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Abstrakt  
 
Reflexe vztahových obtíží mezi supervizorem a supervidovaným 
 

Tato práce je zaměřena na zkoumání toho, jak supervizoři a supervidovaní reflektují 

vztahové obtíže v kontextu supervizní práce. Cílem bylo zjistit, co označují jako vztahové 

obtíže, jak je hodnotí a jaký význam jim přikládají. V souvislosti s obtížemi ve vztahu se 

práce zabývala také tím, jaká je percepce supervizního vztahu z pohledu supervizorů a 

z pohledu supervidovaných,  jaké charakteristiky tohoto vztahu považují za důležité a co 

od něj očekávají. 

Téma bylo zpracováno z pohledu Bowlbyho teorie vztahové vazby. Byly využity dva 

koncepty této teorie – funkce bezpečného útočiště a funkce bezpečného zázemí. Tyto 

funkce mají souvislost s vytvářením vztahu a vztahovými obtížemi. Práce se tedy zaměřila 

také na to, zda existují styčné body mezi tím, jak supervizoři a supervidovaní reflektují 

vztahové obtíže a vztah v supervizi a zmíněnými koncepty teorie vztahové vazby. 

Práce využívá metod kvalitativního výzkumu, data byla získána prostřednictvím 

polostrukturovaných rozhovorů se supervizory a supervidovanými. 

Výsledky ukazují tři hlavní oblasti, ve kterých supervizoři a supervidovaní reflektují 

vztahové obtíže: nepříznivou kulturu organizace, obtíže spojené s vnímáním osoby 

supervizora a neetické chování supervizora. Výsledky také přinesly dvě základní 

charakteristiky supervizního vztahu – profesionální charakter tohoto vztahu a potřebu 

vzájemné úcty a respektu. Byly také nalezeny analogie v tom, jak respondenti reflektují 

vztah a vztahové obtíže a jak je nahlíží teorie vztahové vazby; zároveň byly popsány i 

rozpory. 

 

Klíčová slova: supervize, kvalitativní výzkum, supervizní vztah, vztahové obtíže, teorie 

vztahové vazby 
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Abstract 
 
Reflection of difficulties in supervisory relationship 
 

This study examines the manner how supervisors and supervisees reflect relationship 

difficulties in context of a supervisory work. The  aim was to examine what is described as 

relationship difficulties, how they evaluate them and what meaning they assing to it. In 

connection with difficulties in relationship in this study I’m concerned also with the 

question, what is the perception of the supervisory relationship from the view of 

supervisors and supervisees and what characteristic of this relationship they consider to be 

important and what they expect from it. 

The topic is established on Bowlby’s attachment theory. It is based on two concepts of 

the theory – a function of a safe haven and a function of a secure base. These functions are 

related to a creation of relationship and to relationship difficulties. This study focuses also 

on the issue if there’s a connecting link between the way of reflection of relationship 

difficulties and the supervisory relationship by supervisors and supervisees and mentioned 

concepts of attachment theory. 

There’s used a qualitative research method, data were obtained by semi-structured 

interviews with supervisors and supervisees. 

The results show three main fields in which supervisors and supervisees reflect 

relationship difficulties: unfavourable circumstances in the organization, inconveniences 

linked to perception of supervisor and unethical behaviour of the supervisor. The results 

also bring forward two main characteristics of supervisory relationship – a professional 

character of this relationship and the necessity of a mutual respect. There were found out 

analogies between how respondents reflect the relationship and relationship difficulties and 

how they consider the attachment theory; discrepancies were also described. 

 

Keywords: supervision, qualitative research, supervisory relationship, relationship 
difficulties, attachment theory 
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ÚVOD 
 

Oblast sociální práce je prostorem, ve kterém se stále více uplatňuje podpora 

pracovníků prostřednictvím supervize. Supervizi můžeme chápat jako nástroj, který má 

sloužit ke zlepšení nebo udržení kvality práce v pomáhajících profesích. 

V jediném slovu „supervize“ se však skrývá velké množství různých přístupů a v praxi 

supervize se využívá řada konceptů z různých oblastí, významné jsou zejména vlivy 

psychoanalýzy, transakční analýzy a systemických přístupů. Pro začínajícího supervizora 

je jistě nesnadný úkol se zorientovat se v tom, jaké možnosti pro supervizní práci tyto 

koncepty přinášejí, jak je může spojit s praxí a jak tyto nástroje využít k tomu, aby 

postupně našel svůj vlastní osobitý přístup k poskytování supervize. 

Cílem této práce rozhodně nebylo ještě více zkomplikovat náročnou situaci 

začínajících supervizorů tím, že nabídnu pohled ještě na další možný přístup. Ovšem před 

několika lety jsem se setkala s Bowlbyho teorií vztahové vazby a toto setkání pro mne bylo 

velmi oslovující. Také v mé psychoterapeutické praxi se mi tato teorie stále více jevila jako 

užitečná. Vůbec mne však nenapadlo, že by tyto koncepty mohly mít nějaké využití i 

v supervizi. Teprve díky víceméně náhodné četbě jedné z prací americké odbornice 

v oblasti sociální práce Susanne Bennett se v mém myšlenkovém světě propojila teorie 

vztahové vazby a má začínající supervizní praxe. Postupně jsem se na využití zmíněné 

teorie v supervizi začala stále více zaměřovat a stala se pro mne jednou z opor v supervizní 

práci. 

Dobrý a bezpečný vztah mezi supervizorem a supervidovanými je totiž důležitým 

nástrojem a jestliže nevznikne dobrá pracovní aliance, má to své dopady na průběh 

supervize. Jeví se mi jako důležité všímat si toho, co vztah v supervizi narušuje nebo 

ohrožuje a více porozumět vztahovým obtížím. A právě k této oblasti supervizní práce 

přináší teorie vztahové vazby zajímavé podněty. 

Tato diplomová práce se pro mne stala příležitostí více se seznámit s tím, jak je 

v zahraničí teorie vztahové vazby využívána v oblasti sociální práce a jaké podněty 

poskytuje i pro supervizi. Snad může být i inspirací k tomu, jak na bohatou oblast 

supervize nahlédnout z poněkud jiného, méně běžného úhlu a snad může poskytnout i 

nějaký podnět k praktickému využití. 

Práce má dvě hlavní části, teoretickou a empirickou. V teoretické části nejprve 

představuji historii vzniku teorie vztahové vazby, vysvětluji základní pojmy a jednotlivé 
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typy vztahové vazby a problematiku kontinuity typu vztahové vazby v průběhu života. Pak 

se zabývám teorií vztahové vazby v kontextu sociální práce a následně také v oblasti 

supervize. 

Empirická část přináší popis zvolené výzkumné metody a průběh výzkumu a dále 

představuje výsledky tohoto výzkumu. Výsledky jsou pak následně diskutovány a celá 

práce je shrnuta v závěru. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

1. Teorie vztahové vazby 
 

1.1. Historie vzniku 
 

Teorie vztahové vazby (v českém prostředí známá i pod názvem teorie attachmentu) je 

v současné době jednou z významných teorií emočního a sociálního vývoje člověka. Od 

doby jejího vzniku v 60. letech minulého století se velmi výrazně rozrostl okruh oblastí, ve 

kterých jsou poznatky této teorie využívány. Původně tento koncept nacházel uplatnění 

v teoretické  a aplikované vývojové psychologii, ale postupně se myšlenky teorie vztahové 

vazby začaly využívat i v oblasti sociální psychologie, zdravotnictví, pedagogice, řízení 

lidských zdrojů, religionistice i v oblasti sociální práce (např. Shaver & Mikulincer, 2005;  

Bagshaw, Lewis & Watt 2012; Adshead 2010; Verschueren & Koomen 2012; Kirkpatrick 

& Shavert 1990; Foley, Nash & Munford, 2009). 

