorů zjišťoval potřeby všech účastníků supervize, a to včetně 

závěrečného vyhodnocení rizik souvisejících se supervizí a případnou změnou. Zároveň 

pracoval kreativně, přičemţ pomocí různých způsobů zaměřených na vizualizaci 

zachycoval důleţité momenty, společné vize, změny, názory mezi jednotlivci, týmy, 

vedením apod. Tyto výtvory, které byly společným majetkem všech participujících 

pracovníků, slouţily zejména k reflexi celého procesu a umoţňovaly zpětně poukazovat na 

změny a rozvoj. V podstatě se dá hovořit o pro-aktivním přístupu pracovníků, který byl 

podpořen supervizí zaměřenou na podporu organizace a pracovníků v ní, ve smyslu jejího 

rozvoje směrem ke kvalitě poskytované sluţby. 

 

Kreativními technikami v supervizi se ve značné míře zabývá Merhautová (2008, str.154). 

Kreativní přístup vyuţívá autorka v supervizi a pracuje s potenciálem „hravosti“. 

Emocionálně obtíţné situace se dají podle ní zpracovat pomocí symbolu, který pomáhá 

zrcadlit aktuální situaci, případně ji nazvat. Symbol můţe slouţit jako pomůcka 

interpretační, zároveň i proţitková. Je potřeba respektovat, ţe kaţdý jednotlivec můţe mít 

se symbolem jinou osobní zkušenost, tudíţ je důleţité vyvarovat se interpretaci, která by 

byla jednostranná. Při pouţití kreativní techniky se velmi uvolní atmosféra uvnitř 

supervizní skupiny a skupinová práce získává jiný rozměr. Supervizor pracující kreativním 

způsobem práce přichází na supervizi připraven se svými zavazadly plnými „zajímavých 

pomůcek“. Tváře supervizantů se pak rozjasňují, kdyţ supervizorka vyskládá z tašky 
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dřevěné panáčky, zvířátka, autíčka či dopravní značky.  Při vhodném instruování se pak 

supervizanté mohou ujmout práce s pomůckami tak, aby byli schopni reflektovat situace, 

nahlédnout na ně a porozumět obsahu. Často se tak díky obrazným pomůckám dají slova 

nahradit za proţitek. Merhautová (ibid) uvádí, ţe pohádky, mýty a legendy mohou pomoci 

v supervizi situaci nazvat nebo ukázat. Většinou bývají jednoduché, čitelné a zobrazuje se 

v nich archetypální symbolika. K alternativním technikám autorka dále uvádí, ţe lze 

„hravou“ formou pohlédnout například na svou vlastní organizaci, na svou profesní roli, na 

uţivatele, pojmenovat některé situace či vlastní postoj, ukázat vlastní hranice či pracovat 

týmově. Projektivní techniky škálu kreativního přístupu rozšiřují. Pomůcky či techniky 

mohou kromě podpory supervizantů k pro-aktivitě pomoci zjednodušit proces učení, 

náhledu i těţších témat souvisejících s přijetím poţadavků a změn.  

 

Havrdová (2008) hovoří o externalizaci a vyuţívá kromě vyprávění ještě i jiné metody, 

mezi něţ patří například práce s flipchartem, sochání, modelování, projektivní techniky, 

práce se symboly a práce s dalšími pomůckami. Veltrubská (2008) zabývající se 

systémovým přístupem v supervizi vyuţívá různé techniky při týmové či skupinové práci. 

Mezi některé patří modelování, či malování. Autorka dále uvádí, ţe kreativní přístup se dá 

velmi bohatě uplatňovat především v práci se systémem. Seznamuje čtenáře s technikou 

„sochání“, která ukazuje vnější pohled na systém. Inspiraci lze získat z arteterapie, která 

vyuţívá práci se symboly, ať jiţ malováním, popisováním nebo přímo práci s různými 

předměty.  

 

3.3.5.  Emoce pracovníků  

 

Při výzkumu se ukázalo, ţe emoce pracovníků se týkaly proţívání ve dvou oblastech, a to 

v organizaci a v supervizi. Dalo by se říci, ţe vyjadřované emoce se v celé časové dimenzi 

proměňovaly. Rok 2008 byl v proţívání pracovníků v organizaci bohatý na emotivní 

jednání, obavy, strach, proţívání křivdy i vzteku. Paralelně se tyto emoce objevovaly  

i v supervizi. V objemu výroků se ukázalo, ţe v roce 2008 se projevované emoce 

vztahovaly k supervizi ve smyslu neochoty, nechuti a obav ji přijímat. Pracovníci nevěděli, 

k čemu by jim mohla být uţitečná a pokládali ji za jeden z dalších poţadavků organizace. 

