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Anotace 

Cílem mé práce je zaměřit se na využití supervize jako vhodného způsobu rozvoje 

a podpory dobrovolníků, kteří věnují svůj volný čas dětem ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. Jejich práce je velmi náročná, neboť jako dobrovolníci často sociální práce nebo 

pedagogika není jejich hlavním oborem, a proto jsou v této oblasti laiky. Mým cílem je 

zjistit přínos této metody na jedné straně pro dobrovolníky jako metodu sebepoznání a na 

druhé jako podpory při jejich práci s dětmi. Budu vycházet z metodiky mentoringových 

programů organizace Hestia, o.s., kde jako dobrovolník působím již delší dobu a s tímto 

tématem mám praktické zkušenosti. V empirické části se budu věnovat zjišťování přínosu 

supervize z pohledu supervidovaného i supervizora na základě jejich zkušeností. 

Klíčová slova 

supervize, dobrovolnictví, motivace k dobrovolnictví, občanský sektor, neziskové 

organizace, pomáhající profese, mentoring, sebezkušenostní učení, další vzdělávání 

Annotation 

The aim of my work is to focus on the use of supervision as a suitable method 

development and support of volunteers who give their leisure time to children from 

socially disadvantaged conditions. Their work is very challenging, because social work or 

education is not often main field of volounteers, so they are laymen in this area. My aim 

is to determine the benefits of this method to volunteer as a method of self-knowledge 

and as a support in their work with children on the other side. I'll be based my on the 

methodology of organization mentoringových programs Hestia, os, where I work as a 

volunteer for a long time and with this topic I have practical experience. In the empirical 

section, I will survey the benefits of supervision in terms of supervizor and supervizants 

based on their experience. 

Key words 

supervision, volunteering, volunteer motivation, civil sphere, NGOs, helping 

professions, mentoring, experiential learning, adult education
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0 Úvod 

Témata supervize a dobrovolnictví jsem zvolila pro jejich vzrůstající oblibu a 

rozšiřující se možnosti uplatnění. Supervize v pomáhajících profesích se stává stále 

vyhledávanější a význam dobrovolnictví pro naši společnost i pro Evropskou unii 

stále roste, o čemž vypovídá i vyhlášení roku 2011 Evropským rokem dobrovolných 

činností na podporu aktivního občanství.  

 

K tématu práce mám opravdu blízký vztah, jelikož sama již třetím rokem 

působím jako dobrovolnice ve volnočasovém sociálně-preventivním programu pro 

děti ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí, z toho poslední rok také 

jako jedna z koordinátorek celého programu. Zajištění supervize a podíl na 

dosažení jejích stanovených cílů je tedy zčásti i mým úkolem, proto je pro mě 

užitečné zjistit, jakým způsobem opravdu na dobrovolníky působí a zda je pro ně 

přínosem. Kromě toho jsem také dobrovolnice v Dětském centru Praha – Krč při 

Thomayerově nemocnici, tedy mám zkušenosti s více přístupy k dobrovolnictví. 

 

Cílem práce je zjistit, zda a jakým způsobem je supervize pro dobrovolníky 

mentoringového programu KOMPAS důležitá, v jakých oblastech je supervize pro 

ně přínosem a zda jedna z nich je také oblast vztahů s dětmi.  

 

V teoretické části jsem se zaměřila na dobrovolnictví, u kterého je 

v současné době aktuální tématem zkoumání motivace k dobrovolnictví, 

dobrovolnictví seniorů a mládeže. Tímto tématem se u nás zabývá především Pavol 

Frič, který spolu s Terezou Pospíšilovou realizoval výzkumný projekt The Patterns 

and Values of Volunteering in the Czech and Norwegian Society. Projekt je 

zpracován v publikaci Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na 

začátku 21. století (2010).  Předchozím počinem na toto téma byla kniha 

Dárcovství a dobrovolnictví (2001). Frič spolu s Martinem Vávrou zpracovali také 
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publikaci Tři tváře komunitního dobrovolnictví (2012). Obě knihy byly vydány ve 

spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem Hestia, o. s. Předseda občanského 

sdružení Hestia, Jiří Tošner, se spolu s kolegyní Olgou Sozanskou zabývá 

dobrovolnictvím především z praktické stránky. Jednou z jejich publikací je také 

kniha Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích (2006). Tématu 

dobrovolnictví se ve světě věnuje např. Robert Stebbins ve své publikaci 

Volunteering as leisure/leisure as volunteering (2004), či Marc Musick, který spolu 

s Johnem Wilsonem vytvořili publikaci Volunteers: a social profile (2007). Colin 

Rochester, Angela Ellis Paine, Steven Howlett v roce 2012 uvedli svou knihu 

Volunteering and Society in the 21st Century . 

 

Oblastí mentoringu se u nás zabývá Tereza Brumovská, která spolu 

s Gabrielou Málkovou sepsala publikaci Mentoring: výchova k profesionálnímu 

dobrovolnictví (2010). Ve světě se mentoringu mládeže věnují právě citovaní 

Cynthia  Sipe, Jean Rhodes, Michael Karcher či David DuBois, kteří přispěli do 

sborníku Handbook of youth mentoring (2005). 

 

Supervizí v oblasti sociálních služeb se u nás zabývají především pracovníci 

katedry Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních při Fakultě 

humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Je to především Zuzana Havrdová, 

která se zabývá Kulturou organizace a supervize ve vzájemném působení (2011), ve 

které popisuje mimo jiné možnosti výzkumu oblasti kultury organizace v souvislosti 

se supervizí. Spolu se svými kolegy, především Martinem Hajným, sepsala 

nejrozšířenější českou příručku supervize s názvem Praktická supervize (2008) a 

také Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotnických zařízení (2010), ve které se 

věnuje především profesním hodnotám a jejich funkcím. Ze zahraničních autorů 

jsou to například Peter Hawkins, Robin Shohet, kteří zpracovali publikace 

Supervision in helping proffesions (2012), či Alfred Kadushin, který se mj. zabývá 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/276-5474785-7269305?_encoding=UTF8&field-author=Colin%20Rochester&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/276-5474785-7269305?_encoding=UTF8&field-author=Colin%20Rochester&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2/276-5474785-7269305?_encoding=UTF8&field-author=Angela%20Ellis%20Paine&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3/276-5474785-7269305?_encoding=UTF8&field-author=Steven%20Howlett&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
https://www.google.cz/search?sa=G&hl=cs&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+Hawkins%22&ei=KDvkUaDUB4XR7AbdxIC4Ag&ved=0CH0Q9AgwCQ
https://www.google.cz/search?sa=G&hl=cs&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Robin+Shohet%22&ei=KDvkUaDUB4XR7AbdxIC4Ag&ved=0CH4Q9AgwCQ
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problematikou osvojení, spolu s kolegou Danielem Harknessem uvedli publikaci 

Supervision in social work (2002). 

 

Problematiku jsem se snažila uchopit široce a postupně se propracovat 

k podrobnostem. Výchozí perspektivu občanské společnosti jsem zvolila právě pro 

vystižení důležitosti jejích hodnot, které hrají roli při formování celého občanského 

sektoru a s ním i dobrovolnictví. Hodnoty občanské participace a aktivního 

občanství získávají v dnešní společnosti stále více prostoru pro realizaci a to díky 

lidem, kteří se snaží podílet se na fungování společnosti i ve svém volném čase.  

Často se při hledání užitečného způsobu odreagování, či smysluplnosti vlastního 

života stávají dobrovolníky a snaží se tak vyvážit vlastní work-life balance, vrátit 

něco společnosti, či jen smysluplně trávit volný čas a radovat se z užitečné práce.  

 

Jedním ze způsobů jak umožnit dobrovolnictví neodborníkům v oblasti 

sociálních služeb je právě podpora formou supervize. Postupně popíši postavení 

supervize v kontextu celoživotního učení a dalšího vzdělávání, kompetence 

supervizora a supervizantů, které jsou základem supervizní práce, jednotlivé formy 

supervize a nakonec se zaměřím na její přínos pro vlastní rozvoj supervizantů. 

V části zaměřené na praktické využití supervize uvedu základní informace o 

organizaci Hestia, o. s. a sociálně-preventivním programu KOMPAS. Dobrovolnice 

programu budou také mými respondenty v empirickém šetření, které si klade výše 

zmíněné cíle. V závěru empirické části provedu kvalitativní analýzu a interpretaci 

dat, kde zdůrazním, zda byly cíle šetření naplněny.  
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1 Definice a východiska základních pojmů  

1.1 Občanský sektor  

Existence toho, co dnes chápeme, jako občanský sektor tu byla vždy. 

Vychází z myšlenky občanské společnosti, která se začala formovat od poloviny 18. 

století. V tomto pojetí je občanská společnost počinem občanů, kteří se řídí 

právem, prosazují slušnost mezi lidmi a občanské partnerství, praktikují aktivní 

občanství a kladou důraz na morální a etickou stránku života. V původním významu 

pojmu civil societas bylo dříve vnímáno jako synonymum pro politickou společnost 

a stát, což má původ v době antiky (Müller, 2010, s. 41).  

 

1.1.1 Počátky v občanské společnosti 

Podle Rakušanové, která vycházela z různých definic občanské společnosti, 

tento pojem označuje „… prostor mezi oblastí privátních zájmů a státem. Jedná se 

o oblast dobrovolného sdružování mimo sféry trhu, státu i soukromého života, v níž 

si uvědomujeme společnou provázanost našeho světa.“ (2007, s. 34). 

 

Ve své definici, tedy shrnula všechny složky, které občanská společnost 

obsahuje, tedy: postavení mezi soukromou a státní sférou, dobrovolné zapojení do 

aktivit i mimo své soukromí, potřebu sdružování a podíl na čemsi společném, co 

odráží fungování našeho světa. 

 

Müller také rozděluje teoretická východiska konceptu občanské společnosti 

na dva myšlenkové proudy a to na sociokulturní přístup a redukcionistický přístup. 

Představitele prvního přístupu rozděluje na generalisty, kteří do konceptu zahrnují 

i veřejnou autoritu, maximalisty, kteří jako občanskou společnost vnímají jako vše 

kromě státu, tedy i trh, právo a soukromé organizace a konečně minimalisty, 

kladoucí důraz na hodnoty, normy a tradice v myšlení a jednání členů společnosti, 

které se odrážejí v životě komunit budovaných na základu vzájemné loajality a 

solidarity (2010, s. 41). Současný představitel tohoto směru, Jeffrey Alexander, 
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říká, že by občanská společnost měla být chápána jako solidární oblast, která by 

existovala na základě občanských společenství. Mohou však fungovat jen do té 

míry, do které jim to umožní okolí prostřednictvím respektu ze strany státních a 

ekonomických institucí opírajících se o zažité tradice ve společnosti (2006, s. 31). 

 

Současné pojetí občanského sektoru staví na hodnotách právě 

minimalistického pojetí. Jedna z oblastí zájmu organizací občanského sektoru jsou 

například komunity minorit. 

 

Redukcionistické pojetí původně pochází od Hegela, který jako první použil 

pojem občanská společnost v současném významu. Hegel již v roce 1802 uvádí 

výhody, které se plynou ze správy občanských záležitostí samotnými občany 

s podporou státu, který vykonává hlavní dohled prostřednictvím práva a legislativy. 

První výhodou je uspoření peněz, které stát nemusí na fungování některých aktivit 

vydávat, jelikož se jejich realizace ujmou občané. Druhá spočívá v racionalizaci, 

dokonalosti a efektivitě, která je zajištěna vzájemnou konkurencí, do které stát 

nezasahuje a poslední výhodu vidí v pocitu svobody a spokojenosti jednotlivců, 

kteří mají možnost se z vlastní vůle podílet na obecných záležitostech (Filosofický 

časopis, 2003, s. 10). 