Autor této teorie, britský psychiatr a psychoanalytik John Bowlby (1907-1990), 

myšlenkově vycházel z psychoanalýzy, ovšem dokázal využít i teoretických poznatků 

z řady dalších oborů a především svých osobních i pracovních zkušeností. Jeho pozornost 

byla zaměřena tímto směrem pravděpodobně  díky osobním zážitkům se ztrátou blízkých 

osob a separací od rodiny zaměřily (Coates, 2004). 

Značný vliv na něj měla poměrně krátká, ale o to významnější předválečná práce 

v domově pro problematické děti, kde byl zaujat značnou mírou emoční deprivace tamních 

klientů. Sám to označoval za stěžejní zkušenost, která ho naučila tomu nejdůležitějšímu 

(Follan & Minnis, 2010). Ačkoli v období po druhé světové válce byla pozornost 

společnosti (pokud jde o péči o děti) zaměřena spíše na otázky zdravotní, ekonomické a 

výživové, Bowlby ve svých dílech vytrvale upozorňoval na význam a důsledky vztahové 

deprivace v raném dětství, což byla v té době nová myšlenka. Přispěl tak i ke změnám ve 

zdravotnickém systému Velké Británie; dokumentární film o tom jak malé děti prožívají 

hospitalizaci1, na kterém John Bowlby spolupracoval, měl podstatný vliv na to, že rodičům 

bylo umožněno zůstat s hospitalizovanými dětmi v nemocnici (Lindsay, 2009). 

Už v samotných počátcích vzniku teorie vztahové vazby  tak můžeme sledovat 

oborové propojení psychologie a sociální práce. Zkušenosti z praxe sociální práce vedly ke 

                                                 
1 A Two-Year-Old Goes to the Hospital (Bowlby, Robertson & Rosenbluth, 1952) 
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vzniku psychologické teorie, a ta pak následně výrazně ovlivnila přístup ke klientům 

v oblasti psychoterapie i sociálních služeb. 

Bowlby však vycházel nejen z vlastních inspirujících zkušeností a zážitků, ale využil i 

své znalosti v oblasti psychoanalýzy a zaujaly ho také myšlenky evoluční teorie. 

Významným podnětem pro jeho teorii byly výzkumy Konrada Lorenze v oblasti etologie a 

fenomén imprintingu (vtištění). Ovlivněn byl také experimenty Harryho Harlowa, který 

prokázal, že u mláďat makaků není vztah k matce tvořen jen na základě poskytování 

výživy. Poznatky z těchto různorodých oborů dokázal John Bowlby smysluplně propojit ve 

své teorii vztahové vazby (Coates, 2004). 

 

1.2. Základní pojmy teorie vztahové vazby 
 

Ve svém stěžejním díle, trilogii Attachment and Loss, která vyšla v letech 1969 až 

1980 /v českém překladu Vazba a ztráta, ve třech svazcích Vazba (2010), Odloučení 

(2012) a Ztráta (2013)/ John Bowlby rozvinul a formuloval teorii vztahové vazby, která 

vychází z předpokladu, že mezi matkou a dítětem se postupně rozvíjí určitý druh emočního 

pouta, které vzniká na základě opakovaných zkušeností dítěte ve vztahu s matkou (resp. 

pečující osobou).  Vznik vazby Bowlby viděl jako vysoce účelný, a to z hlediska přežití 

jednotlivce. Malé dítě je naprosto závislé na péči a ochraně dospělého člověka a je pro něj 

tedy životně nutné, aby takový pečující člověk byl v jeho dosahu. Má tedy už vrozeny jisté 

mechanismy chování, které jsou zaměřeny k vyhledávání a udržování blízkosti s osobou, 

která je silnější a může mu poskytovat ochranu a bezpečí; k takové osobě si pak postupně 

vytváří vztahové pouto. Bowlby při formulování své teorie vycházel ze svého 

psychoanalytického vzdělání, spolupracoval s M. Kleinovou, ale později se jejich cesty 

rozešly. Byl totiž stále více přesvědčen, že na vývoj dítěte mají velký vliv nejen fantazijní 

prožitky, ale i reálné zážitky (Coates, 2004). Bowlby byl psychoanalytikem, ale s velkým 

zájmem sledoval i jiné vědní obory, což v té době nebylo obvyklé a nechal se jimi výrazně 

inspirovat, jak už bylo zmíněno i výše  (Van der Horst,  LeRoy & Van der Veer, 2008). Ve 

své práci i osobním životě se vyznačoval velkou citlivostí k dětem a neváhal se pustit do 

odborným sporů s jinými renomovanými odborníky, např. v záležitosti tvrzení Anny 

Freudové, že malé dítě není schopno truchlit (Coates, 2004). 
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Základním pojmem Bowlbyho teorie je vztahová vazba2 (attachment) . Tuto vazbu 

sám autor charakterizuje jako „trvalé emoční pouto, charakterizované potřebou vyhledávat 

a udržovat blízkost s určitou osobou, zejména v podmínkách stresu“ (Bowlby, cit dle 

Kulísek, 2000). Vztahová vazba se rozvíjí v interakci s pečující osobou; ovšem způsob 

péče a reakce pečující osoby mohou v jednotlivých případech být (a také bývají) velmi 

rozmanité. Proto se také různým způsobem vyvíjí i vztahová vazba, takže teorie rozlišuje 

několik typů vztahové vazby, které budou popsány dále. 

 

Vztahová vazba však není něčím, co bychom mohli sledovat přímo. Můžeme však 

pozorovat tzv. vazbové chování (attachment behavior), projevující se v situacích, kdy dítě 

prožívá nějakou zátěž nebo stres. Může se jednat o stavy, kdy je dítě unavené, má hlad 

nebo žízeň, ale typicky jde především o situace, kdy má z něčeho strach, prožívá ohrožení, 

nemá pocit bezpečí. Za těchto podmínek se podle Bowlbyho aktivuje tzv. vazbový systém 

a dítě se snaží chovat takovým způsobem, aby obnovilo svůj pocit bezpečí a zajistilo si 

blízkost pečující osoby. To se podle uvedeného autora děje tak, že dítě dává  různými 

způsoby najevo své potřeby a projevuje svůj diskomfort. Snaží se tak „přimět“ pečující 

osobu k tomu, aby tyto signály rozpoznala a potřeby dítěte uspokojila.  

Vazbové chování se mění v závislosti na věku dítěte. V době, kdy se kojenec ještě není 

schopen sám pohybovat, spočívá vazbové chování především v pláči a křiku, kterým 

matku přivolává. Když už je pak později pro dítě možné samostatně se pohybovat, pak do 

vazbového chování zařadí takové projevy, jako je vyhledávání pečující osoby, útěk k ní, 

přitisknutí. V průběhu dětství a zejména v adolescenci a v dospělosti se  vazbové chování 

výrazně mění, přesto však má stále své typické projevy, jak bude popsáno dále. 