Od roku 2009 pracovníci v supervizi postupně své emoce otevřeně pojmenovávali  

a ventilovali. Rok 2011 byl v organizaci emočně zabarven kladně a tyto emoce byly 
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z obsahu výroků vztahované k pro-aktivitě, např. „pracovnice je ráda, ţe pravidla hledají 

společně“, „pracovníky baví tvořit logo organizace“. V supervizi rok 2011 odráţel také 

emoční spokojenost a byla rovněţ spojená s pro-aktivitou. Ve zkoumaných výrocích při 

výzkumu se zobrazovala tvůrčí atmosféra, pozitivní zpětné vazby, spokojenost se 

supervizními technikami, i kladný vztah k procesu supervize a celkově proţívání 

pracovníků vesměs pozitivní. Dalo by se říci, ţe proţívání pracovníků v organizaci se 

odráţelo v proţívání pracovníků v supervizi. Charakteristické pro rok 2008 bylo, ţe 

emoce, které proţívali pracovníci vůči organizaci, proţívali paralelně vůči supervizi. Od 

roku 2009 s postupným uvolňováním emocí se začalo jejich proţívání pojmenovávat, 

ventilovat a probíhalo v supervizi vůči organizaci.  

 

Beddoe (In. Havrdová, 2011) se na základě vlastních poznatků a zkušeností zamýšlí nad 

tím, co lze očekávat od organizace, v níţ panuje organizační kultura odráţející v sobě 

podporující přístup, učení a rozvoj. Jmenuje několik důleţitých aspektů, mezi něţ řadí mj. 

také „uznání emocionálních nároků“, které souvisí s náročností profese na pracovníky  

a „dávání průběžné zpětné vazby pracovníkům k jejich úkolům a rolím“. Na důleţitost 

zpětné vazby upozorňují také Page, Wosket (2002, str. 60). Podle autorů je třeba místo pro 

ni najít vţdy, pokud se objeví taková potřeba. Důleţitou roli při zpětné vazbě hraje jak celý 

proces supervize, tak dovednosti supervizora. Jsou při ní důleţité obě strany a jejich 

vzájemná interakce, přičemţ nesmí chybět otevřený přístup, ochota sdílet myšlenky, 

názory, pocity a postřehy. Zpětná vazba přispívá ke zlepšení kvality a uţitečnosti 

supervize.  

 

Merhautová, Mrazíková (2010) popisují na příkladech z praxe cílené učení se přijímat 

supervizi. Pro pracovníky není jednoduché pojmenovat pracovní situace a témata a mluvit 

o sobě, ale také proţívat s kolegy těţkosti spojené s pracovními rolemi. Pracovníci se 

většinou obávali ukázat, ţe něco neznají, ţe si neví rady. Jiní pracovníci zase byli zvyklí 

pracovat samostatně a řešit operativně různé situace. Bylo pro ně mnohdy těţké vyuţít 

supervizní prostor ke sdílení těchto obtíţí a pracovat skupinově.  

 

O emocích u pracovníků v organizaci projevovaných v supervizi se zmiňuje Hajný (2008, 

str. 94 - 96), který přirovnává organizaci a pracovníky v ní k „ţivému organismu“, jehoţ 

stav závisí na momentální fázi vývoje. Od toho se pak odvíjí přístup a přijímání supervize 

a supervizora, coţ se projevuje prostřednictvím emočního ladění účastníků supervize 
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(obavy, úzkost, pasivní přístup, mlčení, bagatelizování, neúměrné ţertování či spokojenost, 

radost, těšení apod.). Hajný (ibid) zároveň zmiňuje i zrádnost zdánlivě méně sloţitých, ale 

zato obtíţněji řešitelných situací pro supervizora, které souvisí s nabízením výhod 

supervizorovi či sluţeb a různým pochlebováním, které pro zdárný průběh supervize jsou 

spíše kontraindikací. Autor dále jmenuje několik příkladů uspořádání vztahů a vazeb 

v organizaci, a to v závislosti na utváření supervizního vztahu. Zmiňuje důleţitost 

nejvyššího manaţera (ředitele, vedoucího) a povaţuje ji za klíčovou, zvláště pokud jeho 

osobnost svým charismatem spojuje celou organizaci. V takové konstelaci nejsou 

vyváţeně rozloţeny moc a odpovědnost, coţ má svůj specifický dopad na emoce, 

proţívání a celkové uspořádání v supervizi. Supervizanté mohou být otevřenými „rebely“, 

coţ se můţe projevovat vůči samotné supervizi (pasivní, agresivní přístup, neangaţovanost 

v tématech a v řešení problematických situací – tyto situace jakoby nejsou). Celkově 

průběh takové supervize je spojen s napětím a někdy i nudou. Toto také můţe souviset 

s obavami pracovníků, zda supervize je pro ně bezpečným místem a zda informace, které 

poskytnou, zůstanou skutečně utajeny před ostatními mimo supervizi. Stejně tak tzv. 

„slabý vedoucí“, který se neujme své role a bojí se uplatnit svou moc, má podíl na 

emočním proţívání pracovníků a týmů. Můţe se objevovat nejistota, pocit ohroţení aj. 