 

1.1.2 Podoba občanského sektoru 

Smysl občanského sektoru vidí Drucker takto: „„… každá rozvinutá země 

musí mít autonomní, samosprávný sociální sektor společenských organizací. 

Potřebuje jej pro zajištění nezbytných sociálních služeb v rámci místních 

společenství. Potřebuje jej proto, že poskytuje důležité svazky a kontakty v rámci 

společenství a obnovuje aktivní občanství.“ (1993, s. 158). 

 

Občanský sektor se začal formovat právě na základě teorií občanské 

společnosti, především na výše uvedeném minimalistickém pojetí. V jeho začátcích 
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se většinou jednalo o spontánní projevy lidské solidarity v církevních dobročinných 

organizacích jako pomoc pro lidi postižené, či jinak sociálně znevýhodněné. Svého 

velkého významu začala tato dobrovolná nezištná pomoc občanů ve veřejném 

zájmu nabývat v 19. století, kdy tak občané reagovali na prudký nárůst moci státu. 

Vzrůstající vliv státu na život občanů souvisel s rozvíjející se industrializací a 

pracovní mobilitou dělníků, které často dostihla hmotná bída. Svůj význam také 

měla sekularizace, tedy ústup náboženství a církví, které do té doby organizovaly 

dobročinnost a pomoc lidem jako součást svého běžného působení. Nově bylo 

třeba nového organizačního rámce dobročinných aktivit. Pro naše země 

nejdůležitější souvislostí je formování národních hnutí. Moc v moderní společnosti 

mělo hospodářství nezávisle na státu, hroutily se tradiční struktury a bylo třeba 

obnovit sociální soudržnost a vystavět vlastní samostatnou kulturu a potažmo i stát 

(Sokol, 2002, s. 2). 

 

Přirozeným vývojem v průběhu století 19. i 20. se občanský sektor vymezil 

skutečně jako rovnocenný sektor vůči státu jako veřejnému sektoru, ve kterém 

jsou soustředěny instituce řízené státem, jako je zdravotnictví nebo školství i vůči 

organizacím generujícím zisk, tedy soukromému sektoru, do kterého patří i rodina 

se svým majetkem. Vznikl tady jakýsi třetí sektor sdružující nestátní (nevládní) 

neziskové organizace zabývající se veřejně prospěšnou činností.  

 

Označení třetí sektor může být docela znevýhodňující. Je pomyslně umístěn 

až na třetím místě, což může vyvolávat jakýsi pocit menší důležitosti. Označením 

neziskový sektor je vymezen význam vůči ziskovým organizacím v soukromém 

sektoru, tedy takovým, pro které je cílem dosažení a přerozdělení zisku. Přesto 

může i nezisková organizace generovat ze své činnosti zisk, ten však většinou 

znovu investuje do rozvoje dalších projektů a nerozděluje mezi vlastníky 

organizace. Neziskové jsou však v principu také organizace ve veřejném sektoru, 

tedy toto označení není přesné (Skovajsa, 2010, s. 31-32). 
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Stejně vymezující je označení nevládní sektor, který určuje postavení 

organizací mimo stát. Zahrnuje však i organizace v soukromém sektoru, které také 

nejsou spravovány státem. Dalším rozporem je praktický fakt, že organizace 

v občanském sektoru jsou často do určité míry závislé na dotacích z veřejného 

sektoru, což naznačuje možnou ovlivnitelnost státní mocí. Se stejným problémem 

se potýká pojem nezávislý sektor, což mylně naznačuje naprostou soběstačnost 

organizací. Značně přesnější je termín nestátní neziskový sektor, který se vymezuje 

vůči oběma sektorům zároveň, přesto stále není jasné, čím se tento sektor zabývá.  

Konkrétnější nápovědu k činnosti občanského sektoru nabízí termín dobrovolnický 

sektor, který ale stále postihuje jen část činnosti celého sektoru a to fakt, že ve 

většině organizací občanské společnosti působí dobrovolníci, kteří svou činností 

naplňují myšlenku aktivního občanství a neziskovosti organizací (Skovajsa, 2010, s. 

33-34). 

 

Sokol v závěru svého příspěvku uvádí rysy občanského sektoru, kterými jsou 

spontánnost sdružování, rozmanitost skupin, veřejný zájem, který přesahuje zájmy 

jednotlivců a občanské prostředí, které je založeno nezávisle na tradičních 

příbuzenských, místních, stavovských a církevních strukturách. Naopak je tvořen 

z iniciativy samotných lidí, kteří chtějí společně dosahovat cílů společných zájmů. 

Tvoří proto sítě různých sdružení, která jsou provázána množstvím především 

horizontálních vazeb spolupráce a sdílení (2002, s. 3). 

 

Následující tabulka zpřehledňuje vývoj počtu organizací občanské 

společnosti v období pěti let. 
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Tab. 1: Počet OOS v období 2007-2011 (Český statistický úřad, 2012). 

Kód právní 

formy 

 

Název právní formy 

 

 Počet zpravodajských jednotek v roce 

2007 2008 2009 2010 2011 

701 
 Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub 

aj.) 
43 717 45 690 61 919 66 259 70 292 

731  Organizační jednotka sdružení 21 914 26 594 29 130 29 586 30 166 

721  Církevní organizace 3 323 4 015 4 216 4 251 4 277 

761  Honební společenstvo 3 133 3 952 4 014 4 014 4 029 

141  Obecně prospěšná společnost 879 1 035 1 508 1 671 1 848 

118  Nadační fond 697 966 1 061 1 129 1 195 

751  Zájmové sdružení právnických osob 433 613 588 783 836 

117  Nadace 302 379 413 434 435 

641  školská právnická osoba 120 130 140 159 172 

711  Politická strana, politické hnutí 65 78 137 134 142 

741  Stavovská organizace - profesní komora 20 20 20 20 20 

  Celkem 74 603 83 472 103 146 108 440 113 412 

 

Drtivě ve výčtu převládají občanská sdružení spolu se svými orgány, které se 

zabývají zájmovou činností svých členů (turistika, sport), nebo veřejně prospěšnou 

činností (dobrovolnická centra). Ilustruje rostoucí počet organizací na úrovni téměř 

všech právních forem.  

 

Kromě výkonu veřejně prospěšné činnosti a pomoci druhým vidí Drucker 

smysl rozvíjení občanského sektoru v tzv. aktivním občanství, které „Obnovuje 

občanskou odpovědnost, která je známkou občanského postoje, a občanskou 

hrdost, která je známkou živého společenství.“ (1993, s. 157). Byla to právě 

občanská hrdost, spolu se solidaritou, která zapříčinila národní obrození v českých 

zemích, aby nám mohla pomoci znovu v současném moderním světě bez jistot.  
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1.2 Dobrovolnictví 

Frič ve své knize uvádí dvě definice dobrovolnické práce. První je podle 

manuálu Mezinárodní organizace práce OSN poněkud přesnější, hlavní 

charakteristiky jsou: neplacená, nepovinná, bez nároku na plat, pro lidi mimo 

vlastní domácnost, prostřednictvím organizace nebo přímo. Druhá, trochu volnější, 

podle studie Evropské komise zabývající se dobrovolnictvím v členských státech EU 

charakterizována takto: formální či neformální aktivita, podle individuálního 

výběru, vykonávána ve prospěch jiných bez myšlenky na odměnu (2012, s. 27).  

 

Dobrovolnictví u nás upravuje předpis č. 198/2002 Sb., Zákon o 

dobrovolnické službě, který mj. upravuje vztah mezi dobrovolníkem a vysílající 

organizací, tedy takovou, u které dobrovolník vykonává svoji činnost a která má 

akreditaci na dobrovolnickou službu u Ministerstva vnitra.  

 

Zákon o dobrovolnické službě ji vymezuje takto: pomoc potřebným (např. 

osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým), pomoc při katastrofách, ochraně 

přírodního či kulturního dědictví, pomoc při charitativních akcích či při realizaci 

rozvojových projektů. Vztah mezi dobrovolníkem a vysílající organizací musí být 

podložen smlouvou, ve které nesmí chybět údaje o dobrovolníkovi, organizaci, 

době, místě a předmětu výkonu dobrovolnické služby, dále také rozsah pracovní 

doby a doby odpočinku a poznámku, že za výkon dobrovolnické služby nenáleží 

odměna (Zákon č. 198/2002 Sb., §2 a §5). 

 

1.2.1 Hodnoty dobrovolnictví 

Hodnoty „…určují a vyjadřují významy různých objektů, činností, možností 

pro nás, pro naši činnostní orientaci a pro činnost samotnou. Hodnoty ovlivňují naši 

"zaměřenost", volbu cílů a prostředků, způsoby činnosti.“ (Linhart a kol., 1996, s. 

375). Hodnoty jsou tedy směrodatné, co se týká našich záměrů a činností. Jsou 
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součástí motivace, která nás vede k úspěšnému dosažení cílů. Uskutečňování 

aktivit, které jsou v souladu s našimi hodnotami, přesvědčením a postoji, nám 

pomáhá prožívat život ve větší spokojenosti. 

 

Dobrovolník „je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj 

čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti.“ 

(Tošner, Sozanská, 2002, s. 35). Konání dobrovolníků v souladu s jejich hodnotami, 

které se zformovaly na základě rysů společnosti, rodinných hodnot, hodnot 

referenční sociální skupiny či osobních životních zkušenostech, přinášejí uspokojení 

a naplnění života nejen pro dobrovolníka samotného ale i pro jeho komunitu a 

celou společnost. 

 

Proč ale mají lidé potřebu pomáhat ostatním a angažovat se ve veřejném 

zájmu a zdarma nabízet svou práci pro užitek jiným? Odpověď na tuto otázku vidí 

Ronald Inglehart v myšlence postmaterialismu.  

 

Inglehart předpokládá hodnotové změny, které se promítají jako posun 

priorit na ose materialismus – postmaterialismus, kdy koncové body jsou právě 

tyto dva extrémy. Materialistické jsou hodnoty zaměřené na udržení životní úrovně 

a konzum, naproti tomu postmaterialistické hodnoty jsou zaměřené na rozvoj 

osobnosti a promítají se právě v podílení se na veřejném životě, prosazováním 

solidarity, participace a svobody. Posun v důrazu na hodnoty probíhá také 

v závislosti na střídání generací, kdy pro každou je charakteristický odlišnější okruh 

hodnot (Vysušil, Sociální studia, 2/2005, s. 46). 

 

Frič a Pospíšilová ve své publikaci uvádějí Rochesterovy tři perspektivy 

zkoumání dobrovolnictví, které jsou odlišné jak úhlem pohledu na problematiku, 

tak převahou hodnot, kterými se různí. Dobrovolnictví z neziskové perspektivy je 

nezištný dobročinný dar druhým, který jim dobrovolník přináší jako pomoc 
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v nelehké životní situaci. Opírá se o hodnoty altruismu, humanismu a láskyplné 

péče o druhé. Hodnoty, na které klade důraz společnost, jsou především 

ekonomický přínos dobrovolnické práce, řešení sociálních problémů a cesta 

k participaci nezaměstnaných na fungování společnosti. Perspektiva občanské 

společnosti, ze které bylo doteď především nahlíženo, se opírá o individuální 

hodnoty občanské participace a zodpovědnosti, solidarity s potřebnými, hodnoty 

vzájemné pomoci v zájmu všeobecné rovnosti a spravedlnosti. Zájmy společnosti 

jsou především v rozvoji hodnot demokracie, podílu občanů na rozhodování a 

sociální změně a zvyšování sociálního kapitálu a soudržnosti. Perspektiva 

volnočasová akcentuje i přínos pro dobrovolníka jako takový. Nahlíží dobrovolnictví 

jako smysluplnou volnočasovou aktivitu přínosnou pro získání praktických životních 

zkušeností, určité míry seberealizace, ale také zábavy, rozvoje kreativity a 

příjemného trávení volných dní. Pro společnost (či komunitu) je smysluplné trávení 

volného času především prostředkem prevence rizikového chování, rozvoje vztahu 

k přírodě i rozšiřováním sociálních vazeb a navazování vztahů (2010, s. 33-36). 