Právě na základě sledování vazbového chování byly rozlišeny jednotlivé typy 

vztahové vazby a klasifikovány jejich projevy. (Ainsworth, 1979, cit. dle Vondráčková & 

Vybíral, 2013). 

Dalším významným pojmem v Bowlbyho teorii je tzv. vazbová osoba (attachment 

figure). V raném dětství se jedná o toho, kdo v prvních měsících o dítě primárně pečuje, u 

koho dítě hledá ochranu a bezpečí a ke komu si postupně vytváří vztahovou vazbu. Tato 

vazbová osoba plní velmi důležité funkce. Jednak slouží jako bezpečné útočiště (safe 

haven), tedy v případě zátěžové situace a stresu je pro dítě tím, kdo zaznamená a rozpozná 

                                                 
2 V českém prostředí ještě není terminologie Bowlbyho teorie zcela ustálena. Po delším váhání jsem se 
rozhodla v této práci  používat termíny, které jsou používány výzkumným pracovištěm FSS Masarykovy 
univerzity, které se výzkumem teorie vztahové vazby dlouhodobě zabývá, viz např. Vondráčková, Vybíral 
(2013). 
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potřeby dítěte a u koho pak dítě nachází podporu, kdo ho utiší a uklidní. Druhou 

významnou funkcí je bezpečné zázemí (secure base). Z pocitu jistoty u vazbové osoby 

dítě čerpá odvahu k tomu, aby se pustilo do prozkoumávání světa a objevování nových 

skutečností. Dobře vytvořená vztahová vazba je tedy důležitá nejen pro emoční vývoj 

dítěte, ale také pro rozvoj jeho kognitivních schopností. Pro dítě s dobře vytvořenou 

vztahovou vazbou je snazší pouštět se do nejistoty a rizika zkoumání neznámých věcí, míst 

a situací, když si je vědomo toho, že v případě nepříjemné nebo ohrožující situace je 

pomoc dosažitelná. Naopak když je důvěra dítěte narušena, neodvažuje se tolik postupovat 

kupředu, zkoumat, navazovat vztahy s druhými lidmi (Cummings a kol., 2006). 

K  vazbové osobě se  vztahuje chování, které je označováno jako udržování blízkosti 

(proximity maintenance). Dítě monitoruje dosažitelnost vazbové osoby, a pokud se 

vzdálenost mezi nimi (ať už místní nebo časová) příliš zvětší, začne usilovat o to, aby se 

opět zmenšila (může to samo aktivně udělat nebo pečující osobu přivolávat). Udržování 

blízkosti však není pouze jednostranné, také pečující osoba se svým chováním snaží o totéž 

(Bowlby, 2010). 

 

Právě z dlouhodobějších a opakovaných zkušeností s chováním pečující osoby, 

s jejími reakcemi, s kvalitou a relevancí péče se rozvíjí představa dítěte o tom, jak se bude 

pečující osoba chovat, co od ní může očekávat v situaci, kdy bude prožívat obavy, nejistotu 

a úzkost. U dítěte podle Bowlbyho poměrně brzy vzniká mentální reprezentace3, která 

zahrnuje „pocity, názory, očekávání, strategie chování a způsoby interpretace informací, 

které jsou vázány na vztah s citově důležitou osobou“ (Kulísek, 2000). Lze tak hovořit o 

vzniku určitého modelu sociálního světa, ve kterém jsou obsaženy obrazy pro dítě 

důležitých osob a vztahů s nimi. Zároveň si však dítě na základě chování pečující osoby 

vytváří přesvědčení o své vlastní hodnotě a schopnosti vytvářet vztah s druhým člověkem 

(Bretherton & Munholland, 1999). Schopnost dítěte rozvíjet mentální reprezentace je 

prokázána už v prvním roce života (Trad, 1993).   

Opakované zkušenosti ve vztahu mezi dítětem a pečující osobou se tzv. internalizují4 a 

jsou dále využívány jako ten nejvhodnější model v situacích stresu.  Bowlby je nazývá 

vnitřní pracovní model (internal working model). Slouží jako podklad pro porozumění 

sobě, druhým lidem, okolnímu prostředí a vzájemným vztahům. 

                                                 
3 Pojem z oblasti kognitivní psychologie; mentální zpřítomnění minulé zkušenosti za účasti paměti 
(Sedláková, 2004). 
4 Internalizace je proces psychického přisvojování si toho, co bylo původně vnější. Různými formami 
internalizace se zabýval O. Kernberg (Plháková, 2006). 
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Popsaný vnitřní model dítě využívá  v dalším životě zejména v takových situacích, 

které nějakým způsobem souvisejí s vztahovou vazbou; stává se filtrem, skrze který si dítě 

vybírá, zpracovává a interpretuje sociální informace (Macek & Štefánková, 2006). Tím se 

obvykle jeho vnitřní pracovní model dále upevňuje. Zvláště výrazný je dopad vnitřního 

pracovního modelu na interpretaci každodenních běžných situací v interpersonálních 

vztazích (Magai, 1999). Na základě vnitřního pracovního modelu posilovaného dalšími 

zkušenostmi se dle Bowlbyho rozvíjí vzorec chování podmíněného vztahovou vazbou 

(pattern of attachment behaviour). 

Ten má opět poměrně typické projevy, které se liší v závislosti na tom, jaký druh 

vztahové vazby se u daného jedince rozvinul. 

 

1.3. Typy vztahové vazby v dětství  
 

John Bowlby při svém zkoumání vztahové vazby nejprve rozlišoval jen dva typy: 

jistou a nejistou vazbu. Toto základní dělení pak bylo postupně dále rozpracováno. 

Bowlbyho spolupracovnice Mary Ainsworthová (1913-1999) zkoumala vzájemné 

interakce matek a dětí pomocí testu Strange Sitaution Test (SST). V tomto testu dítě 

prožívá zátěžovou situaci, při které je opakovaně na krátkou dobu odděleno od matky a 

vystaveno setkání s neznámou osobou. Ainsworth zkoumala , jakým způsobem za těchto 

okolností děti reagují a rozlišila několik kategorií vztahové vazby. Kromě jistě vazby 

(secure attachment) popsala také dva subtypy nejisté vazby – úzkostně vyhýbavou vazbu 

(insecure-avoidant attachment) a úzkostně ambivalentní vazbu (insecure-resistant 

attachment). Některé děti však nebylo možné zařadit do žádné z těchto skupin a později 

byl ještě Mary Mainovou určen další subtyp nejisté vztahové vazby  - nejistá 

desorganizovaná (insecure-disorganized attachment). Podle reakcí dětí v SST byly tedy 

postupně popsány  čtyři typy vztahové vazby(Ainsworth, 1979), které dále představíme 

(podle Kulísek, 2000) 

 

Jistá vztahová vazba 

Děti s tímto typem vazby se chovaly následovně. Jakmile se  ocitly v zátěžové situaci 

(tedy po odchodu matky), velmi rychle dávaly najevo zneklidnění, negativní emoce, 

pustily se do pláče. Když se však pečující osoba zase vrátila, rychle u ní hledaly ochranu a 

poměrně rychle se uklidnily. 
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Úzkostně vyhýbavá vztahová vazba 

V tomto případě se dítě v situaci skutečného nebo zdánlivého ohrožení chovalo jinak, 

především mnohem méně dávalo najevo negativní emoce. Při pouhém pozorování se 

zdálo, jako by tyto děti byly vyrovnanější a klidnější. Když však byly podrobeny zkoumání 

i  fyziologické reakce jejich organismu, zjistilo se, že jejich stres vůbec není menší, než 

stres dětí s jistou vazbou, ale že ho navenek tolik nedávají najevo. A podobně ani při 

návratu matky tyto děti nedávaly najevo, co cítí, neprojevovaly radost a úlevu, ani se 

nesnažily o kontakt s matkou. 