Autor upozorňuje i na tvoření koalic mezi několika členy týmu a následné rivality, které 

mohou vést k narušení komunikace a vytváření tzv. „skrytého ţivota týmu“ a s tím 

související „hry“ mezi pracovníky. Také Lauermann (In. Havrdová, 2011) ukazuje na 

souvislost mezi nároky klientů v oblasti vztahů a emoční zátěţí pracovníků v sociálních  

a zdravotnických sluţbách a poukazuje na podcenění tzv. „emoční práce“. Emoční 

podpora je podle autora důleţitou úlohou supervize. Havrdová (2008) uvádí, ţe je nutné, 

aby supervizor uměl pracovat s vlastními emocemi a pokud je v této oblasti zralý, nemusí 

se obávat emocí supervizantů a umí je v emocích provázet. 

 

3.3.6. Supervize v organizaci 

 

Supervize v organizaci v sobě odráţí tři základní úseky, na které ukázal výzkum. Jedná se 

o témata, formát a intervence a hodnoty supervizorek. Z celého výzkumu v oblasti 

supervize vyplývá, ţe při začátku, nebo-li při zavádění supervize do organizace (rok 2008), 

byla obsahově nejméně zastoupena oblast témat v supervizi, ale poměrně značně byla 

zastoupena oblast intervence a hodnoty supervizorek a formát supervize. Formát supervize 

v sobě zahrnoval v roce 2008 záleţitosti týkající se vyjednaného kontraktu mezi 
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supervizorkami a organizací, včetně pravidel a podoby poskytované supervize. Podoba 

poskytované supervize se týkala zejména toho, ţe supervizorky pracují ve dvojici, 

poskytují supervizi celého systému, poskytují zadavateli supervize rámcovou reflexi 

formou doporučení, garantují bezpečí a etiku supervize, podporují kvalitu a růst 

profesionality v organizaci, rozvoj reflexe a sebereflexe, rozvoj organizační kultury, 

vzdělávání a kvality v souladu se standardy kvality.  

 

Oblast intervence a hodnoty supervizorek v sobě odráţí jak a čím konkrétně supervizorky 

v supervizi pracují. Patří sem především, jak dlouho trvá supervizní skupina, kolik 

pracovníků se zúčastní, datum vypovídá o pravidelnosti poskytované supervize. Zobrazují 

se zde pouţité supervizní techniky, o nichţ lze říct, ţe jsou kreativní s vyuţitím řady 

pomůcek. Zároveň se ukazuje, ţe kaţdé supervizní setkání má svůj řád ve formě úvodu, 

pojmenování tématu, zařazení techniky a závěru. Projevuje se zde i to, co supervizorky 

svou intervencí pracovníkům poskytují. Patří sem hodně provázení, podpora, zpětná vazba, 

ventil emocí, učení. 

 

Oblast témat v supervizi pro časové období 2008 bylo charakteristické tím, ţe pracovníci si 

s tématy nevěděli rady, nevěděli, o čem mají v supervizi mluvit a na supervizi se zlobili. 

 

Rok 2009 byl bohatý na oblast formátu supervize, který se týkal především supervizních 

pravidel a témat v supervizi. Témata se týkala především nejasností, kompetencí, rolí,  

individuálního plánování a organizační struktury. V roce 2010 se zobrazovala ve výzkumu 

i příprava nové supervizní skupiny týkající se realizačního týmu standardů kvality. V roce 

2010 šlo hodně o ujasňování nových poţadavků a ventilování emocí. Oblast intervencí 

supervizorek a hodnot v letech 2009 a 2010 byla zaměřena především na podporu ve 

změnách a učení, na ventilu emocí a hledání nových nápadů.  

 

V roce 2011 byly všechny tři oblasti objemově podobné. Lehce převaţovala oblast týkající 

se formátu supervize, a to z důvodu nového kontraktu uzavřeného ve sledovaném roce. 

V kontraktu se objevuje nově rozšíření supervidovaných týmů o tým realizace standardů 

kvality, supervize procesů – supervize praxe. Kromě těchto novinek zůstává v kontraktu 

zachován původní formát jako v roce 2008. Oblast intervence supervizorek a hodnoty 

v sobě obsahuje oproti roku 2008 nové intervence. Patří sem podpora standardů kvality, 

prvky diagnostiky organizace, vzdělávací aspekt supervize. Oblast týkající se témat 
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v supervizi je v roce 2011 obsáhlá a oproti roku 2008 jsou témata v supervizi konkrétní. 

Jsou zaměřena na otázky supervizantů a často začínají slovem „Jak…?“. 