 

1.2.2 Motivace k dobrovolnictví 

 Motivace je „proces, který vede k energetizaci (aktivaci) organismu v podobě 

hybných sil určitého zaměření a intenzity. Spolupodílí se … na usměrňování, 

regulaci chování a činnosti k dosažení určitého cíle.“ (Gillernová, 2000, s. 31). 

Strukturu motivace tvoří kromě potřeb a zájmů také výše zmíněné hodnoty a 

postoje. V případě dobrovolnictví je motivace se strukturou hodnot jedince velmi 

úzce propojena. 

 

 Musick a Wilson používají ve své publikaci Claryho nejznámější 

psychologický koncept motivační struktury dobrovolníků, tzv. Inventář funkcí 

dobrovolníka, který strukturuje motivaci na šest kategorií. První je funkce 

hodnotová. Lidé něco dělají, protože je to pro ně důležité, tedy tomu přikládají 

význam a má to pro ně smysl. (2007, s. 57-58) V Batsonově koncepci motivace ji lze 
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přirovnat ke kategorii principilismu, tedy konání za účelem podpory morálního 

principu, ať už vlastního, nebo všeobecně převládajícího (Frič, 2010, s. 110). 

 

Další je funkce rozvoje. Náročné životní situace člověka vždy nějakým 

způsobem ovlivní, spíše posílí. Dobrovolníci se často setkávají s lidmi v obtížných 

životních etapách, sdílí s nimi jejich problémy, dozvídají se nové informace a 

rozšiřují svoje znalosti. Motivací pro ně je dozvědět se a naučit se více. Kariérní 

funkce dobrovolnictví je typická pro osoby, pro které je jedna z motivací získávání 

nových dovedností, rozšiřování znalostí o pracovní uplatnitelnosti a navazování 

důležitých kontaktů uplatnitelných v jejich budoucí pracovní kariéře. Pro studenty 

či starší občany je dobrovolnictví způsob jak se zapojit do pracovních aktivit, i když 

neplacených, a pomáhá jim zůstat v kontaktu s praktickým fungováním 

společnosti. Protektivní funkce slouží dobrovolníkům k řešení vlastních problémů 

většinou formou útěku od vlastních vnitřních konfliktů, tzv. úniku do jiné reality 

(Musick, Wilson, 2007, s. 58-61). 

 

Tyto tři uvedené funkce lze dát do souvislosti s Batsonovou kategorií 

egoismu. Kdy člověk vykonává dobrovolnickou činnost ve vlastním zájmu, za 

účelem posunout někam dál především sebe. Pomoc druhým je jakýsi vedlejší 

produkt (Frič, 2010, s. 110). Přesto, či právě proto, je činnost těchto lidí ceněna, 

protože bez egoistického popudu by občanská angažovanost nemusela vzniknout.  

 

Následuje sociální motivace, kdy je dobrovolnictví pro lidi způsobem jak se 

setkávat s dalším lidmi. Stojí za ní i vůle pomáhat ostatním i touha po dosažení 

společenského uznání. Předposlední motivací je funkce porozumění. Potřeba 

porozumění je důležitá pro lidi, kteří potřebují ocenění okolí za svoji práci, okolí je 

chápe, dělají užitečné věci. Dobrovolnictví sdružuje lidi s podobným životním 

zaměřením, proto si zde dobrovolníci rychle naleznou „spřízněné duše“ (Musick, 

Wilson, 2007, s. 59-63). K těmto potřebám by se dala přirovnat Batsonova 
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motivace kolektivismu, kdy cílem účastníků je zlepšení stavu komunity, či určité 

sociální skupiny, prostřednictvím navazování a prohlubování sociálních vztahů 

(Frič, 2010, s. 110). Poslední funkci by Batson nazval altruistická, tedy vykonávaná 

za účelem pomoci dalším osobám a to i nezištná (Frič, 2010, s. 110). V Claryho 

koncepci není takto samostatně popsána, nicméně se prolíná všemi součástmi 

motivační struktury dobrovolníků.  

 

1.2.3 Struktura dobrovolnických aktivit 

Neformální dobrovolnictví je formálně neorganizovaná neúplatná 

dobrovolnická činnost, která probíhá na bázi spíše komunitních aktivit, kdy se 

jedná především o sousedskou výpomoc, sociální oporu pro blízké, zapojení se do 

organizování aktivit komunity či účast na zasedání místního zastupitelství. Je však 

jasně odděleno od dobrovolné pomoci osobám v příbuzenském vztahu, kdy se 

nejedná o dobrovolnictví, ale o jakousi povinnost vyplývající z rodinných vazeb 

(Frič, 2012, s. 33). Neformální dobrovolnictví je podmíněno dobrovolným výkonem 

činností, které nejsou organizovány žádnou organizací a jsou vykonávány bez 

nároku na finanční odměnu pro nepříbuzné osoby. Přesto jsou velmi oceňovány a 

přispívají k rozvoji a posilování vazeb v rámci komunity a zvyšování sociálního 

kapitálu.  

 

Frič také uvádí, že neformální dobrovolnictví je běžnější u lidí s nižším 

vzděláním, neboť o formálním dobrovolnictví často nevědí, nebo pro ně není 

prioritní. Toto je cesta, kterou se i méně vzdělaní lidé mohou svou činností přispět 

k rozvoji občanské společnosti (Frič, 2010, s. 12). 

 

„Formálnímu dobrovolnictví, tedy dobrovolnické činnosti pro dobrovolnou 

neziskovou organizaci nebo prostřednictvím takové organizace, se v České 

republice věnuje 30% občanů od 15 let.“ (Frič, 2010, s. 76). Formální organizace, 

které sdružují dobrovolníky, Frič rozděluje podle upravené kategorizace ICNPO – 
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Mezinárodní klasifikace neziskových organizací. Rozdělení ilustruje následující 

tabulka. Servisní organizace se zabývají poskytováním služeb, zájmové sdružují 

nadšence do různých zájmových aktivit a cílem advokačních organizací je ochrana 

práv a zájmů skupin obyvatelstva, zvířat, ochrana památek, přírody či tradic. 

 

Tab. 2: Typologie neziskových organizací v ČR na základě kategorií ICNP (Frič, 2010, 

s. 91). 

 

Předchozí tabulka přehledně rozděluje formy organizací občanské 

společnosti podle jejich funkce a cíle. Na tabulku navazují následující výsledky. 

 

Výsledky Fričova výzkumu vypovídají o tom, že 81 % dobrovolníků (téměř 

čtvrtina obyvatelstva) se věnuje dobrovolnictví ve starých zájmových organizacích, 

ze kterých největší věkově zastoupená skupina jsou dobrovolníci před odchodem 

do důchodu, tedy 55-64 let. V nových servisních organizacích vykonává svou 

činnost 21 % dobrovolníků a největší procento zastoupení v nich mají dobrovolníci 
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ve věkovém rozmezí 45-54 let, důvod můžeme hledat v náhlém nárůstu volného 

času, způsobeném odchodem dětí z domova a prostor věnovat svůj čas 

potřebným. V případě nových advokačních organizací jsou nejpočetnější skupinou 

dobrovolníci ve věku 25-34 let, což může souviset s velkým zájmem o stav 

společnosti, přírody a kultury i s ukončením vzdělání, kdy dobrovolníci mohou své 

vzdělání využít, aby dobrovolnickou činnost vykonávali kvalifikovaněji. Naopak tato 

věková kategorie spolu s mladými do 25 let je nejméně zastoupená mezi členy 

starých advokačních organizací, ve kterých je největší podíl dobrovolníku ve věku 

45-54 let, a v církevních organizacích, které nejvíce lákají penzisty (2010, s. 92). 

 

S rozvojem významu internetu se rozvinulo i virtuální dobrovolnictví. 

Činnost dobrovolníka spočívá především v práci na internetu, tedy může pracovat 

z domova. Může se jednat o on-line poradenství, příspěvky do různých fór či psaní 

článků. V poslední době je velká poptávka v oblasti překladatelství článků na různá 

témata, čímž dobrovolník-překladatel zpřístupní nové poznatky ze zahraničí nebo i 

různé příklady dobré praxe.   

 

1.3 Mentoring jako způsob podpory dítěte 

Brumovská ve své práci zpracovává téma mentoringu dítěte v programech, 

ve kterých je stejně jako mentoring ve vzdělávání dospělých formálním vztahem, 

kde se jedná o podporu méně zkušené, mladší, znevýhodněné osoby (mentee) 

druhou (mentor - často někdo zkušenější, starší). Nutnost formalizovat tento 

původně přirozený vztah vychází z nedostatku přirozených mentorů, kteří byli dříve 

součástí běžného života (2010, s. 7). Často jsou do mentoringových programů 

zapojovány děti, které ve svém okolí nemají vhodný vzor, který by svým chováním 

podporoval jejich osobnostní, sociální i kognitivní rozvoj.  

 

Počátky dobrovolnického mentoringu sahají do konce 19. století. Podle 

Freedmana se tak stalo jako pomoc chudým dětem a mladistvým delikventům 
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v rámci hnutí Friendly Visitors. Dobrovolníci navštěvovali rodiny, aby je podpořili a 

vystupovali jako vzor chování. Dále se také objevily aktivity soudu pro mladistvé 

spojené s hnutím Progressive Movement v Chicagu. Jednalo se především o 

podporu mladých delikventů. Na počátku 20. století vznikl první mentoringový 

program Big Brothers Big Sisters of America a spolu s organizacemi YMCA a YWCA 

zahájil rozvoj formalizovaných mentoringových programů jako součásti nabídky 

sociálních služeb. Na přelomu 80. a 90. let se proměňují formy výchovy mladé 

generace jako důsledek rozpadu vztahů v rodině či komunitě. Nyní se tedy vychází 

z potřeb nahradit chybějící mužské a ženské vzory chování i např. ukázat správné 

způsoby komunikace či pocit opravdového přátelství (Brumovská, 2010, s. 32-33). 

 

Mentoringový vztah dobrovolníka a dítěte „je emocionální osobní spojení 

staršího a zkušenějšího mentora a mladšího svěřence – dítěte, kterého mentor 

zaučuje a pomáhá mu orientovat se ve společnosti a světě sociálních vztahů a 

kulturních hodnot.“ (Brumovská, 2010, s. 13). Výrazné emocionální pouto je to, co 

odlišuje přínos tohoto vztahu od vztahu např. učitel – žák.  

 

Kromě, až donedávna, drtivé většiny formální mentoringových programů 

fungujících mezi jedním dítětem a jedním dospělým, kteří se scházeli tzv. face to 

face, se v posledním desetiletí začaly objevovat různé alternativy tradičního 

modelu mentoringu. Mezi ně patří ne tolik omezující skupinový  mentoring, kde se 

schází skupina mladých lidí s jedním dobrovolníkem. Dále se v posledním desetiletí 

začal rozvíjet týmový mentoring, kdy se schází skupina dobrovolníků se skupinou 

mladých, či jednotlivcem, další variantou je tzv. peer mentoring, který spočívá ve 

vztahu mezi mladým dobrovolníkem a dítětem (dvojice vrstevníků) a v současné 

době ne tolik rozšířený on-line nebo také e-mentoring, kdy mentor a mladý člověk 

komunikují více přes internet než face to face (Sipe, 2005, s. 65).  
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U nás existují formální mentoringové programy v podobě jeden dospělý a 

jedno dítě, takový program je Pět P, který je sociální službou, fungující v Praze, Ústí 

nad Labem, Českých Budějovicích a dalších městech, program 3G, který vzešel ze 

zkušeností pražského Pět P a propojuje tři generace – dítě, rodič a dobrovolník 

starší 50 let.  Dále v Praze probíhá vrstevnický (peer) mentoring fungující 

v občanském sdružení Lata v programu Ve dvou se to lépe táhne. Podobou 

týmového mentoringu je program KOMPAS fungující v Ústí nad Labem, Praze a 

částečně i Plzni.  