 

Úzkostně ambivalentní vztahová vazba 

Jestliže se tyto děti dostaly do zátěžové situace, kterou SST vytvářel, dávaly negativní 

emoce velmi výrazně najevo, nejčastěji intenzivně plakaly, horlivě se snažily najít matku. 

Je však zajímavé, že když se matka vrátila, nemělo to na tyto děti nijak zvlášť uklidňující 

vliv, bylo velmi obtížné dosáhnout toho, aby se utišily. Na jedné straně dávaly najevo 

silnou potřebu být matce nablízku, ale zároveň její přítomnost odmítaly a někdy se vůči ní 

projevovaly i agresivně. 

 

Nejistá desorganizovaná vazba 

Děti s tímto typem vazby se projevovaly nepředvídatelně a rozporuplně. Snažily se 

přiblížit matce, ale neobvyklým způsobem, např. otočeny zády. Objevoval se motorický 

neklid, náhlé zatuhnutí, někdy se děti uchylovaly spíše k cizí osobě než k matce (Kulísek, 

2000). 

 

1.4. Okolnosti vzniku určitého typu vztahové vazby 
 

Jak bylo experimentálně ukázáno, mezi dětmi jsou  značné rozdíly pokud jde o reakce 

v zátěžových situacích a tím, co teorie nazývá vazbové chování. Je důležitou otázkou, čím 

jsou tyto rozdíly způsobeny a jak vznikly. Bowlbyho teorie vztahové vazby klade velký 

důraz na opakované zkušenosti dítěte s reakcemi pečující osoby. Dítě od narození prožívá 

stavy nepohody a různými signály projevuje své potřeby. Zároveň zažívá i to, jak pečující 

osoba tyto jeho signály rozpoznává a jak na ně reaguje. Může to být tak, že pečující osoba 

vcelku dobře rozumí potřebám dítěte a odpovídajícím způsobem je naplňuje. Dítě zažívá 

v zátěžových situacích podporu a útěchu, na jeho podněty přichází reakce. Postupně se tak 
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učí tomu, že může dávat najevo své potřeby a že tím napomáhá naplnění svých potřeb a 

obnovit svůj pocit bezpečí. Za těchto okolností se pak může vytvořit jistá vztahová vazba. 

V souvislosti s opakovaným chováním pečující osoby se  u těchto dětí rozvíjí mentální 

reprezentace pečující osoby, které je možné důvěřovat, u které je možné najít bezpečí a 

která zajišťuje ochranu, jestliže dítě prožívá stres. Od toho se odvíjí i vzorec chování. Dítě 

v zátěžové situaci jedná takovým způsobem, aby své potřeby dávalo zřetelně najevo a 

jakmile mu matka přijde na pomoc, rychle se uklidní, protože může čerpat i 

z předcházejících zážitků bezpečí. 

 

Ovšem ne vždy vývoj dítěte probíhá takto. Jiné dítě může opakovaně zažívat to, že ve 

stresových situacích dává najevo svá přání, ale nepřichází jejich naplnění. Důvody mohou 

být rozmanité – pečující osoba pro dítě není dostupná fyzicky nebo emocionálně a dítě se 

tak setkává s lhostejností nebo odmítnutím. Tyto dlouhodobé zkušenosti mohou postupně 

vést k tomu, že se dítě pravděpodobně snaží vyhnout opakovanému zklamání z toho, že na 

jeho „volání o pomoc“ nepřichází odpověď a nedává už své potřeby tolik najevo. Tím jsou 

však jeho potřeby naplňovány ještě méně a rozvíjí se úzkostně vyhýbavá vazba. 

U těchto dětí pak vzniká odlišná reprezentace pečující osoby a jiný vnitřní pracovní 

model. Je spojen s představou pečující osoby, která na signály potřeby péče reaguje 

odmítavě, hněvivě nebo nezájmem; dítě nedůvěřuje tomu, že jeho potřeby bude naplňovat. 

Proto se už nesnaží zajistit si její blízkost a nedává ani najevo svá očekávání. O pečující 

osobu neprojevuje velký zájem a chová se k ní odtažitě. 

 

Další vzorcem chování může být model, ve kterém je chování pečující osoby značně 

nevypočitatelné. V některých případech dítě ve stresových situacích uklidňuje a pečuje o 

něj, jindy se v podobných situacích chová odmítavě, nedává najevo zájem. Často také 

naopak zahrnuje dítě velkou péčí i v situacích, kdy dítě právě žádnou potřebu péče nemá a 

nedává ji najevo, nebo je mu dokonce nepříjemná. Dítě si nikdy nemůže být jisté tím, jestli 

jeho potřeby budou naplněny, jestli bude v zátěžové situaci utěšeno nebo odmítnuto, 

protože chování pečující osoby je nekonzistentní. Dítě se tedy snaží ze všech sil získávat 

alespoň nějakou pozornost a zájem, snaží se na pečující osobě „viset“, držet se co nejvíce 

v její těsné blízkosti. Ovšem právě tím, že velmi vyžaduje péči, bývá pečující osoba 

přetěžována a opakovaně dochází ke zvratu od pečování k odstrčení. Toto je nastavení, ve 

kterém se může rozvíjet úzkostně ambivalentní vazba. 
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Mentální reprezentace pak v tomto případě obsahuje obraz rodiče, jehož reakce jsou 

nepředvídatelné – někdy je reakce velmi citlivá, jindy odmítavá nebo emočně zatěžující. 

Vzorec chování dítěte s touto vazbou obsahuje vyhledávání blízké osoby v situaci stresu, 

ale zároveň dítě není schopno z její přítomnosti načerpat dostatečnou útěchu a dále zvyšuje 

své nároky na vytváření bezpečí. Nejistá dostupnost matky vede dítě k tomu, že se stále 

snaží držet se jí nablízku a zveličuje své emoční prožívání, což ovšem může vést k dalším 

nepředvídatelným reakcím ze strany pečující osoby (Cassidy a kol., 2003).  

 

Poslední typ vazby vzniká tehdy, jestliže je chování pečující osoby pro dítě ohrožující 

nebo děsivé. Dítě naprosto nemůže předvídat, jaké chování může čekat, a proto se u něj ani 

nemůže rozvinout stabilní vzorec chování. Dostává se do neřešitelné situace – pečující 

osoby se silně obává, ale zároveň má vrozenou tendenci ve strachu právě u ní hledat 

pomoc a ochranu. Podle Shavera, Mikulincera a Feeney (2009) se typicky se jedná o 

případy dětí, které jsou týrané nebo zneužívané. U těch se pak obvykle vytváří 

desorganizovaná vazba. 

Takové děti mívají mentální reprezentaci pečující osoby jako nebezpečné a ohrožující, 

prožívají vůči ní nepřátelské pocity, ale zároveň jsou k ní přitahováni.  