 

Haicl, Haiclová (2011) se zabývají supervizí v kontextu sociálních sluţeb s cílem podpořit 

pracovníky či týmy v obtíţných profesních situacích jako nezávislý odborník. Hovoří  

o standardu kvality č. 10, kdy organizace zajišťuje nezávislého kvalifikovaného odborníka 

pro pomoc a podporu pracovníků. Autoři dále uvádějí dobrou praxi z poskytování podpory 

klíčovým pracovníkům v rámci individuálního plánování pomocí supervize, a to jak 

v momentě přípravy na roli klíčového pracovníka, tak i následně při přímé práci 

s uţivatelem v těţké situaci. Podle autorů plní supervize základní funkce. Tou je v první 

řadě funkce vzdělávací, která je zaměřená na rozvoj dovedností, vědomostí, schopností  

a ochotě porozumět sobě i klientovi. Další funkce uvádí podpůrnou, věnující se emocím 

pracovníka a zvyšování kompetencí. Dále normativní funkce, která řeší normy, hranice, 

kvalitu a další hodnoty. Uţitečnost supervize vidí autoři při řešení obtíţných situací, do 

kterých se pracovník dostává v průběhu plánování sluţby a je propojená s poţadavky 

legislativy (například, zda klient je cílovou skupinou). Dále vidí uţitečnost supervize 

v podpoře role klíčového pracovníka, hlavně při učení této role. Autoři se zmiňují  

o začlenění supervize do systému organizace, které vnímají jako kontinuální a dlouhodobý 

projekt. Autoři se také zabývají formami supervize a kromě běţné, případové, popisují 

supervizi plánování sluţby. V praxi to znamená, ţe pracovník získává podporu při 

proţívání těţké situace s uţivatelem, zároveň můţe získat podporu a náhled při tvorbě  

a zápisu individuálních plánů, případně jiných dalších úkonů souvisejících s kvalitou 

poskytovaných sluţeb. Tímto se můţe poskytovatel lépe připravit na inspekci, tudíţ je 

výhodné, pokud se supervizor pohybuje v kontextu sociálních sluţeb, případně má 

zkušenosti s auditem. 

 

Havrdová (2008, str. 27) seznamuje se školící či vzdělávací supervizí, která má své 

charakteristické prvky a zmiňuje, ţe „narozdíl od prosté výuky, s níž přichází vzdělavatel, 

supervize poskytuje spíše nadhled nad procesem učení“. Autorka píše, ţe u vzdělávací 

supervize je supervizor tím, kdo přináší metody výuky zaloţené na andragogickém 

modelu, ovšem jde hlavně o to, aby celý model učení vycházel také z vlastní zkušenosti  

a praxe supervizanta a přinášel dobrou praxi. Supervizor navazuje na odbornost pracovníků 

a vnímá pracovníka jako odborníka ve svém oboru. Do kontextu pak dává i kritéria 

organizace, která souvisí s kvalitou, dobrou praxí a učením se v organizaci. V třístranném 
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kontraktu je cíl supervize nazván (organizace x pracovník x supervizor). Autorka dále 

uvádí, ţe vzdělávací aspekt se objevuje v podstatě v kaţdé supervizi, která je profesionálně 

vedená a cíl toho, kam má pracovník dojít, je v podstatě dán organizací či profesí  

a můţeme ho povaţovat za vypovídající. Naději na úspěch podle Havrdové (ibid) má 

supervize především v momentě, kdy supervizor je dobrým andragogem. Zároveň úspěchu 

přispívá, kdyţ supervizor je také profesionálním odborníkem v oboru, ve kterém probíhá 

supervize, neboť touto odborností se stává uznávaným u supervizantů. Kromě vzdělání, 

praxe a znalosti oboru je důleţité také to, jakým způsobem supervizor vzdělávání provádí.  

 

Autoři Haicl, Haiclová (2011, str. 193) uvádí, ţe se zabývají supervizí procesů 

v organizaci, jako je například poskytování sluţby, řízení organizace i jednotlivých 

pracovníků. Caroll (2004, str. 67-84) píše o tom, ţe vyměnil práci s jednotlivci za 

supervizní práci, která se vztahuje k organizacím. V momentě, kdy začal pracovat 

s organizacemi, se pro něj toho hodně změnilo. Vnímá, ţe organizace potřebují supervizi,  

a to dokonce víc neţ jednotlivci. Vysvětluje rozdíl mezi poradcem, který se věnuje řízení  

a lidským zdrojům a supervizorem. Supervizor podle něj disponuje daleko širšími 

moţnostmi, dovednostmi, zkušenostmi a kompetencemi a umí uplatňovat i různé 

supervizní varianty. Patří sem vzdělávání, koučing, nebo rozvoj organizace. Dále uvedl, ţe 

díky výzkumu z roku 1997 (Berridge, Cooper a Highlehy-Marchington) získal zkušenost, 

ţe poradenství zaměřené na jedince má na organizaci daleko menší vliv neţ kdyţ se zavede 

poradenství na celou organizaci. Prezentuje sedm důvodů, čím a proč můţe být supervizor 

pro organizace uţitečný.  