 

Dobrovolníci jsou dětem sociální oporou důležitou v náročných životních 

situacích, někdy mohou být oporou i děti dobrovolníkům neboť jejich pouto je 

vzájemné. I přes formalizaci vztahu jsou v mentoringových programech skloubeny 

principy neformálního mentoringu a zároveň profesionálního vedení a podpory ze 

stran koordinátorů a supervizorů. Je tak dostupná veškerá pomoc pro rozvoj 

opravdu pevného dlouhodobého vztahu, který naplňuje cíle mentoringu i vlastní 

zájmy a cíle jednotlivých účastníků vztahu (Brumovská, 2010, s. 12 a 71). Na 

následujícím obrázku je patrný způsob dopadu působení mentoringového vztahu 

na celkový vývoj mladého člověka, zahrnující i další faktory, které vztah z velké 

míry ovlivňují. 

Obr. 1: Model mentoringu mladých (Rhodes, 2005c, s. 32) 
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Z obrázku vyplývá, že dynamika vztahu mezi mentorem a menteem a jeho 

pozitivní vývojové výsledky na složky sociálně-emoční, kognitivní i složku formování 

identity, nemohou fungovat bez silného interpersonálního spojení mezi aktéry, 

konkrétně charakterizovaném vzájemností, důvěrou a empatií. Každým 

okamžikem, kdy jsou hluboce prožívány tyto charakteristiky, je silně ovlivňován 

vývoj a rozvoj mladého člověka. Jedná se především o malá vítězství a všední 

momenty, kdy si spolu mentor a mentee užívají zábavu nebo řeší problém a 

z těchto malých pozitivních odezev podpořených důvěrou může mladý člověk 

čerpat sílu pro své další konání. Získává tak pocit většího sebevědomí, které mu 

jeho mentor pomohl zakusit (Rhodes, 2005, s. 32). Zároveň na mladého člověka 

působí také rodina a vrstevníci, což jsou oblasti, které mentor ovlivnit nemůže, 

může však přispět ke zlepšení těchto vztahů pomocí svého působení na mladého 

mentee.  

 

Mentor svým působením rozšiřuje motivaci mladého člověka k navazování 

přirozených vrstevnických vztahů díky osvojení si prosociálních vzorců chování a 

prožívání, které měl možnost vyzkoušet si právě v bezpečném mentoringovém 

vztahu (Dobrovolníci mění svět, 2011, s. 53).  

 

DuBois ve svém výzkumu spolu se Silverthornovou analyzovali dopad 

přirozených mentoringových vztahů na mladé lidi. Vycházeli z dat získaných 

pomocí americké Národní longitudinální studie zdraví dospívajících z let 1995 a 

2002. Ze studie vyplývá, že 76 % dospívajících (mezi 18 a 26 lety) mělo ve svém 

životě mentora. Přibližně čtvrtina z nich měla formálního mentora, jako je učitel 

nebo výchovný poradce a 40 % našlo mentora ve členovi své rodiny a to především 

ve starším sourozenci, či strýci, tetě. Zbytek viděl mentora ve svém životě 

v trenérovi, náboženském vůdci, či zaměstnavateli. Výsledky, které plynou 

z analýzy dat, vypovídají o velkém dopadu mentoringového vztahu na život 

dospívajících, přesto se nejedná o jediný faktor, který jejich život zlepšil. 
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Mentorovaní mají vyšší pravděpodobnost dokončení střední školy a studia na 

vysoké škole, pracující studenti potom pracují více než 10 hodin týdně. Mentoring 

je spojen také s nižším rizikem vstupu do gangu, ublížení někomu, či zbytečného 

riskování. V oblasti psychického zdraví je zřejmá vyšší úroveň sebeúcty a životní 

spokojenosti, ale překvapivě také více depresivních symptomů, což může být 

důvodem, proč si mladí hledají mentora. Co se týká fyzického zdraví, analýza 

ukázala vyšší podíl fyzické aktivity a také užívání antikoncepce mezi mladými. 

Výsledky této studie jsou tedy v souladu s názorem, že mentoringové vztahy 

umožňují dosáhnout zlepšení v oblasti zdraví, životní spokojenosti i celkového 

rozvoje mladých lidí (2005b, s. 518-524). 

 

1.4 Supervize v kontextu dalšího vzdělávání 

Supervize „je celoživotní forma učení, zaměřená na rozvoj profesionálních 

dovedností a kompetencí supervidovaných, při níž se klade důraz na aktivaci jejich 

vlastního potenciálu v bezpečném a tvořivém prostředí.“ (Matoušek, 2008, s. 349). 

 

Pojem supervize vychází z anglického supervision a ten z latinských slov 

super = nad a videre = vidět. Lze si tak odvodit význam slova jako nahlížet na práci 

někoho méně zkušeného. Často supervizor podporuje supervidovaného 

k nadhledu situace a tím odlehčení zaujatosti a pohledu z jiných perspektiv 

(Havrdová a kol., 2008, s. 17). 

 

V andragogických teoriích a konceptu celoživotního učení má své místo 

především vzdělávací supervize jako nástroj profesního vzdělávání dospělých. 

Soustřeďuje se především na zlepšení odborné kompetence pracovníka formou 

zkušenostního učení pomocí mentoringu, učením nápodobou a zpětnou vazbou. 

V rámci jednotlivých pravidelných setkání lze také obsáhnout cyklus od 

neuvědomované nevědomosti přes uvědomovanou nevědomost, která člověka 

nejvíce motivuje k dalšímu učení, a přes uvědomovanou kompetentnost až 
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k neuvědomované kompetentnosti, který popsaly Inskippová s Proctorovu. Svou 

systematičností, dlouhodobostí a možností všestranného rozvoje tak supervize 

naplňuje očekávání celoživotního učení (Havrdová a kol. 2008, s. 22-24). 

 

Další vzdělávání je „Vzdělávání, či učení, které probíhá po dosažení určitého 

stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce. … zaměřeno 

na různorodé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých pro 

uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě“. (Strategie celoživotního učení 

ČR, 2007, s. 87). 

 

Supervize má pro další vzdělávání hned dvojí význam. Především je to 

vzdělávací aspekt supervize pro supervidované. Hlavním přínosem pro ně je 

profesní i osobní rozvoj na rovině znalostí i kompetencí, které jim poslouží 

k efektivnějšímu výkonu jejich práce. Druhým význam má nutnost dalšího vzdělání 

pro odborníky, kteří se chtějí stát supervizory. V ČR je sice na Fakultě humanitních 

studií Univerzity Karlovy vzdělávací program pro budoucí supervizory, přesto podle 

kritérií Evropského svazu národních svazů supervize (ANSE), která se rozhodla 

přijmout i ČR, musí supervizor absolvovat několik kurzů dalšího vzdělávání, než se 

supervizorem může stát. 

 

Přesné minimální požadavky na profesi supervizora jsou charakterizované 

takto: Absolvent VŠ, minimálně 6 let praxe v pomáhající profesi a absolvoval 

minimálně dvouletý kurs supervize v rozsahu alespoň 380 hodin. Kurs musí 

zahrnovat kromě uvedených hodin také vlastní výukovou supervizi (dalších cca 45 

hodin) a supervizi supervize (cca 35 hodin). Při vstupu do kursu musel uchazeč 

splňovat 4 roky praxe v oboru, zkušenost z 60 hodin různých forem supervize 

vlastní práce a 300 hodin dalšího vzdělávání v různých, alespoň střednědobých, 

kursech a aktivitách z oblasti práce s jednotlivcem, skupinou, organizací, týmem, 
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sebezkušeností apod. (Standardy kvality sociálních služeb - výkladový sborník pro 

poskytovatele, 2008, s. 158).  

 

V kreditních systémech pro naplnění požadavků na celoživotní vzdělávání 

v některých profesích jsou udělovány kredity za účast na certifikovaných kurzech 

v rozsahu několika hodin, na téma např. Úvod do supervize, které mají však často 

jen teoretický rozměr. Pouze některé jednorázové vzdělávací akce, jako například 

akce Supervize týmové spolupráce ve zdravotnictví jako kurz České asociace sester 

využívají metodu supervize jako takovou (Česká asociace sester, 2008). 

 

O povinném zařazení supervize do systému dalšího vzdělávání sociálních 

pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví z pozice supervizanta zákon však mlčí. 

Pouze Standardy kvality sociálních služeb uvádějí tuto formulace, která se nejvíce 

blíží významu využití supervize v sociálních službách a to: „Poskytovatel zajišťuje 

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

sociální služba, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.“ (Předpis č. 

505/2006 Sb., Příloha č. 2). 

 

Účast na supervizi tedy stále není uznána jako součást celoživotního učení a 

supervizanti nemají možnost zohlednění účasti na pravidelných supervizích ve 

svém kvalifikačním profilu. Přesto je supervize využívána jako metoda při realizaci 

některých kvalifikačních kurzů jako například Supervize odborné praxe 

kvalifikačního kurzu Zdravotně-sociální pracovník organizovaným Ministerstvem 

zdravotnictví.  

 

Osobně považuji supervizi jako velmi důležitou součást profesního života 

pracovníků v pomáhajících profesích a to nejen z hlediska syndromu vyhoření, což 

považuji spíše za konečné vyhrocení předchozí nespokojenosti a nemožnosti si sám 

poradit se špatným fungováním práce ve své profesi. Supervize je především 
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nástroj rozvoje nejen prevence, který nám slouží k objevování stále lepšího 

fungování naší práce a zdokonalování vlastního jednání a prožívání ve vztahu 

s druhými lidmi. Považuji za nedostatečné využití supervize právě v profesích 

zdravotnických pracovníků, ale stále na některých pozicích sociálních pracovníků i 

například pedagogů, kteří se sice nesetkávají každý den s „problémovými klienty“ 

přesto je jejich práce psychicky náročná a zodpovědná a takový způsob pravidelné 

dlouhodobé podpory by si jistě zasloužili.  
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2 Supervize jako nástroj podpory a rozvoje  

2.1 Kompetence supervizora a supervizantů 

Role supervizora předpokládá především vysoké osobnostní kvality, které 

mu zajišťují uznání jeho profesní role. Supervizor je schopen vést a řídit druhé 

(supervizanty), nikoli nést plnou odpovědnost za supervizní proces, během kterého 

za průběh i řešení jednotlivých situací a problémů přebírají svojí část odpovědnosti 

i jednotliví zúčastnění. Způsob vedení takovýchto skupin, kde jednotlivci jsou 

ochotni sdílet odpovědnost za celkový proces, je možné pojmenovat facilitace 

(Havrdová a kol. 2008, s. 80-81). Facilitace, jako jeden z úkolů dobrého supervizora 

„... znamená něco usnadnit. Cílem facilitace je usnadnit skupinové učení.“ (Rogers, 

2010, s. 5). Facilitátor nemusí znát řešení problému, ale podporuje a usnadňuje 

diskuzi ostatních, jejichž úkolem je odpověď nalézt (Rogers, 2010, s. 5-6). 