 

1.5. Kontinuita vztahové vazby v průběhu života 
 

Pro naše téma je důležité, že výše popsaný vzorec chování podmíněného vztahovou 

vazbou není jen záležitostí dětského věku. S přibývajícím věkem se sice  mění jeho 

projevy, ale typ vztahové vazby, a tedy i vnitřní pracovní model je jak se ukázalo značně 

stabilní (Wilkinson, 2004 cit. dle Širůček & Širůčková, 2006). Zkušenosti, které byly 

v raném dětství získány v interakci s pečující osobou, se podle mnoha autorů  projevují i 

v dospělosti (Collins & Feeney, 2004 a).  

V počátcích zkoumání teorie vztahové vazby byla ovšem pozornost zaměřena 

převážně na vývoj dítěte, ačkoli sám její autor rozuměl vztahové vazbě jako podstatné 

skutečnosti, která ovlivňuje interpersonální chování člověka v průběhu celého života. 

„Zkušenost malého dítěte s povzbuzující, podporující a spolupracující matkou, a o něco 

později s otcem, mu dodá pocit vlastní hodnoty, víru v užitečnost druhých lidí a příznivý 

model, podle nějž bude navazovat budoucí vztahy. Dále mu tato zkušenost umožní 

s důvěrou prozkoumávat své prostředí a účinné s ním zacházet, čímž se posílí jeho pocit 

kompetence.“ (Bowlby, 1994, česky 2010, s. 323) 
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Teprve později se pozornost výzkumníků obrátila ke zkoumání stability typu vztahové 

vazby během života. Nejprve byla prokázána souvislost mezi vztahovou vazbou v raném 

dětství a ve školním věku a později také kontinuita vztahové vazby ve vztazích dospělých 

jedinců (Feeney & Noller, 1990). V současné době tedy někteří autoři v oblasti 

psychologie přijímají předpoklad, že zkušenosti se vztahem k pečující osobě v raném 

dětství vytvářejí vzorce chování, které jsou poměrně stabilní v průběhu celého života 

(Bretherton & Munholland, 1999). Je to ovlivněno tím, že dítě (a později adolescent a 

dospělý) se často chová takovým způsobem, že se daný typ vazby dále upevňuje. Jedinec, 

u kterého se rozvinula nejistá vyhýbavá vazba, pravděpodobně bude jednat na základě 

svých opakovaných zkušeností a vnitřního přesvědčení, že pomoc nepřichází. Ve stresové 

situaci pak nedává najevo své obavy, nejistoty a potřeby, takže na své okolí působí 

dojmem, že vlastně žádnou podporu nepotřebuje. A proto ji také ani nedostává, čímž se 

znovu upevní řetězec jeho zkušeností a obraz toho, že podpora není dostupná; posílí se 

jeho neochota signalizovat své potřeby (Cassidy, Ziv, Mehta, & Feeney, 2003). 

Naopak dospělý s převažující nejistou ambivalentní vazbou má tendenci dávat své 

potřeby výrazně najevo, vázat se na vazbovou osobu, opakovaně se snaží u ní čerpat 

podporu, ale nedaří se mu z této podpory získat dostatečné uklidnění a stabilitu. Pokračuje 

tedy (obvykle ještě ve větší míře) ve snaze získat útěchu a ještě těsněji se přimyká se 

k vazbové osobě, což téměř nevyhnutelně vede k tomu, že vazbová osoba se jeho 

chováním cítí přetěžována a začne se od něj odtahovat. To vede k dalšímu znejistění a 

hlubším pochybnostem o tom, že je možné se spolehnout na stabilitu poskytované 

podpory; ta se jeví jako nepředvídatelná (Collins, Ford, Guichard & Allard, 2006). 

Raný dětský vztah k pečující osobě má tedy spolu s dalšími mnoha faktory a vztahy, 

které jej ovlivňují, vliv na celkový emoční a sociální vývoj jedince. Vzniklá vztahová 

vazba souvisí s tím, jakým způsobem se u člověka rozvine vzorec chování ve vztahu 

k druhým lidem. To pak ovlivňuje i to, jak jedinec i v dalších letech života dává najevo své 

potřeby ve stresových situacích, jaká jsou jeho očekávání, pokud jde o podporu druhých, 

jak je tuto podporu schopen vnímat, oceňovat a využívat. A zároveň se na základě kvality 

rodičovského vztahu vyvíjí způsob, jakým pak i v dospělosti člověk rozlišuje a interpretuje 

známky toho, že jiná osoba potřebuje pomoc a péči a jak je schopen tuto podporu 

odpovídajícím způsobem poskytnout.  
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Typ vztahové vazby se však neodráží jen v tom, jakým způsobem se jedinec vztahuje 

k druhým lidem, ale podstatným způsobem utváří i vztah k sobě, vědomí vlastní hodnoty. 

Zatímco u jistého typu vazby se snadněji rozvíjí pozitivní vztah k sobě, lidé s úzkostnou 

vazbou mají tendenci vnímat sami sebe spíš negativně (Mikulincer, 1995). Vyhýbavý typ 

vazby je spojen s pozitivním vnímáním sebe, ovšem s jistými výhradami, jak bude popsáno 

dále. 

 

1.6. Klasifikace vztahové vazby 
 

V počátečním období zkoumání vztahové vazby bylo vytvořeno výše popsané 

kategoriální dělení, které vycházelo z výzkumné práce Mary Ainsworthové. Kategorie 

tedy byly pochopitelně vytvořeny se zaměřením na dětskou populaci, ale Hazanová a 

Shaver (1994) je svými výzkumy později rozšířily i na dospělé osoby v oblasti milostných 

vztahů. Byly tedy rozlišovány tři kategorie: jistá, vyhýbavá a úzkostná. Dále také vznikl 

model vztahové vazby, který se především zaměřuje na vztah k sobě a vztah k druhým a 

popisuje čtyři typy vztahové vazby (Bartholomew & Horowitz,  1991). Toto dělení je často 

využíváno a představuje jednu z možností porozumění tomu, jak jedinec s určitým typem 

vazby nahlíží na sebe a na druhé lidi. 

 

  
 

Model sebe 

  pozitivní negativní 

po
zi

tiv
ní

  

JISTÝ TYP 

(cítí  se dobře v blízkém 

vztahu i autonomii) 

 

ÚZKOSTNĚ ZAPLETENÝ 

TYP 

(zaujatý vztahy) 
Model 

druhých 

ne
ga

tiv
ní

  

VYHÝBAVÝ TYP 

(vyhýbá se blízkosti, odpor 

k závislosti) 

 

ÚZKOSTNĚ VYHÝBAVÝ 

TYP 

(děsí ho blízké vztahy, vyhýbá 

se lidem) 

 

Tab. 1 Model vztahové vazby v dospělosti (upraveno podle Bartholomew & Horowitz, 1991) 
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I toto dělení však v praxi naráželo na jisté obtíže, které vyplývaly nutnosti zařazení do 

některé z kategorií, aniž by byla větší pozornost věnována případům, které byly na pomezí 

dvou kategorií. Vznikla tedy potřeba uchopit popis vztahové vazby jiným způsobem a 

vytvořit nástroj, který by byl schopen ji u jednotlivých osob přesněji zachytit a popsat. 

 

V tom se ukázalo jako spíše vyhovující dimenzionální pojetí vztahové vazby. Tento 

konstrukt sleduje dvě dimenze ve vztahu. Na jedné ose je sledována míra vyhýbavosti ve 

vztahu k druhému člověku, na druhé ose pak míra úzkostnosti.  