 

„Patří sem : 

1. mohou organizacím pomoci promyslet teorii, na níž je jejich činnost postavená 

2. mohou zpochybnit mýtus, že pohyb je vždy dobrý 

3. mohou porozumět jazyku organizace 

4. mohou pracovat s emočními organizacemi (anebo s emocemi v organizaci) 

5. mohou setrvat v neutralitě 

6. mohou se zaměřit na to, co je pro organizaci dobré 

7. mohou se zaměřit na jednotlivce uvnitř organizace“ 

 

Autor dále popisuje aplikaci supervize v organizacích a zmiňuje, ţe: „Evropská asociace 

pro supervizi rozšířila pojetí supervize z pouhé klinické práce a podotýká, že supervize 
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významně přispívá k rozvoji kvality organizací a k rozvoji jejich služeb za pomoci 

individuální supervize, skupinové supervize, kolektivní supervize, kotingu. Supervize má 

nepostradatelný podíl na vzdělanosti organizací a vede k procesům vývoje kolektivu  

a vývoje organizace (ANSE, bez data)“. Autor dále uvádí, ţe supervizoři přinášejí do práce 

se systémem dovednosti jako například: 

 „procesové dovednosti – hloubkové reflektování, dostat se pod povrch, pomoci 

organizacím pochopit vlastní procesy 

 Zdravé vztahy – facilitace a modelování užitečných a zralých vztahů v organizaci 

 Dovednosti spojené s kontakty – pomoc organizacím navázat kontakty uvnitř 

organizace a mimo ní 

 Emoce – jak se vypořádat s emocionální stránkou organizace 

 Bolest, problémy – držet krok s komunikací o bolestech, o problémech na různých 

úrovních organizace naslouchat této komunikaci a učit se z ní 

 Zaměření na program – jak pracovat s programem organizace (Caroll, 1998) 

 Facilitace změny – supervidovat organizaci, když je v procesu učení a poznávání, 

jak se má připravit na efektivní změnu, jak jí má předložit a jak ji udržet“ 

 

Autor dále rozepisuje, ţe je potřeba změnit myšlení od individuálního ke kontextu, 

k systémovým vztahům, k organizačnímu myšlení, k organizační odpovědnosti (ibid). 

Merhautová, Mrazíková (2010) uvádí, ţe působnost a uplatnění supervize jsou poměrně 

široké, supervidovat se dá pracovník v kontextu jeho pracovní role, ať jiţ na pozici 

pracovníka v sociálních sluţbách nebo manaţera. Supervidovat lze procesy v organizaci 

nebo celou organizaci. K supervizi organizace autorky dále uvádí, ţe supervize organizace 

se provádí pro celou organizaci, pracuje s fungováním celého systému, s její strukturou, 

rolemi i kompetencemi. Zaměřuje se na podporu i provázení v procesu změn i učení. A to 

vše v kontextu sociálních sluţeb. Autorky dále uvádí, ţe supervize organizace můţe 

probíhat za jasně vymezených podmínek včetně dojednaných výstupů, pojmenování 

úspěšnosti a rizik a nazvání účelu a obsahu. Rovněţ je nutné splňovat kritéria etiky  

a bezpečí poskytované supervize. Supervize organizace vychází z organizační struktury  

a aktuálních potřeb, v nichţ se odráţí potřeby pracovníků i potřeby organizace.  

 

Podle Novotného (http://www.supervize.eu/) je „základem dobré supervize smlouva (v 

supervizi se používá výraz kontrakt – tedy dohoda o supervizi). Smlouva by se měla uzavřít 



 
 

85 
 

ještě před samotným započetím supervize, měla by obsahovat odpovědnosti obou stran, 

tedy zadavatele a poskytovatele supervize. Dále typ supervize (zda půjde o supervizi 

týmovou, individuální, případovou atd.), četnost setkávání, cena, mlčenlivost, výstupy ze 

supervize i dojednaná doba trvání supervize a místo supervizního setkávání. Autor 

doporučuje smlouvu zhotovit písemně. Ve smlouvě by se měl objevit i obsah supervize. 

Zmiňuje důleţitost oboustranného dodrţování kontraktu Novotný 

(http://www.supervize.eu/) o smlouvě píše, ţe „stanovení smlouvy pro supervizi zakládá 

její dobrou funkčnost a je systémovým základem procesu spolupráce mezi supervidovanými 

a supervizorem. Je to vyjádření vzájemného souhlasu o spolupráci. Dává práci základní 

strukturu, směr, účel a vymezuje předmět supervize“.  

 

Také Havrdová (2008, str. 65-73) zmiňuje důleţitost dojednávání kontraktu a podrobně se 

zabývá i otázkami týkajícími se zavedení supervize do organizace v oblasti kultury, 

strategií, zkušeností, motivací, metodami, tématy i toho, kdo se má účastnit supervize. Co 

se týká obsahu kontraktu, měl by být „završením procesu analýzy potřeb a podmínek 

v organizaci, v níž chceme zahájit supervizní práci“. Musí být jasné, kdo je zadavatelem 

kontraktu, jak je rozloţena odpovědnost za supervizi na jednotlivce a zmiňuje i důleţitost 

podmínek pro supervizi. Rovněţ tak výběr supervizora s ohledem na jeho různé profesní 

zkušenosti či odbornost sehrává důleţitou roli v tom, jak můţe supervizor na potřeby 

organizace reagovat. Autorka dále zmiňuje doporučení o důleţitosti uzavření kontraktu 

všech zúčastněných, za jakých podmínek bude supervize poskytována, především místo, 

čas a frekvence, dále monitoring docházky, zajištění bezpečí a mlčenlivosti, výstupy ze 

supervize, kritéria úspěšné supervize i časový plán. Významnou podmínkou vyjednání 

účelu supervize jsou podle autorky témata důleţitá pro pracovníky. Jedná se v podstatě  

o pojmenování účelu supervize, jehoţ důvodem je kromě jiného také fakt, ţe se jedná  

o kontinuální vztahový proces, na němţ se podílejí kromě zadavatele i ostatní účastníci 

supervize v kontextu celé organizace.  