 

Kadushin ve své práci zdůrazňuje i složku řízení v kompetencích supervizora 

a cituje Standardy pro sociální pracovníky zabývající se ochranou dětí vydané 

americkou Národní asociací sociálních pracovníků, ve kterých je jako zodpovědnost 

supervizora přímo zmíněno: „Řízení stresu souvisejícího s prací a pomoc 

zaměstnancům při řešení jejich pracovního stresu.“ (1991, s. 217). 

 

Další kompetencí, kterou se vyznačuje dobrý supervizor, je ochrana zájmů a 

sebeúcty členů skupiny. Je nutné usměrňovat projevy jednotlivých členů, umožnit 

projevit se méně aktivním členům. Supervizor by měl vnímat hranice vztahů mezi 

členy skupiny i hranicím svým vůči členům. V takových situacích uplatní své osobní 

a etické ohledy, které nabyl životní zkušeností v procesu přípravy na povolání 

supervizora i v osobním životě. Z tohoto vychází také jakási reflexe vlastních silných 

a slabých stránek, jak upravuje podobu supervize vzhledem k požadavkům členů i 

jak otevřený je v jednání a poctivý ve vztahu k procesu supervize. V neposlední 

řadě patří k důležitým kompetencím i odborná znalost problematiky, se kterou 
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supervizní skupina či jednotlivec pracuje a dostatek zkušeností dobré praxe, pro 

kritický náhled na jednotlivé problémy (Havrdová a kol. 2008, s. 81-82). 

 

Základní kompetencí supervizanta, s kterou přichází do supervizního 

procesu je schopnost dopředu si promyslet a zformulovat své potřeby a očekávání 

od supervize a aktivně se zapojovat v jejich uspokojování, tzv. přijít s vlastní 

„zakázkou“. Důležitá je také aktivita během sezení, kdy je nutné angažovat se na 

tématech druhých a podněcovat reflexi vlastního přístupu druhými a naopak. 

Nezkušení supervizanti vyžadují uvádění do své role, podporování v odkrývání 

svých slabých míst i v zvládání konfliktů směrem k pozitivnímu vyústění (Havrdová 

a kol. 2008, s. 82). 

 

Supervizanti jsou většinou pracovníci sociálních nebo zdravotnických 

zařízení, nebo dobrovolníci pracující pro některou neziskovou organizaci. 

Vykonávají tedy většinou pomáhající profese, které už jako takové vyžadují určitý 

okruh osobnostních předpokladů, jako je například schopnost empatie a vcítění se, 

odolnost vůči stresu, ochota být nápomocen potřebným, ochota podílet se o své 

zážitky a zkušenosti a schopnost podpořit a ocenit práci ostatních. Všechny tyto 

vlastnosti jsou předpokladem úspěšné supervize. 

 

2.2 Podoby supervize 

Druhy supervize lze rozdělit několika způsoby podle různých faktorů.  

Základní rozdělení je rozdělení na interní či externí supervizi. Externí provádí 

supervizor, který není zaměstnancem organizace, přesto by měl znát problematiku 

a v případě vzdělávací supervize by měl být odborníkem ve svém oboru i zdatným 

andragogem (Havrdová a kol. 2008, s. 43). Interní supervizor je většinou vedoucí 

týmu nebo vedoucí oddělení, tedy manažer. 
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Dalším faktorem je zacílení supervize. Jedná se o supervizi individuální, 

skupinovou a týmovou. Individuální supervize spočívá v interakci jednoho 

supervizora a jednoho supervizanta a soustředí se na problematiku očima tohoto 

jednoho konkrétního pracovníka.  

 

O poznání bohatší, co se úhlů pohledů týká, je skupinová supervize. 

Havrdová charakterizuje skupinu, pro kterou je supervize organizována, jako 

skupinu 3 až 12 osob, které nejsou z jednoho pracoviště a ještě lépe, vůbec se 

neznají. Spojuje je společný pracovní zájem, pracovní zaměřenost, nepodílí se však 

na stejném pracovním úkolu ani nejsou k sobě navzájem ve vztazích podřízenosti a 

nadřízenosti (2008, s. 75). Její výhody spočívají v zapojení více pracovníků 

najednou, což může značně snížit náklady, přesto by jejich účast neměla být takto 

vynucena. Dalším přínosem je vzájemná podpora členů skupiny, kdy často stačí jen 

slyšet o tom, že problémy, se kterými se potýkám, mají vlastně ostatní také. 

Užitečné jsou také vzájemné zpětné vazby a reflexe supervizního procesu, kterým 

se členové skupiny navzájem učí a rozvíjejí. Je jistě zajímavé sledovat i různost 

reakcí na jednotlivé předložené zakázky. Supervizor není tak jediný kdo předkládá 

možnosti řešení, ale proces hledání si supervizanti vytvářejí sami, zde hraje velkou 

roli schopnost facilitace ze strany supervizora (Hawkins, 2004, s. 131-132). 

 

Na rozdíl od skupinové supervize, kde se její členové sešli pouze za tímto 

účelem, se týmová supervize soustředí na jednotlivé členy i na rozvoj fungování 

týmu jako takového. Hawkins upozorňuje na rozdíl mezi týmem, který pečuje o 

stejné klienty, např. v pečovatelských domovech, a tým, který sice pracuje na 

stejném projektu avšak má jiný okruh klientů. Rozmanitost týmu se odráží i na 

procesu supervize. Jejím úkolem většinou bývá soustředěnost na problematiku 

práce s klientem i vztahy vytvořené mezi členy týmu vč. týmové dynamiky, 

rozdělení rolí, komunikace, vedení týmu apod. podle potřeby týmu (2004, s. 138-

139). Jistým nebezpečím jsou vztahy uvnitř týmu, pokud nevytvářejí bezpečné 
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prostředí a nepodporují vzájemnou důvěru. Je to především rozdělení na 

vedoucího a „ty ostatní“, koalice mezi několika členy týmu, případně vytváření 

koalice či jiných vztahů se supervizorem, nebo znevýhodněné postavení slabého 

vedoucího týmu, na jehož místo si členové mohou dosazovat právě supervizora 

(Havrdová, 2008, s. 94-95). 

 

Kromě vzdělávací supervize se můžeme setkat také s administrativní 

supervizí, která se soustředí především na organizační stránku pracovního procesu 

supervidovaného, a také se supervizí podpůrnou, která se soustředí na citlivé 

provázení prožitků supervizanta a vyjádřením podpory a porozuměním (Havrdová 

a kol. 2008, s. 48-52). Tato forma klade vysoké nároky na supervizora v roli 

facilitátora a může hrozit sklouznutím k roli terapeuta.   

 

Podle Kadushina složky administrativní supervize slouží zejména ke zlepšení 

jednotlivých pracovních procesů jako je nábor a výběr pracovníků, umístění na 

dané pracovní místo, plánování práce, plnění jednotlivých pracovních úkolů, 

delegování práce, monitorování, posuzování a hodnocení práce. Supervize také 

může fungovat jako komunikační kanál, který mohou pracovníci využít k řešení 

svých problémů a otázek ve výše zmíněných oblastech. Tímto způsobem může 

iniciovat potřebné změny v jednotlivých procesech organizace. (1991, s. 77) 

Konkrétně se jedná o usměrnění chování pracovníka za účelem dodržování 

stanovených pravidel, či například při zavedení nových standardů kvalit a odvedení 

dobré práce (Havrdová a kol. 2008, 49). 

 

2.3 Seberozvoj 

Kvalitní supervizi zaměřenou na rozvoj celé osobnosti dobrovolníka či 

pracovníka nejen na rozšíření jeho profesních znalostí, lze uskutečňovat pouze 

v organizaci, která naplňuje tuto ideu jako celek. Stejně jako supervizor 

k supervidovaným tak také organizace k zaměstnancům a tedy i zaměstnanci ke 
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klientům mají otevřený vztah, který je založen na vzájemném respektování a snaze 

rozvíjet toho druhého.  

 

Hawkins takovouto kulturu organizace popisuje jako prostředí a vztahy „… v 

nichž se klienti učí poznávat sebe a své prostředí, a to způsobem, v jehož důsledku 

mají při odchodu více voleb, než měli při příchodem.“ (2004, s. 173). Stejný přístup 

by tedy měla mít i supervize. Jenže jak to zařídit? První předpoklady byly již 

nastíněny výše a vycházejí z kompetenčního profilu supervizora a supervizanta. 

Dalším krokem je volba různých metod, které jsou v supervizi využitelné a pracují 

ve velké míře se sebezkušeností. Ne neobvyklá je práce se skupinou po vzoru 

Michaela Bálinta nebo využití psychodramatu, kde může docházet i k silným 

emocionálním prožitkům. Svou roli mají i kreativní techniky s prvky arteterapie, 

kde se prostřednictvím vyrábění uvolňuje cesta nevyjádřených emocí a konečné 

dílo poskytuje supervizantovi reflektující obraz jeho prožívání nějaké situace či 

vztahu a mnohdy ho vystihuje lépe, než by byl schopen popsat slovy. Tyto techniky 

jsou velmi náročné na profesní připravenost supervizora a především dostatek 

jeho empatie při závěrečné reflexi, která by při sebezkušenostních cvičeních 

neměla nikdy chybět.  

 

Hawkins také zdůrazňuje důležitost poskytování zpětné vazby mezi členy 

týmu či skupiny, které jsou odrazovým můstkem podnětů k dalšímu rozvoji jedince. 

Své místo zde má jen konstruktivní a nikoli pouze negativně kritizující zpětná 

vazba. Může být jedním ze způsobů, jak znovu pronikat do procesu Kolbova cyklu, 

který staví na principu své neuzavřenosti a stálého zdokonalování (2004, s. 174). 
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3 Praktické využití supervize 

3.1 Organizace Hestia, o. s. 

Organizace HESTIA je národním dobrovolnickým centrem působícím v ČR již 

od roku 1993, nejdříve jako nadace a od roku 1998 jako občanské sdružení. Svůj 

název odvozuje od řecké bohyně jménem Hestiá. Tato Diova sestra má být 

ochránkyní domácího krbu, tiché a svorné domácnosti a také bohyní 

pronásledovaných a vyhnaných, jejímž symbolem je oheň (Hestiá, Wikipedia, 

2013). Hlavním posláním organizace je propagace, rozvoj a podpora 

dobrovolnictví. V souladu s tímto posláním realizuje řadu projektů dobrovolnictví 

rozvíjejících.  

 

Organizuje tři vlastní dobrovolnické mentoringové programy, kde je hlavní 

náplní setkávání dobrovolníků s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Odměnou pro dobrovolníky je i každoročně udělovaná cena Křesadlo, díky níž bylo 

oceněno přes 350 dobrovolníků ve více než 18 městech a krajích. Proces oceňování 

a organizaci slavnostního ceremoniálu probíhá také pod dohledem Hestia, o. s. 

Mimo jiné národní dobrovolnické centrum zaštiťuje i Dárcovský program Etela, 

který každoročně vypisuje grantová kola, dále organizuje nejrůznější akreditované 

kurzy zaměřené na manažerské dovednosti, fundraising i supervizi v pomáhajících 

profesích (Naše činnost, Hestia, 2013). 

 

Koordinátoři, supervizoři i projektoví manažeři organizace jsou 

dobrovolníkům především průvodci, rádci i učiteli na jejich cestě dobrovolnickým 

světem. Vyjadřují jim podporu při realizaci vlastních projektů a vždy se na ně 

mohou obrátit s žádostí o pomoc. Organizace prostřednictvím svých programů 

sdružuje úžasné lidi s velkým srdcem a to je jeden z hlavních důvodů, proč zde 

dobrovolníci rádi zůstávají i několik let. 
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3.2 Program KOMPAS 

3.2.1 O programu 

Program KOMPAS® je duševním vlastnictvím Dobrovolnického centra, o. s. 

v Ústí nad Labem, kde také v roce 2007 vznikl především díky úsilí Mgr. Lenky 

Černé. 