Hodnoty na obou osách však mají zároveň vypovídat i o tom, jaký vztah má zkoumaná 

osoba k sobě i k druhým lidem (Brennan a kol, 1998 dle Mikulincer a kol., 2002). Model 

vztahu k sobě (model of self) je podle těchto autorů spojen s osou úzkostnosti a model 

vztahu k druhým (model of others) je spojen s osou vyhýbavosti. Vazbová úzkostnost je 

spojena s obavou, zda druhý bude dosažitelný a dostupný, se silnou potřebou po blízkosti 

s druhým a zároveň se silnými pochybnostmi o tom, zda mám pro druhého člověka nějaký 

význam a hodnotu. Jakoby se zde vynořovala otázka: Jsem pro tuto osobu cenným a 

milováníhodným člověkem? Vazbová vyhýbavost se projevuje upřednostňováním odstupu 

ve vztazích, sníženou emocionalitou, obavou ze závislosti na vztahu a tendencí ke 

spoléhání na vlastní osobu. 

Osoby, které v tomto testu vysoce skórují na ose vyhýbavosti jsou pak označováni 

jako vyhýbavě připoutaní a osoby, které vysoce skórují na ose úzkostnosti jako úzkostně 

připoutání. O těch, kdo mají nízké skóre na obou osách, autoři mluví jako o jistě 

připoutaných (Fraley, 2010). 

V odborné literatuře se setkáváme s tím, že jsou využívány různé druhy klasifikace 

typu vztahové vazby, což může být poněkud matoucí. I výzkumy, které jsem využila jako 

podklad této práce, používají různé variace označení, některé z nich vycházejí 

z kategoriálního a jiné z dimenzionálního pojetí. 

 

V zájmu přehlednosti jsem v dalším textu zvolila jednotné názvy, i když se mohou lišit 

od názvů v originálním textu jednotlivých výzkumů. Domnívám se, že toto zjednodušení 

může přispět ke srozumitelnosti práce a nezkresluje podstatné skutečnosti. 

Pracuji tedy s dimenzionálními pojmy a píšu o jistém typu vazby (příp. jistě 

připoutaných jedincích) a dvou typech nejisté vazby - úzkostném typu vazby (úzkostně 

připoutaných) a vyhýbavém typu vazby (vyhýbavě připoutaných). Nezabývám se čtvrtým 

typem vazby (desorganizovaná, resp. úzkostně vyhýbavá). Důvodem je skutečnost, že se 
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má vyskytovat poměrně zřídka, výzkumy, které se jí věnují, jsou jen výjimečné a kromě 

toho lidé s tímto typem vazby by byli zřejmě zcela nezpůsobilí pro sociální práci (Bennett 

& Saks, 2006). 

 

 

2. Teorie vztahové vazby v oblasti sociální práce 
 

Teorie vztahové vazby vznikla v kontaktu se sociální prací a i dnes do této oblasti 

může přinést další úhel pohledu. Zabývá se pečujícím chováním a může tedy nabídnout 

teoretický rámec pro některé interakce v prostředí pečujících povolání. 

 

2.1. Pečující chování z pohledu vztahové vazby 
 

Jádrem teorie vztahové vazby je vyhledávání a udržování pocitu bezpečí, přijímání a 

poskytování podpory. To jsou zároveň i jedny ze způsobů pomoci v pomáhajících 

profesích, tedy i v sociální práci. Následující část tedy přináší pohled na sociální práci 

z pohledu teorie vztahové vazby. Jsem přesvědčena, že tato teorie nabízí užitečný rámec 

pro alternativní porozumění některým vzorcům, vztahům a procesům v sociální práci a 

může být využita pro reflexi v supervizní praxi. 

 

John Bowlby tvrdí, že jako lidé už se rodíme s vrozenými způsoby vyhledávání 

podpory, ale zároveň máme i vrozený systém pečujícího chování k druhým lidem. Tyto 

pečující tendence se objevují tehdy, když jsme v kontaktu s někým, kdo je na nás 

dlouhodobě závislý anebo s tím, kdo se ocitl v momentální naléhavé nouzi. V takovém 

případě se spouští vnitřní systém pečujícího chování, jehož cílem je ochránit závislou nebo 

potřebnou bytost před újmou, omezit nebo odstranit její utrpení, snížit stres, nebo také 

podpořit její vnitřní růst a rozvoj (Mikulincer & Shaver, 2009). Podobně také Collins a 

Feeney (2004 b) vymezuje dva typy situací, ve kterých se aktivuje pečující chování: 

• jiná osoba je v nebezpečí, ve stresu nebo v nepohodě a potřebuje podporu 

• jiná osoba je situaci, kdy se může naučit něco nového, něco prozkoumat a porozumět 

tomu, a potřebuje pomoc, aby této příležitosti mohla využít, nebo potřebuje být 

oceněna za své úsilí a dosažené výsledky 
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Oba typy situací se v sociální práci opakovaně objevují, přesněji řečeno jsou v této 

oblasti stěžejní.  

Jestliže je vnitřní systém pečujícího chování aktivován, začne se objevovat pečující 

chování, které ovšem může být velmi různorodé. Pečující se snaží o to, aby pomohl 

potřebnému ve zvládnutí jeho nepříznivé situace nebo aby mu poskytl bezpečnou základnu 

pro exploraci, rozvoj a růst. Prostředky, které k tomu využívá, však mohou být velmi 

efektivní a užitečné nebo naopak nepřiměřené, nevhodné, a tedy vlastně nevedou k cíli 

(Collins a Feeney, 2004 b). 

Zkusme se podívat na některé aspekty poskytování vhodné a účinné pomoci? I 

v případě dospělých osob jde o stejný princip, jaký byl popsán v teorii vztahové vazby jako 

charakteristika efektivní rodičovské podpory. M. Ainsworthová uvádí dva podstatné rysy 

kvalitní péče rodičů – citlivost a vnímavost. Citlivostí  pak rozumí schopnost naladit se na 

druhou osobu, rozpoznat známky stresu, nepohody a obav, správně tyto signály 

interpretovat a ve vhodném čase na ně odpovídajícím způsobem reagovat. Vnímavost je 

v jejím pojetí spojena s hodnotovými postoji a zaměřením podporující osoby. Důležitými 

složkami jsou uznání pocitů a potřeb druhého člověka, úcta k jeho postojům, hodnotám a 

zkušenostem a také úmysl pomáhat tak, aby se druhý člověk cítil milován, respektován a 

oceněn, aby prožíval, že je o něj pečováno. 

U dospělých osob, které už mají vytvořen typ vztahové vazby, nevede nevyhovující 

způsob pečující chování k rychlým změnám nebo vytvoření nejistého typu vazby, jako 

tomu může být u dětí. Nicméně nedostatečná citlivost a vnímavost pečující osoby 

způsobuje, že ten, kdo potřebuje pomoc a podporu se cítí nepochopený, znevážený a může 

mít dojem, že je na obtíž. Následkem obvykle bývá pokles zájmu, motivace, uzavřenost a 

stažení ze vztahu (Mikulincer a Shaver, 2009).  

Teorie vztahové vazby nám tedy nabízí koncept, který naši pozornost může obrátit 

k některým aspektům pečujících povolání a může nám pomoci hlouběji jim porozumět a 

konfrontovat je s vlastní praxí. 