 

Merhautová, Mrazíková (2010) v souvislosti s ujasněním si podmínek zahájení supervize 

zmiňují, ţe je nutné vyjednat, pro koho bude supervize určená, jaká forma bude probíhat, 

tematické zaměření supervize, za jakým účelem, pod jakými pravidly a jaké jsou základní 

principy. Autorky povaţují za jedny z nejzákladnějších principů vytvoření vztahu, důvěry, 

bezpečí a etiky. Merhautová (2010, str. 73) uvádí, ţe „my kolem kontraktů vždy děláme 

dost tanečků a děláme to proto, abychom si vyjasnili své možnosti a meze, abychom se 
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stále pohybovaly na poli supervize, ale zároveň v kontextu…Náš první kontrakt, který jsme 

uzavřely byl na jednu stránku a byl velmi obecný. Naše zkušenosti čím dál tím více ukazují, 

co vše je třeba dát do kontraktu, o čem všem je třeba mluvit a domluvit se, jaká přitom 

hrozí rizika, jak budeme působit napříč organizační strukturou, jaká budou kritéria 

úspěšnosti a kdy může organizace považovat supervizi za úspěšnou, jaká budou setkávání, 

jaká bude podoba supervize i jaké možnosti se nám nabízejí…“.  

 

Havrdová (2008, str. 66) říká, ţe „pokud supervizor uzavírá kontrakt s novou, zejména 

větší organizací, která dosud neměla supervizi, začíná zpracováním expertní studie, jak 

supervizi do organizace zavést, jak ji zaměřit, rozvrhnout a organizovat. I v jiných 

případech se obvykle začíná prvním kontaktem a diagnostickou fází, po níž následuje 

vyjednávání o kontraktu. Tento proces může podle potřeby trvat i několik setkání.“. 

Havrdová (2008, str. 72) dává zvláštní význam výstupům pro organizaci v souvislosti se 

změnami v organizaci. „Předání podnětů ze supervize je pro tento účel nezbytné, proto by 

měl být při vyjednávání kontraktu tento bot citlivě vyjasněn a měl by být jasný postoj 

managementu vůči podobným informacím. Vidíme, že jsou zde na jedné straně rizika 

ohrožení zaměstnanců, na druhé straně rizika odtržení procesu supervize od dění 

v organizaci, které by mohlo management ohrozit. Vyjednávání kontraktu by mělo umožnit 

obě rizika reflektovat a částečně jim předcházet“.  

 

Merhautová et.al. (2010) uvádí, ţe otázka výstupů ze supervizí musí být dokonale 

vysvětlena, připomínána a dokladována s pracovníky na všech úrovních organizačního 

systému. Musí být dobře ošetřena v kontraktu a týká se vţdy procesů, nikoli jednotlivých 

pracovníků. Musí zachovávat etiku, bezpečí a anonymitu. Jedině pak můţe být 

pomocníkem a zpětnou vazbou jak pro pracovníky, tak pro organizaci. Výhodou je, ţe 

můţe být spojovacím článkem potřeb pracovníků a organizace. Zpětná vazba a otevřená 

komunikace se zadavatelem je důleţitá po celou dobu trvání supervize organizace. 

Evaluace jako zpětná vazba ze strany organizace směrem k supervizorovi by měla 

proběhnout minimálně jednou ročně. Výsledkem mohou být například reference. 

 

Supervizní práce ve dvojici můţe mít tu výhodu, ţe prostřednictvím vzájemného 

konzultování s kolegyní v sobě odráţí aktuální dění ze supervizí dané organizace. 

Havrdová (1999) o vzájemném konzultování píše, ţe principem je kromě jiného 

vzájemnost a znovupřemýšlení a komunikování nad danými tématy.  
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4. Zakotvená teorie (Grounded  theory) 
 
 

Vybrala jsem si centrální kategorii s ohledem k cíli výzkumu a tou je „O co jde  

v supervizi“. Z této ústřední kategorie jsem začala generovat nově vzniklou teorii. Jedná se  

o kategorii, v níţ je obsaţeno mnoţství dat vztahujících se jednak ke kategorii samotné, 

ovšem se značnou souvztaţností k dalším kategoriím. Zároveň jsou data doplněna  

o analytické poznámky pořízenými během výzkumu (poznámkovník). To, co se mi 

postupně vynořilo v souvislosti s touto kategorií, a zakotvuje se ve vyzkoumaných datech, 

se týká oblasti konkrétních pravidel, neboli „jak“ se supervize poskytuje. Další oblast 

ukazuje na to „čím“ se supervize dělá, nebo-li jak se v ní odráţejí intervence a hodnoty 

supervizorek. Data v sobě zároveň zakotvují, co se konkrétně v supervizi řeší, tzn. která 

témata se v supervizi zobrazují. Souvztaţnost mezi centrální kategorií a dalšími 

kategoriemi se ukázala ve všech zkoumaných kategoriích, tzn. „Koho se týká“, „Jak se 

proţívá“ a „O co jde v organizaci“.  