 

KOMPAS je sociálně-preventivním dobrovolnickým programem pro děti ve 

věku od 6 do 15 let (nezbytností je zahájení školní docházky), kterým mohou 

prospět kamarádské vztahy v malé skupině 6 – 8 dětí a 3 dospělých osob. Název 

volnočasového programu vznikl z klíčových slov: KOMunikace, PArtnerství, 

Spolupráce. KOMPAS se opírá o podklady kanadského programu P.E.A.K., který je 

také zaměřen na skupinovou práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Zkušenosti čerpá i z programu Pět P, který je českou obdobou programu Big 

Brothers Big Sisters z USA. 

 

Zapojuje děti, které žijí například jen s jedním rodičem či s prarodiči, 

pocházejí se sociálně slabé rodiny, jsou vystaveny zátěžovým situacím ve škole 

(např. šikana, špatný prospěch, málo kamarádů), děti jiných etnik, děti, které se 

ocitly v náročné životní situaci (smrt blízkého v rodině, rozvod rodičů), děti s 

handicapem, nebo z rodiny, kde se vyskytuje handicap (např. ADHD, neslyšící 

rodiče) 

 

V KOMPASu se setkává skupina dětí a vyškolených dobrovolníků jednou 

týdně po dobu 5 měsíců. Náplní těchto setkání jsou nejen hry, výlety a soutěže, ale 

i další aktivity zaměřené na získávání a rozvoj sociálních dovedností. Cílem 

programu KOMPAS je naplnit volný čas dětí tak, aby je oslovil a zaujal. Vychází se 

vždy ze zájmu a potřeb dětí zapojených do programu. Dobrovolníci (většinou 

vysokoškolští studenti psychologie a pedagogiky)si odnášejí nové zkušenosti, získají 

kvalitní praxi a také možnost seberealizace a návratu do dětství (Metodika 
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programu KOMPAS, 2010). 

 

Dobrovolníci musí na začátku své činnosti projít dvoudenním výcvikem 

zaměřeném na uvědomění si vlastní motivace pro zapojení do programu, řešením 

problémových situací, které mohou nastat v kontaktu s dítětem a také poznání 

kazuistik jednotlivých dětí a získání poznatků od zkušenějších dobrovolníků. 

Podmínkou spolupráce na programu jsou také pravidelné supervize. 

 

3.2.2 Supervize dobrovolníků programu 

Dobrovolníci docházejí na supervize pravidelně jednou měsíčně a délka je 

stanovena na dvě hodiny. Schůzky se odehrávají v neformálním prostředí čajovny, 

kde je uvolněnější atmosféra. Na základě kontraktu se supervizorem, psychologem, 

který řadu let působil jako vedoucí dětského domova, probíhá supervize částečně 

poradenská, částečně týmová a občasně i individuální. Na tomto modelu se 

dobrovolníci domluvili na základě zkušeností z předchozích období, kdy se 

pozornost soustředila především na poradenství, co se týká problémů chování dětí, 

jak řešit spory s dětmi, jak jim předcházet a podobně. Jelikož program čítá 2 

skupinky dobrovolníků po 3 členech, týmová supervize se stala nutností, neboť 

bylo třeba řešit i vztahy uvnitř týmu dobrovolníků. Supervize probíhá následujícím 

způsobem. 

 

Nejdříve každý z účastníků popíše své pokroky od minulé supervize, a pokud 

má nějaké téma k řešení, nastíní ho ostatním. Nejčastěji se vygenerují 3 témata, 

kterými se dvouhodinová supervize zabývá. Aktuálně je v každé skupince jeden 

dlouhodobý problém, jehož průběh, pokroky a další vyvstanuvší otázky se řeší na 

každém setkání. Není nezajímavé sledovat vývoj jednotlivých problémů v průběhu 

celého školního roku, kdy se schůzky odehrávají.  
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Jedna část řešených problémů spočívá v pozorovatelném chování a 

reagování dobrovolníků na vzniklou situaci ve skupince a druhá stránka se zabývá 

vyrovnání se dobrovolníka s touto situací. Sebereflexe je důležitá složka supervize, 

dobrovolnictví i mentoringu jako takového a dobrovolníci často musí zaujímat 

postoje k situacím a musí umět rozlišit, co mohou ovlivnit a co je nad jejich síly. 

Často se objevují tendence tzv. spasit svět, ale takto mentoring nefunguje. 

Dobrovolníci se často vyrovnávají s tím, že mají na vztah s dítětem i celou 

skupinkou vymezeny dvě hodiny týdně, kdy na něho mohou působit a snažit se 

ovlivňovat jeho postoje a chování směrem, který považují za správný. Nelze však 

ovlivnit faktory, jako je rodina, škola, vrstevníci, média, či společnost jako taková. 

Lze pouze ukazovat dítěti vhodný model chování a podporovat ho v jeho 

pokrocích. Často se řeší vhodnost reagování dobrovolníka, hledají se lepší způsoby 

řešení jak zareagovat příště a zkoumá se možný dopad na dítě i celou skupinu. 

 

Problémy ohledně týmu dobrovolníků většinou spočívají v neefektivní 

komunikaci mezi členy, neplnění úkolů, či nedostatečného zapojení jednotlivců. 

Skupina pod odborným vedením však vytváří bezpečný prostor, proto se účastníci 

nebojí tyto problémy odhalit a chtějí je řešit. Často se objevují nové informace 

vyjadřující emoce, podporu či řešení individuální překážky bránící v plném 

propojení týmu lidí v jeden celek. 

 

Část individuální supervize pomáhá jednotlivcům vyjadřovat svoje obavy a 

očekávání, případně reflektovat nenaplněná očekávání, původ problému, či 

vyjádření radosti z individuálního úspěchu a poskytnutí svých osobních zkušeností. 

V této části je důležité uvědomit si svoje postoje, ochránit si osobní prostor a 

nenechat se celou problematikou programu pohltit na úkor vlastního psychického 

bezpečí. Není vzácností vyjádření podpory ze strany ostatních, pochval a 

povzbudivých a oceňujících slov motivujících do další činnosti, které jsou nedílnou 

součástí odměny dobrovolníka za jeho odvedenou práci.  
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Kromě oficiálních supervizí, konaných pravidelně jednou měsíčně, se 

dobrovolníci schází po skupinkách vždy po jednotlivých schůzkách programu na 

vlastních intervizích. Náplní setkání je reflektování proběhnuvší schůzky s dětmi, 

vymýšlení programu na příště, sdílení pocitů a poskytování si zpětné vazby co se 

týká chování k dětem, vedení skupinky i reakcí v problémových situacích. 

Dobrovolníci se takto navzájem rozvíjejí a tříbí si i jednotný přístup k dětem a 

programu jako takovému. Jelikož jsou týmy velmi multidisciplinární, zahrnující 

jednotlivce z různých oblastí, jako je pedagogika, andragogika, právo, psychologie, 

management i technika je diskuze často velmi živá. Nedílnou součástí těchto 

setkání je i stmelení skupiny a je znát celkový čas, který spolu skupina strávila od 

začátku programu (stejný tým dobrovolníků většinou zůstává po celý školní rok). 

 

3.3 Empirické šetření 

 Za účelem zjištění užitečnosti supervize pro vztah dobrovolníků s dětmi 

z programu KOMPAS jsem o rozhovor požádala 5 dobrovolnic, což v současné době 

je kromě mě celkový počet dobrovolníků zapojených do programu. Současný stav 

jsou tedy 2 skupinky, ve kterých se schází vždy 3 dobrovolnice a 7 dětí. Navázat 

kontakt s dobrovolnicemi nebyl problém, jelikož k sobě máme velmi blízko i 

osobně, ochotně mi pomohly a při domlouvání termínů rozhovorů vyšly velmi 

vstříc.  

Na základě našich vzájemných dlouhodobých vztahů s dobrovolnicemi i 

supervizorem si tykáme, proto tento způsob komunikace nenarušuji a dotazník 

jsem tak přizpůsobila. 

 

Cílem šetření je zjistit, zda a jakým způsobem je supervize pro dobrovolnice 

programu KOMPAS důležitá, v jakých oblastech je supervize pro ně přínosem a zda 

jednou z nich je také oblast vztahů s dětmi.  
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3.3.1 Charakteristika výzkumného vzorku 

Dotázaných bylo 5 dobrovolnic ve věkovém rozmezí 19 – 27 let. 

S působností v programu v délce 5 měsíců i 3 roky. Profesně a studijně se věnují 

převážně oblasti pedagogiky, psychologie, andragogiky a sociální práce. Jedna 

dobrovolnice je právnička, tedy profesně mimo zaměření programu a často nám 

nabízí svěží pohled člověka nezasvěceného do teorií výchovy a psychologických či 

pedagogických termínů. Přestože se jedná o malý počet respondentů, jde o 

maximální možný výzkumný vzorek v této oblasti, který nám ukáže užitečnost 

supervize pro program KOMPAS. 

 

Pohled z druhé strany supervize nabízí rozhovor se supervizorem, který vede 

supervizi dobrovolníků programu 10 měsíců. Několik let vede také supervize 

programu Pět P, který je dalším mentoringovým programem Národního 

dobrovolnického centra Hestia, o. s.  Profesně je psycholog s dlouholetou praxí 

jako hlavní vychovatel v dětském domově. Předcházející rok vedla supervizi bývalá 

koordinátorka programu KOMPAS, která má s programem i osobní zkušenost, 

srovnávání s jejím přístupem k supervizi uvedly i dvě z dotazovaných dobrovolnic, 

které měly možnost se jejích supervizí účastnit. Roky předchozí měl program 

externí supervizorku, která s programem zkušenost neměla, přesto ji vedla na 

odborně vysoké úrovni.  

 

3.3.2 Použité metody 

Ke svému šetření jsem použila metodu polostrukturovaného rozhovoru, kdy 

jsem si stanovila pevné otázky, které během rozhovoru zazněly, a dále odpovědi 

dobrovolníků podle potřeby rozšířila doplňujícími otázkami. Rozhovory jsem po 

souhlasu dobrovolnic nahrávala na diktafon a následně zpracovala podle postupů 

kvalitativního výzkumu. Neuvádím u jednotlivých otázek četnost odpovědí, pouze 

uvedu kategorii, ilustrativní výrok a případně pokud se bude jednat např. o 

odpovědi lišící se výrazně od ostatních, uvedu také četnost pro lepší představu.  
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Za účelem vedení rozhovorů jsme se scházely především při posezeních po 

schůzkách programu, všechny rozhovory byly vedeny individuálně, tedy nedošlo 

k tomu, že by rozhovor poslouchal někdo třetí, případně další dobrovolnice. Každý 

z respondentů na začátku obdržel informaci, za jakým účelem rozhovor provádíme, 

informaci o nahrávání rozhovoru a také to, že je rozhovor plně anonymní a nemusí 

se tedy obávat zveřejnění svého jména v souvislosti s odpověďmi a může tak 

odpovídat zcela otevřeně a upřímně. Jednotlivé citované výroky dobrovolnic 

uvádím kurzívou. 

 

Odpovědi supervizora uvedu na konci popisu rozhovoru s dobrovolnicemi a 

uvedu souvislosti s jejich odpověďmi. 

 

3.3.3 Výsledky empirického šetření 

Rozhovory s dobrovolnicemi 

 

 Otázka č. 1: Co tě přivedlo k dobrovolnictví? 