 

2.2. Sociální práce a vazbová osoba 
 

Pro teorii vztahové vazby je důležitým pojmem vazbová osoba, jak už bylo popsáno 

výše. Chceme-li tedy přemýšlet o sociální práci v kontextu této teorie, pak je potřeba 

zamyslet se také nad tím, zda je možné považovat pracovníky v sociálních službách nebo 

supervizory za vazbovou osobu. 
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Kdo je primární vazbovou osobou pro dítě je poměrně zřejmé, ve většině případů jde o 

matku dítěte. S postupujícím věkem však dochází k transformaci vazbového systému, dítě 

(a později adolescent, dospělý) rozvíjí vztahy s dalšími lidmi a některé z těchto vztahů je 

možné označit jako vztahy s vztahovou vazbou. Osoba, ke které tento typ vztahu vznikne 

je pak také označována jako vazbová osoba. Ve starším školním věku se tak vazbovou 

osobou může stát například některý z prarodičů, sourozenec, vrstevník nebo učitel (Seibert, 

Kerns, 2009). 

Podstatné je však rozlišení, koho je možné považovat za vazbovou osobu, protože jistě 

není možné toto označení vztáhnout na každý typ vztahu. Mikulincer, Gillath a Shaver 

(2002) uvádějí tři charakteristiky, které jsou významné pro vztahy s vztahovou vazbou a 

odpovídají tomu, jak byla vztahová vazba popsána. První znakem je skutečnost, že daná 

osoba naplňuje funkci bezpečného útočiště, tedy v případě potřeby poskytuje podporu 

nebo útěchu v zátěžové situaci. Druhou charakteristikou je poskytování bezpečného 

zázemí, tedy platformy k tvůrčímu prozkoumávání situací, postojů, možností, 

myšlenkového světa; bezpečného zázemí, ve kterém je možné postupně rozvíjet vlastní 

autonomii. Třetím rysem je pak potřeba udržování blízkosti.  

 

Zatímco v raném dětství se rozvíjí vazba s primární vazbovou osobou, později je tedy 

těchto osob více a jednotlivé vztahy se navzájem nevylučují. Ovšem jednotlivé funkce 

vztahové vazby jsou přenášeny postupně, přičemž pořadí je vcelku ustálené. Nejprve je 

k jiné osobě vztaženo vyhledávání blízkosti, k čemuž dochází i v dětství. Funkce 

bezpečného útočiště je přenesena v adolescenci a jako poslední se pak v rané dospělosti 

přesunuje i funkce bezpečného zázemí (Hazan & Shaver, 1994). To ovšem neznamená, že 

jakmile se rozvine vztahová vazba k jiné osobě, přestávají být rodiče vazbovou osobou. 

Trinke a Bartholomewová (cit. dle Margolese, Markiewicz & Doyle, 2005) prokazují, že 

lidé se s různými vazbovými potřebami obracejí k různým osobám a hledají u nich 

naplnění těchto potřeb. V dospělosti tedy můžeme vztáhnout jednotlivé funkce vztahové 

vazby k různým osobám. Oproti vztahové vazbě v raném dětství také můžeme zaznamenat 

významný rozdíl v tom, že vztah už není uspořádán tak, že je to výhradně vazbová osoba, 

kdo poskytuje péči a podporu, ale (zejména v partnerském vztahu) jde z dlouhodobého 

hlediska o vzájemné poskytování (Allen & Land, 1999). 

 

Teorie vztahové vazby tedy předpokládá, že dospělý jedinec obvykle nemá jen jednu 

vazbovou osobu, ke které by se vztahovaly všechny funkce. Naopak má více vazbových 
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osob a vztahy k nim bývají hierarchicky uspořádány (Hazan & Zeifman, 1994; Trinke a 

Barth, 1997). V tomto uspořádání hrají významnou roli vzpomínky, které se týkají vztahů 

k jednotlivým vazbovým osobám, zkušenosti s vazbovým chováním k nim samotným i 

obecnější modely.  

 

Empirické výzkumy však ukazují, že chování ovlivněné typem vztahové vazby se 

neprojevuje jen v rámci rodiny a partnerských vztahů, netýká se tedy jen vztahu k vazbové 

osobě, ale aktivuje se i ve vztahu k osobě, se kterou jsme v pravidelném kontaktu, který 

zároveň ovlivňuje některou z oblastí našeho života (Baldwin et al., 1996; Pierce & Lydon, 

2001).  

Zdá se tedy, že za vazbový vztah v rámci sociální práce můžeme označit takový typ 

vztahu, ve kterém jedna osoba pro jinou naplňuje některou podstatnou funkci vazbové 

osoby a můžeme ji tedy z tohoto hlediska za vazbovou osobu pokládat. U dospělých osob 

se tedy bude jednat zejména o funkci bezpečného útočiště a bezpečné základny. 

 

 

2.3. Sociální práce a bezpečné útočiště 
 

Prvním charakteristikou vazbové osoby je skutečnost, že naplňuje funkci bezpečného 

útočiště, tedy poskytuje podporu v situaci nepohody, napětí a stresu. To jsou situace, 

které jsou běžnou součástí sociální práce a pokud se jedná o dlouhodobější vztah, ve 

kterém sociální pracovník opakovaně tuto podporu klientovi poskytuje, jedná se o 

naplňování funkce bezpečného útočiště. Taková interakce také přímo odpovídá jedné ze 

základních funkcí supervize, tedy podpůrné funkci (Kadushin, in Hawkins, Shohet, 2004). 

Ať už jde o jakýkoli typ supervize, měl by být tento aspekt podpory ze strany supervizora 

být vždy součástí procesu (Havrdová & Hajný, 2008). Negativní prožitky, zklamání, 

nejistoty a obavy supervidovaného, které přináší do supervize mají být supervizorem 

přijímány, brány vážně. Supervidovaný tak může zažívat uvolnění těchto pocitů, 

porozumění a podporu. Dobře poskytovaná supervize by tedy v každém případě měla být 

prostorem, ve kterém supervizor je osobou, která naplňuje funkci bezpečného útočiště. 

Tento aspekt vazbové osoby je tedy naplněn. 
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2.4. Sociální práce a bezpečná základna 
 

Druhou charakteristikou vazbové osoby je poskytování bezpečného zázemí. Tento 

aspekt má zásadní souvislost s exploračním chováním, prozkoumáváním okolního světa. 

Vědomí spolehlivé základny dodává odvahu k poznávání, k vyzkoušení nového jednání, 

ke vstupu do nového typu situací. Bezpečné zázemí je důležitým předpokladem toho, aby 

člověk byl schopen s důvěrou zkoumat životní prostor; podporuje rozvíjení autonomie a 

kompetence. Neméně významná je skutečnost, že existence bezpečného zázemí je 

významným zdrojem motivace (Soares, Lemos & Almeida, 2005). Čím je dítě starší, tím 

více se jeho explorace kromě fyzického prostoru zaměřuje i na sociální svět. V rodinném 

prostředí můžeme u dospívajících vidět využívání funkce bezpečného zázemí tam, kde 

adolescent může bez obav s rodiči diskutovat o svých postojích, prožitcích a zkušenostech, 

což mu pomáhá lépe se v nich orientovat (Zimmermann & Becker-Stoll, 2002). To 

napomáhá tomu, aby si mohli vyzkoušet nové role, aby se osamostatňovali a učili se dělat 

nezávislá rozhodnutí. Někteří autoři se při hodnocení vztahové vazby opírají především o 

posouzení toho, jestli plní funkci bezpečného zázemí (Waters & Cummings, 2000). 