 

Dalo by se říci, ţe na otázku „O co jde v supervizi?“ lze souhrnně odpovědět, ţe  

o Supervizi organizace. Podoba této supervize se vyznačuje určitými charakteristickými 

znaky. Jedná se o supervizi celého systému, do níţ patří všechny pracovní pozice 

vyplývající z organizační struktury. Supervize je poskytována dvojicí supervizorek a je 

jasně vydefinován její obsah a podmínky. Vychází z potřeb organizace, potřeb pracovníků 

a celého kontextu, v němţ se organizace nachází. Intervencemi a hodnotami supervizorek 

je do supervize vnášen tzv. rukopis. V případě supervize organizace je pracováno jednak 

s tradičním způsobem vedení supervizní skupiny (úvodní kolečko, pojmenování témat, 

výběr tématu, zvolení techniky, závěr) a zároveň je poskytována emoční podpora, 

provázení, zpětná vazba, společné hledání, nové nápady, nadhled, učení.  Je uplatňována 

kreativní forma práce, coţ jsou techniky, které pomáhají přinesené téma supervizantů do 

supervize nastínit, ukázat, pojmenovat. Ke kreativním technikám patří například práce 

s metaforou, lístečky, s dřevěnými panáčky, flip chartem, ţidlemi, provázky, mapou rolí, 

socháním, burzou nápadů, videoanalýzou, diagnostikou.  

 

K intervencím a hodnotám supervizorek dále patří orientace na organizační procesy. 

Supervizorky podporují kvalitu a růst profesionality v organizaci v souladu s kritérii této 

kvality, rozvoj reflexe a sebereflexe, rozvoj organizační kultury, vzdělávací aspekt 
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supervize, zpětné vazby a podpory. V pravidlech je vydefinována četnost a pravidelnost 

supervize, délka supervizních setkání, počet supervizantů, termíny, včetně monitoringu 

účasti supervizantů. Na základě aktuálních potřeb organizace je nutné vydefinovat podobu 

supervizních skupin. Můţe se tedy jednat o supervizi např. týmovou, manaţerů, 

skupinovou, oborovou, ale i realizačního týmu standardů kvality či supervize praxe. 

Supervizorky poskytují zadavateli supervize rámcovou reflexi formou doporučení tak, aby 

nenarušila bezpečí a etiku poskytované supervize. Rámcová reflexe v sobě odráţí 

doporučení, která jsou směřována k organizačním procesům. Do pravidel je také nutné 

zakomponovat i povinnosti účastníků supervize, tzn. organizace, pracovníků, supervizorů, 

kam patří například zásada mlčenlivosti, pravidla pro eticky závaţnou problematiku, 

kontaktní pracovník v organizaci, zajištění nerušené místnosti pro supervizní setkání, 

dodrţování termínů, maximální účast pracovníků. Dalším charakteristickým znakem 

supervize organizace je, ţe oblast podpory je zaměřena na podporu pracovníků a zároveň 

na podporu procesů v organizaci. Formát supervize je vydefinován v kontraktu uzavřeném 

mezi zadavatelem (organizací), pracovníky a supervizorem a jeho obsah můţe být podle 

potřeb aktualizován. 

 

 V supervizi organizace lze pracovat se všemi tématy, která souvisí s profesí a směřují 

k reflexi, sebereflexi pracovníků, k učení i k ventilu emocí. Pracovníci se postupně učí 

nosit témata do supervize a dostávají-li podporu v tom, co se s nimi děje, případně co se 

děje v organizaci, mohou se takto vzniklá témata rozvíjet. Zároveň lze tvrdit, ţe 

v momentě, kdy svá témata řeší pracovníci a svá i manaţeři, dochází k propojení témat  

a rozvoji organizace. Má-li supervize kromě podpory i vzdělávací aspekt, můţe supervizí 

organizace dojít k podpoře změn, k učení i k ventilu emocí. Změny tak mohou probíhat  

a pracovníci je mohou proţívat. Provázení a podpora, spojená s učením a kontextem toho, 

co se v daném supervidovaném oboru aktuálně odehrává, pomáhá pracovníkům odţít 

v supervizi to, co se děje v organizaci.  

 

Supervize organizace má svůj význam v organizacích typu „učící se“, případně těch, které 

procházejí rozsáhlými změnami, či zabývajícími se rozvojem kultury organizace. 