Nejčastějším důvodem byl zájem o práci s dětmi a smysluplně naplnit svůj 

volný čas. Pro naše dobrovolnice je také důležité altruisticky se věnovat práci, která 

má smysl, je potřebná a někomu pomáhá. Jedna dobrovolnice výslovně zmínila 

uplatnitelnost zkušeností z dobrovolnictví v praxi, protože to je nejjednodušší 

způsob jak získat praxi při studiu. Jedné dobrovolnici zase vkročilo dobrovolnictví 

do života v čase sebehledání, je to pro ni určitá cesta, která jí pomáhá objevovat 

sama sebe. Máme mezi sebou také dobrovolnici, která se dobrovolnictví věnovala 

vždy jako vedoucí skautského oddílu a pouze když tuto činnost ukončila, začala se 

zajímat o další a přihlásila se do našeho programu. Dobrovolnictví je pro ni běžná 

součást života, ne nic výjimečného. 
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Otázka č. 2: Jak dlouho jsi v programu? 

Nejdéle v programu je dobrovolnice, která spolu se mnou program i 

koordinuje a to 3 roky, další v programu funguje 2 roky. Jelikož v říjnu program 

začíná a v září se vybírají noví dobrovolníci, tak dvě dobrovolnice jsou v programu 

zapojené 10 měsíců a po odchodu dobrovolníka na přelomu roku jsme přijali další, 

která tedy na schůzky dochází 5 měsíců. 

 

Otázka č. 3: Čemu připisuješ zásluhu na vytvoření dobrého vztahu se skupinou 

dětí zapojených v programu? 

Odpovědi na tuto otázku lze rozdělit do několika kategorií a to: otevřená 

komunikace, zábava pro obě strany a vřelé vztahy. V oblasti otevřené komunikace 

dobrovolnice uváděly většinou: děti dostávají prostor pro vyjádření svých názorů; 

sdílíme s nimi svoje zážitky; navzájem si řekneme, pokud nám něco vadí; chválíme 

je.  

 

Druhou kategorií odpovědí je zábava, děláme, co děti baví; dobíjím si 

energii; inspirace aktivitami.  

 

Ve vztahové oblasti dobrovolnice uváděly většinou výroky: děti se chtějí 

kamarádit; mám je ráda a oni mě; máme k sobě blízko; vztah se vyvíjí; děti cítí 

zájem; učím se nakolik se osobně zapojit. Jedna dobrovolnice také uvedla fakt, že 

nejsme pedagogičtí pracovníci, ale dospělý kamarádi, jako výhodu pro rozvinutí 

dobrého vztahu v tomto programu.  

 

Otázka č. 4: Co pro tebe znamená supervize? 

Odpovědi na tyto otázky jsem rozdělila do kategorií podpora, poradenství a 

bezpečné setkávání. Popis supervize jako nástroje podpory ilustrují především tyto 

výroky: opěrný bod; podpora; nejsem to jen já, kdo má problém.  
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Další oblastí je poradenství, dobrovolnice vidí supervizi jako způsob 

vyjasnění pochyb o správném chování; ujištění, zda to dělám správně; poradit se se 

zkušenějším; získání rady, jak se něčemu postavit; pomoc pro méně zkušené. Jedna 

dobrovolnice uvedla, že pro ni není cílem získávat vždy řešení pro svůj problém. 

Často stačí o problému jen říct rozvinout diskuzi i bez konečného jednoznačného 

řešení. Jednou zazněla také odpověď, že supervize slouží jako pomoc pro nás, i pro 

děti. Pro kategorii bezpečné setkávání jsou naprosto vystihující tyto odpovědi 

dobrovolnic: prostor říct pocity; všichni se sejdeme; můžu mluvit o tom, co mě 

trápí; sdílení. Jedna z dobrovolnic také uvedla důležitost autority supervizora a 

člověka, který děti nezná jako užitečného pohledu z vnějšku. 

 

Otázka č. 5: Jakým způsobem probíhá supervize v programu KOMPAS? 

Při odpovědích na tuto otázku se dobrovolnice snažily vystihnout průběh 

supervize ze svého pohledu. Cílem bylo zjistit, jaké kroky považují v průběhu 

supervize za důležité, jakými jednotlivými fázemi naše supervize probíhají. Průběh 

budu ilustrovat opět jednotlivými výroky dobrovolnic.  

 

Nejdříve se sejdeme; popovídáme; než přijde supervizor; naladíme se čajem 

(supervize probíhají v neformálním prostředí čajovny). Zhodnotíme události a 

pozvolna vplouváme do témat. Řekneme, co nás trápí; kdo má téma, řekne ho a 

řeší se; popíše ho skupinka, které se týká a probíhá diskuze, kdy se upřesňují 

informace. Pokud téma nemáme, stejně během hovoru vyplyne. Navrhujeme řešení 

a získáváme nové podněty k přemýšlení. Supervizor nahlíží, jak mi to řešíme, a 

zasáhne, když chce něco dodat. Většinou je dobrá nálada, ale přijdou i vypjaté 

chvíle, které k tomu patří a ve kterých si můžeme ulevit.  

 

Jedna dobrovolnice vzpomněla předchozí supervizorku, která měla jiný 

postup, a sice že nejdříve každý řekl, s čím přichází, co je jeho téma a pokud jich 

bylo více, hledalo se téma, které chce řešit většina a tomu se věnoval čas.  
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Otázka č. 6: Čím je pro tebe supervize užitečná? 

Pro dobrovolnice je nejpřínosnější získání nového názoru na problém. 

Především je zájem o zjištění správného chování v problémových situacích; jak 

s něčím správně naložit; získám radu a pomoc. Důležité je pro ně získat názor 

z druhé strany i od jiného dobrovolníka, který je vůči problému ve skupince 

nezaujatý a uvědomit si, že nic není černobílé. 

 

  Druhou kategorií je osvojení si nadhledu, který často přináší supervizor. 

Dobrovolnice uváděly především užitečnost náhledu na situaci; často se ukáže, že 

to vlastně není ani problém; člověk pochopí, že ne všechno se dá vyřešit a ani to 

není tak moc důležité. Třetí kategorií odpovědí dobrovolnic byl čas pro sdílení, 

který spočívá ve vědomí, že máme k dispozici čas, který je jen pro nás, čas pro 

setkání, můžeme popovídat si o tom, co se nepovedlo; můžu mluvit o tom, co mě 

trápí; probírají se problémy dětí, zejména osobní, ze kterých může pramenit jejich 

chování. Jedna dobrovolnice uvedla, že jakožto neodborníka v oblasti pedagogiky a 

psychologie jsou pro ni velice přínosné podněty k něčemu, co by mě ani nenapadlo, 

které ostatní dobrovolnice a supervizor rozkrývají. 

 

Otázka č. 7: Jakými tématy přispíváš? 

Nejvíce odpovědí patří do kategorie problémy jednoho dítěte, mezi nimiž 

byly zmiňovány komunikační problémy konkrétního dítěte; hyperaktivita; co je 

hranice, co můžu po dítěti vyžadovat - jeho maximum; co mám dělat, když 

potřebuji něco udělat (aktivitu) a dítě se zasekne. Další oblast, které dobrovolnice 

při supervizích řeší, jsou problémy skupiny, do které spadají odpovědi: vztahy 

s dětmi; zajímá je jak pracovat s tím, když se s nimi problémy kumulují; jak řešit 

sprostá slova.  

 

Nakonec také dobrovolnice přinášejí vlastní dilemata a pocity, které 

prožívají v souvislosti s účastí programu. Zmíněna byla otázka: Je moje vina, když 
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mám problém s jedním dítětem? Dilema, jak vyřešit problém, ve kterém jde o to, že 

pokud tam (na schůzky) nebude chodit jeden problémový chlapec, bude chodit více 

dětí, které ho nemají rády; někdy ani nevíme řešení, otázka je, zda žádné řešení 

není; zabýváme se našimi pocity, rozpaky. Jedna z dobrovolnic zmínila, že na 

supervizi řešila i čistě osobní téma, jehož souvislost vyplynula z diskuze, zdůvodnila 

to takto: pokud si vyřeším svoje věci tak jsem klidnější a svoji pohodu přenáším na 

děti. 

 

Otázka č. 8: Aplikuješ poznatky ze supervize? S jakými výsledky? 

Dvě dobrovolnice uvedly, že ano a s kladnými výsledky. Jedna z nich uvedla 

zlepšení nálady a náhledu na problémového chlapce, poté co na supervizi řešila své 

pocity.  Druhá dobrovolnice následovala rady jiného přístupu k dětem a po čase 

bylo znát, že funguje a je na dětech vidět, že si na nový přístup zvykly. 

 

Dvě z dobrovolnic uvedly, že poznatky aplikují, pokud se s návrhem řešení 

ztotožní a použijí ho, pokud nastane znovu podobná situace. Jedna z nich 

zdůraznila, že pro ni není tak důležité dosáhnout výsledku, ale vědět o jiném 

způsobu řešení situace a zkusit ho použít.  Poslední dobrovolnice uvedla: ne úplně, 

přehodnotím svoje hodnoty a pocity a znovu si poznatky procházím; když odcházím 

ze supervize, vnímám spíše nehmatatelné pocity, cítím se obohacena. 

 

Otázka č. 9: Dovedeš si představit, že by program fungoval bez supervize? Co by 

to znamenalo? 

Tři dobrovolnice uvedly, že si program bez supervize nedovedou představit. 

Jedna z nich by se do programu nezapojila, pokud by neměla jistotu odborné 

podpory ze strany supervize, cítila by se více sama v řešení situací. Odbornou 

podporu vítá především při správném řešení situací, kdy neukřivdí dětem a může 

jim jít příkladem. Další z nich uvedla, že by nepřítomnost supervize způsobila 

zmatek a neznalost druhé skupinky a musela by být více intervize v jedné skupince, 
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kde by dobrovolnice řešily vzniklé problémy. Poslední z nich uvedla, že by to nebylo 

ono a vyžadovala by, abychom se scházely všechny spolu, tedy obě skupinky.  

 

Jedna dobrovolnice uvedla, že si KOMPAS bez supervize dovede představit, 

ale myslí si, že by to nebylo úplně dobře, musely bychom se scházet alespoň spolu.  

 

Nakonec od jedné dobrovolnice zazněl také názor, že by program bez 

supervize mohl docela dobře fungovat, pokud by nebyla preventivní, ale pouze 

k dispozici, pokud by nastal nějaký problém. Jinak by to prý znamenalo scházet se 

více spolu obě skupinky bez supervizora. Neřešily bychom tak intenzivně problém a 

více bychom si o něm povídaly a probral by se problém, pokud by byl.  

 

Rozhovor se supervizorem 

Otázka č. 1: Jak dlouho jsi supervizorem? 

7 let. 

 

Otázka č. 2: Jakým způsobem jsi vzdělán pro vedení supervize? 

Výcvik supervize organizovaný Českým institutem pro supervizi. 

 

Otázka č. 3: S jakými tématy dobrovolníci nejčastěji přicházejí do supervize? 

Nejčastěji dobrovolníci řeší krizové situace, se kterými si nevědí rady, sdělují, 

co a jak se jim podařilo, jak k tomu došli. Supervizor považuje za důležité umožnit 

dobrovolníkům veřejně se pochválit a udělat si závěr – Jak to dopadlo? Díky čemu? 

Často je trápí nejistota, zda to dělají dobře. Na to většinou dává odpověď: Děláš to 

dobře, pokud se v tom dobře cítíš. Klade důraz na umožnění dobrovolníkům raději 

cokoli říct a cítit se přirozeně. 
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Otázka č. 4: Čím je podle tebe supervize přínosem pro náš dobrovolnický 

program? 