Organizace poskytující sociální sluţby přijetím Zákona 108/06 Sb. o sociálních sluţbách 

tímto vývojem od roku 2007 prochází. Vedle podpory pracovníků v sociálních sluţbách se 

v rámci supervize organizace klade důraz na podporu procesů a na propojení potřeb 

pracovníků, manaţerů i organizace. Do procesů v sociálních sluţbách aktuálně patří 



 
 

89 
 

například standardy kvality, role klíčového pracovníka a individuální plánování, ochrana 

práv uţivatelů, smluvní vztah s uţivateli, řízení, sebehodnocení a hodnocení pracovníků, 

plány osobního rozvoje včetně rozvojových plánů organizace, metodiky pracovních 

postupů, zapojení pracovníků provozu do kvality v organizaci aj. Jde o to, aby pracovníci 

byli dostatečně podpořeni v přijímání těchto procesů. Přestoţe je v supervizi organizace 

uplatňován i vzdělávací aspekt, je důleţité vyzdvihnout i jiné aspekty supervize, bez 

kterých by supervize organizace nebyla moţná. Mezi ně patří ocenění, zpětná vazba, dobrá 

praxe, sdílení, ventil emocí a moţnost přinášet jakákoli témata spojená s profesí. Konkrétní 

a dobře vydefinovaný kontrakt je základem k úspěšné supervizi organizace.  
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5. Závěr 

 

Svou diplomovou práci jsem zaměřila na oblast poskytování supervize v rámci celého 

systému, přičemţ jsem k analytické práci vyuţila značného mnoţství dat získaných 

v průběhu 3,5 let supervizní práce v organizaci poskytující pobytovou sociální sluţbu. 

Samotné zpracování velkého mnoţství dat, analýza a její přenos do výsledné podoby 

diplomové práce trvalo více neţ rok. To, co se v rámci analýzy dat vynořovalo, podléhalo 

dalšímu zkoumání, vyhodnocování, změnám úhlů pohledu na zkoumaný materiál a vedlo 

v několika případech ke „znovu“ začínání. Ačkoli výzkumný materiál podléhal podrobné 

analýze a zkoumání se tak dostávalo do větších hloubek, snaţila jsem se drţet cíle 

výzkumu, abych se z něj neodklonila. Snahou při výzkumu pro mne bylo drţet se ústřední 

nitě svého záměru, tzn. zkoumat supervizi organizace v souvislosti s kontextem, v němţ se 

systém nachází. S tímto tématem jsem pracovala jak v teoretické části, tak v části 

praktické. Při studiu literatury jsem zaměřovala pozornost na informace, které ukazují na 

účel mého výzkumu, a byla jsem překvapena mnoţstvím informací, kterých se lze ve 

spojení termínů supervize a systém dočíst od různých autorů. Při samotné analytické práci 

s materiálem, tzn. při kódování a při rozlišování jednotlivých kategorií, potaţmo 

podkategorií, mne překvapilo mnoţství získaných výstupů a jejich hloubka. To mne vedlo 

k třídění dat, včetně jejich porovnávání, pojmenovávání a srovnávání, a to nejen v jejich 

významu a obsahu, ale také v čase. Materiál se tím podařilo uspořádat a rozkrýt a došlo 

k postupnému objevování, které vedlo k vynoření příběhu. Ukázalo se, ţe v poskytované 

supervizi organizace se odráţely potřeby pracovníků i potřeby organizace vyplývající 

z probíhajících legislativních změn. Supervize organizace na tyto potřeby uměla reagovat, 

a to především poskytnutím emoční podpory pracovníkům, zpětnou vazbou, ale také 

doporučeními, které vedly k podpoře procesů v organizaci. Mezi tyto procesy patří rozvoj, 

učení a organizační kultura. Výzkumem se potvrdil můj předpoklad, ţe supervize 

organizace na měnící se potřeby reaguje, a to nejen zmiňovanou podporou a zpětnými 

vazbami, ale také formou poskytované supervize. To, co pro mne v celém výzkumu bylo 

naprosto objevné, byl význam formátu supervize, který v sobě odráţí pravidla a podobu 

poskytované supervize. S tím souvisí i oblast intervencí a hodnot supervizorek, kde se 

ukázalo, čím supervizorky konkrétní podobu supervize dělají. Kdyţ v průběhu výzkumu 

došlo k vynoření kategorie, která v sobě zahrnovala intervence a hodnoty supervizorek, 

byla jsem trochu zaskočena. Jako supervizorka jsem do této doby měla obavu vnášet 

vlastní intervence a hodnoty. Na druhou stranu mne uklidnilo, ţe formát supervize je 
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obsáhlou částí výzkumu a bylo patrné, ţe pravidla jsou jasně a striktně určující pro 

poskytovanou supervizi.  Touto skutečností jsem si uvědomila, ţe supervizor díky svým 

intervencím a hodnotám vnáší svůj rukopis do poskytované supervize, ovšem za 

předpokladu daných supervizních pravidel.  Výzkum dále ukázal principy supervizní práce 

se systémem, a to prostřednictvím svých výstupů, přičemţ se podařilo vygenerovat z těchto 

závěrů návrh teorie poskytování supervize celému systému, která své ukotvení našla ve 

vyzkoumaných datech.  
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