Supervize umožňuje sdílet mezi dobrovolníky náhled z výšky, a názory 

z druhé strany a podněcuje přemýšlení nad odpovědí na otázky: Je to vůbec 

důležité? Co já chci? V tomto je výhodou externí supervize. Na konci uvedl účel 

supervize, který považuje za základní a to: Abychom se z toho „nezbláznili“. 

 

3.3.4 Kvalitativní analýza a interpretace dat 

 Úvodní otázka o motivaci k zapojení do programu byla zvolena především 

pro uvolnění atmosféry na začátku, kdy byla na dobrovolnicích znát určitá 

nejistota, jaké budou otázky a zda na ně budou znát odpověď, takto jsem tedy 

navodila způsob dotazování. Odpovědi na tuto první otázku nejsou nijak 

překvapivé, možná jen bylo zajímavé, že pouze jedna dobrovolnice zmínila potřebu 

získat praxi. Pro mě jako koordinátorku je toto zjištění velmi milé, že dobrovolnice 

mají na prvním místě ve většině jiné motivy, než osobní prospěch. Tyto výsledky lze 

uvést do kontextu s Claryho motivační strukturou funkcí dobrovolnictví a to funkcí 

hodnotovou, sociální, kariérní (získání praxe, pro přijetí na VŠ) a funkcí rozvoje. 

Vším opět prolíná Batsonova motivace altruistická.  

 

 Otázku č. 2 jsem zvolila pro představu, jaké zkušenosti mají dobrovolnice se 

supervizí, i když nejsou v programu dlouhou dobu. Překvapivě se náhled 

dobrovolnic, které jsou v programu 1 rok a méně, téměř shodoval se stálejšími 

dobrovolnicemi.  

 

Prvním cílem šetření bylo zjistit, zda je supervize pro dobrovolnice důležitá. 

Především z poslední otázky šetření vyplývá, že pro ně supervize je velmi důležitá a 

dokonce si většina z nich nedovede program bez ní představit. Pokud by toto 

nastalo, bylo by pro všechny nezbytné scházet se alespoň za účelem intervizních 
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setkání, kde by se řešily problémy, se kterými přicházejí na supervizi. Supervize je 

pro ně důležitá především pro poskytnutí podpory při svém jednání, ale i prožívání 

jak dobrovolnice uvedly v odpovědích na otázky 4 a 7. Další oblastí bylo 

poradenství, kdy dobrovolnice chtějí získat nový pohled od zkušenějších na otázky, 

které se týkají především problémů, které řeší děti sami, které řeší děti mezi sebou 

a problémy vztahu dobrovolníků a dětí jak bylo uvedeno v odpovědi na otázku č. 7. 

A nakonec je pro ně důležité získat svůj bezpečný prostor, ve kterém se mohou 

svěřit, říct nahlas svoje pocity. K tomu je vhodné i příjemné neformální prostředí, 

neboť jeden z prvních kroků v procesu supervize programu uvedly také příjemné 

naladění v čajovně a úvodní popovídání. Lze vidět, že oblast vztahů je pro 

dobrovolnice velice důležitá, což je vidět i právě v odpovědích na otázku: Jak by to 

vypadalo, kdyby nebyla supervize? Kde uváděly právě nutnost setkávání alespoň 

v rámci týmů. Proto myslím, že je důležité na vztazích dobrovolníků pracovat a 

udržovat příjemnou neformální atmosféru založenou na vzájemné důvěře a 

podpoře. 

 

Druhý cíl byl zjistit, v jakých oblastech je supervize přínosná, zejména 

s důrazem na přínos pro vztah dobrovolníků a dětí. Podle odpovědí na otázku č. 6 

je tímto přínosem především názor na problém od někoho jiného a získání 

nadhledu nad situací, dále je užitečné sdílet svoje poznatky a zkušenosti a rozvíjet 

je v živé diskuzi o problému (jak vyplývá z odpovědí na otázku ohledně průběhu 

supervize programu). O přínosu nového názoru na problém a důležitosti nadhledu 

hovořil také supervizor ve svých odpovědích 3 a 4. Jako užitečné vnímá navíc ještě 

nutnost veřejně se pochválit, jako upevnění správného jednání jak k ostatním 

dobrovolnicím, tak k dětem. Na našich supervizích k těmto pochvalám občas 

docházelo, přesto si dobrovolnice jejich význam uvědomují spíše vnitřně a nijak 

explicitně tento krok supervize nezmínily. Otevírá to tak prostor pro supervizora, 

který má možnost na důležitosti pochval dál pracovat a více tuto nutnost 

dobrovolníkům zvědomovat. O pocitech hovořily také v souvislosti s otázkou č. 8, 
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která se týkala aplikace poznatků. Často právě nový způsob řešení situace uvedly 

do praxe, jen pokud byl v souladu s jejich pocity, či v souvislosti se získáním nového 

náhledu a podpory při supervizi svůj pohled na problém upravily a tím vlastně 

poznatky aplikovaly.  

 

Ráda bych zdůraznila, že je pro dobrovolnice přínosné už jen to, že tzv. vědí. 

Ilustrují to výroky např.: není tak důležité dosáhnout výsledku, ale vědět o jiném 

způsobu řešení situace; vím, že máme k dispozici čas, který je jen pro nás; získám 

podněty k něčemu, co by mě ani nenapadlo. 

 

Lze odpovědět, že supervize je přínosem pro vztah dobrovolníků a dětí? 

Z výsledků vyplývá, že ano. Nejlépe tento závěr ilustrují odpovědi na otázku č. 3 

v souvislosti s odpověďmi č. 6. Důležitost otevřené komunikace s dětmi si 

dobrovolníci mají možnost na vlastní kůži vyzkoušet právě při supervizi, kdy 

ostatním mohou sdělit své pocity a cítit se bezpečně. K tomu, aby dobrovolníky 

práce s dětmi stále bavila a vymýšlely nové atraktivní aktivity, je nezbytné získání 

nadhledu nad problémy. Náš program je založen na principu mentoringu. Děti 

nevědí, že existuje supervize a pokud ty starší už to někdy slyšely, nedovedou si 

představit, v čem spočívá. Vnímají jen to, jak dobrovolníci řeší vzniklé problémy i 

to, že najednou zkouší nový postup, na který děti reagují. Neodmyslitelně také děti 

vnímají vztahy mezi dobrovolníky ať už pozitivní i negativní, což je opět nutné řešit 

na supervizi, neboť každý soulad i nesoulad mezi dobrovolníky ovlivňuje i děti. 

Takto můžeme jít dětem příkladem. Přesto se nedá očekávat, že supervize vychová 

„superdobrovolníky“, často stačí jen to, že člověk pochopí, že ne všechno se dá 

vyřešit, a slovy našeho supervizora, supervize je tu i od toho abychom se z toho 

„nezbláznili“. 

 

Vzhledem k tomu, že naše supervize není vzdělávací ale spíše poradenská, 

není zvláštní, že se vzdělávací aspekt příliš neodrazil v odpovědích dobrovolnic. 
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Přesto si myslím, že získáním nových poznatků a zprostředkováním zkušeností se 

jistě učí a takto získané podněty k rozvoji ocení a budou je dále kultivovat a rozvíjet 

jako své know-how. Spíše než vzdělávací aspekt, podle mě, supervize obsahuje více 

učení se  sebezkušeností. Velmi záleží, jak s nově získanými poznatky dobrovolník 

naloží a jak je využije, proto také často spíše pracuje s pocity, než informacemi.   
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4 Závěr 

 Cílem mé práce bylo zjistit, zda a jakým způsobem je supervize pro 

dobrovolníky mentoringového programu KOMPAS důležitá, v jakých oblastech je 

supervize pro ně přínosem a zda jedna z nich je také oblast vztahů s dětmi. 

V empirické části jsem na tyto otázky díky odpovědi respondentů, kterými byly 

dobrovolnice programu, odpověděla. Supervize je pro ně důležitá, především 

v oblastech podpory a poradenství, konkrétní užitek dobrovolnice vidí v možnosti 

svěřit se se svými pocity a vyslechnout si názor někoho zkušenějšího. 

Neodmyslitelně také spojují supervizi se způsobem jak získat potřebný nadhled a 

netrápit se problémy, které se třeba ani nedají uspokojivě vyřešit, nebo jejich 

řešení není tak důležité.  

 

V teoretické části byla rozpracována problematika dobrovolnictví z pohledu 

občanského sektoru a jeho počátky v koncepcích občanské společnosti. 

Z porovnání vyplynulo, že současné chápání občanského sektoru má kořeny 

především v minimalistickém pojetí, pro které jsou důležité hodnoty a tradice 

společnosti, které se promítají do snahy zapojit se do veřejného dění a účastnit se 

života komunity potažmo celé společnosti. Zastavila jsem se také u nejasného 

pojmenování občanský sektor, který je u různých autorů uveden jinak, například 

jako neziskový či nestátní, v kontextu této práce bylo nejvystižnější použít pojem 

občanský sektor. Dále byla uvedena struktura organizací občanské společnosti, ve 

které největší prostor zaujímají občanská sdružení zabývající se širokou paletou 

činností, jako jsou sociální služby, vzdělávací aktivity, péče o životní prostředí apod. 

  

Hodnoty dobrovolnictví byly uvedeny v kontextu občanské společnosti a 

především pojetí postmaterialismu, které popsal Inglehart. Motivace 

k dobrovolnictví byla vysvětlena na pozadí dvou koncepcí motivace 

k dobrovolnictví a to Claryho a Batsonova. V oblasti dobrovolnických aktivit jsem se 
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podrobněji zabývala tématem mentoringu mladých, jeho funkcí, strukturou a jak 

z obrázku č. 2 vyplynulo také neoddělitelnými součástmi, především empatií a 

důvěrou mezi mentorem a menteem.  

 

V teoretickém pozadí supervize byly popsány jednotlivé podoby supervize 

spolu s kompetencemi supervizora a supervizanta. Kontext celoživotního učení a 

dalšího vzdělávání byl uveden v souvislosti s vzrůstající oblibou supervize jako 

způsobu vzdělávání sociálních a zdravotnických pracovníků pro zefektivnění jejich 

práce s klienty i osobní rozvoj, což vede ke zvyšování konkurenceschopnosti 

pracovníků. Samostatnou podkapitolu seberozvoj jsem zařadila, neboť ho považuji 

za velkou část supervize v sociálních službách a výsledky v empirické části mi daly 

za pravdu. Kapitola o praktickém využití supervize byla uvedena popisem 

organizace a programu, ze kterých vycházelo empirické šetření včetně popisu 

supervize programu očima koordinátorky.  

 

Empirická část přinesla celkem očekávané výsledky, přesto považuji za 

užitečné potvrdit, že supervize je opravdu přínosným a většinou i nenahraditelným 

zdrojem nových znalostí, názorů, podpory a přináší supervizantům rozvoj 

v oblastech mezilidských vztahů, vlastní sebereflexe, komunikace i pomáhá 

udržovat dobré vztahy kolektivu a posilovat důvěru a empatii k dětem i ostatním 

členům týmu. Nelze posoudit, jaký by byl vztah dobrovolníků a dětí, pokud by 

supervize nebyla součástí programu, nejspíš by nebyl o moc horší. Přesto nabízí 

dobrovolníkům nové podněty k práci s dětmi a pomáhá jim překonávat občasné 

pocity vlastní nedostatečnosti a posilování sebevědomí, takže jsou připraveni opět 

čelit nastalým problémům a jsou vyzbrojeni novými způsoby jejich řešení. Jejich 

klid a sebevědomí ve vztahu se tak přenáší i na děti, jimž jsou vzorem chování 

dospělého, ke kterému by se mohly chtít přiblížit.  
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