Sociální práce by měla obsahovat i tento aspekt, vytvářet prostředí ne jen pro 

opečovávání klientů, ale pro rozvoj jejich kompetencí, samostatnosti, podporovat jejich 

odvahu, zodpovědnost a autonomii. 

Při posuzování toho, zda supervizor naplňuje funkci bezpečného zázemí, můžeme 

svou pozornost zaměřit na další účel supervize, tedy její vzdělávací aspekt. Zde je potřeba 

především vzít v úvahu, že metody učení v procesu supervize vycházejí z principů 

andragogického vzdělávání. Supervidovaný je tím, kdo určuje témata a vzdělávání se opírá 

o jeho vlastní zkušenosti, které při supervizi může reflektovat, a tedy prozkoumávat 

(Havrdová & Hajný, 2008). V tomto smyslu je možné říci, že supervizor plní funkci 

bezpečného zázemí; vytváří příležitosti a bezpečí, ve kterém supervidovaný může 

explorovat; přemýšlet o svých postupech, emocích nebo postojích, upevňovat svou 

profesní sebedůvěru a nabírat odvahu k dalším krokům na cestě rozvoje. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v kontextu sociální práce a supervize může sociální 

pracovník a supervizor naplňovat některé funkce vazbové osoby (zejména poskytuje 

bezpečné zázemí a bezpečné útočiště) a je tedy možné zaměřit se na jejich vzájemný vztah 

z této perspektivy. Tomu odpovídají i (bohužel nečetné) výzkumy, které se zabývaly 

vztahem mezi supervizorem a supervidovaným (např. White & Queener, 2003). Je však 
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potřeba zdůraznit, že tyto výzkumy byly zaměřeny na tzv. klinickou supervizi, takže mají 

omezenou platnost. 

 

2.5. Typy vztahové vazby u pracovníků v sociálních službách 
 

Celá řada výzkumů se zabývá rozložením jednotlivých typů vztahové vazby 

v populaci. Bennettová a Saksová (2006) uvádějí metaanalýzu, kde 58 % osob je přiřazeno 

k jistému typu vazby, 24 % k vyhýbavému typu a 18 % k úzkostnému typu. Ačkoli autorky 

z těchto údajů vycházejí, je velkou otázkou, zda je skutečně možné takové rozložení 

očekávat i u těch, kteří pracují v sociálních službách, což je práce specifická právě 

důrazem na mezilidský vztah. 

Jestliže vezmeme v úvahu jiné způsoby měření osobnostních typů, pak vidíme, že 

nejsou v populaci rozloženy zcela pravidelně a že v některých povoláních nebo oborech 

lidských činností se určité typy osobností objevují častěji a jiné zase naopak výrazně méně, 

než by odpovídalo procentuálnímu zastoupení. 

Tento předpoklad potvrzuje např. práce zabývající se vztahovou vazbou studentů 

sociální práce v USA (Padykula & Horwitz, 2012), kde většina studentů byla klasifikována 

jako nejistě připoutaných. Samotní autoři připouštějí možnost, že právě negativní prožitky 

v dětství mohou být jedním z důvodů pro motivaci pracovat v oblasti sociální práce. 

Ostatně myšlenka, že jistá míra obtíží ve vztahu k sobě nebo k druhým lidem některé 

přivádí právě do této sféry, není nová (Guggenbühl-Crag, 2010; Schmidbauer, 2008). 

 

Není tedy nepravděpodobné, že nejméně polovina pracovníků v sociálních službách 

má úzkostný nebo vyhýbavý typ vztahové vazby, což se tedy v určité míře projevuje i 

v jejich vzorcích chování ke klientům, ke spolupracovníkům i k supervizorovi. 

V následující části je tedy podrobněji popsáno, jakým způsobem vztahová vazba ovlivňuje 

některé psychické funkce člověka, se zvláštním zaměřením na ty, které se vztahují 

k sociální práci. 

 

 

2.6. Vliv typu vztahové vazby na psychické funkce 
 

2.6.1. Intrapersonální funkce 
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Výzkumy, které se zabývají prožíváním osob s různým typem vztahové vazby, 

ukazují, že jsou mezi nimi značné rozdíly. Jistě připoutaní vykazují celkově vyšší úroveň 

psychické pohody, jsou spokojení se svým životem a jsou méně depresivní (Peterson & 

Park, 2007), méně tendují ke stresu. Do budoucnosti se dívají s nadějí, mají více elánu. 

Nejistě připoutané osoby mají sklon k úzkostem, depresím a také k hostilitě (Cooper, 

Shaver & Collins, 1998).  

 

 

Integrace vlastní osobnosti 

Jak už bylo popsáno výše, opakované zkušenosti s přístupem pečující osoby vedou ke 

vzniku mentálních reprezentací druhých lidí a vzájemných vztahů, ale postupně vytvářejí 

také obraz sebe sama.  

Lidé s jistou vazbou mají sami k sobě dobrý vztah, jsou si vědomi své hodnoty. Mají 

(ve srovnání s jinými typy vazby) vyšší schopnost integrovat pozitivní i negativní složky 

své osobnosti, umí sami na sebe nahlédnout z různých perspektiv a dokážou své různorodé 

zkušenosti organizovat tak, aby neměly záporný dopad na celkové pojetí sebe sama 

(Mikulincer, 1995). To neznamená, že jednoduše přehlížejí své slabé stránky, ty jsou 

naopak schopni reflektovat; nenechají se však vědomím svých chyb strhnout k tomu, aby 

svou vlastní osobnost jako celek hodnotili negativně. Můžeme zde zvažovat podstatný 

význam podpory vazbové osoby, která napomáhá tomu, aby si jedinec byl vědom svých 

silných stránek, a to mu pomáhá k přijetí těch slabších. 

Rozdílné prožívání jistě připoutaných jedinců nacházíme také při pohledu 

z perspektivy diskrepanční teorie (Higgins, cit. podle Blatný & Osecká, 1997). 

Diskrepance mezi aktuálním self a ideálním self u nich není tak velká jako u osob s jiným 

než jistým typem vztahové vazby a podobně je tomu i s diskrepancí mezi aktuálním self a 

požadovaným self (Mikulincer, 1995). Vzhledem k tomu, že diskrepance mezi aktuálním 

self a ideálním self je spojena s pocity zahanbení a depresivitou a diskrepance mezi 

aktuálním self a požadovaným self přináší úzkost, pocity viny a obavy z trestu, vyplývá 

z toho, že jistě připoutané osoby prožívají tyto negativní pocity v menší míře. To jednak 

zvyšuje pocit životní spokojenosti, a zároveň se tak obraz ideálního a požadovaného já 

může stát silným motivujícím prvkem . 

 

U osob s nejistou vztahovou vazbou nacházíme odlišnosti ve vztahu k sobě. Lidé 

s úzkostným typem vazby pochybují o své vlastní hodnotě a sami na sebe nahlížejí 
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převážně negativně jako na ty, kdo si vlastně ani nezaslouží pozornost a lásku druhých lidí. 

Nejsou tolik schopni diferencovat jednotlivé složky své osobnosti, tíhnou 

k jednostrannému sebehodnocení a vycházejí přitom spíše ze svých negativních stránek 

(Mikulincer, 1995). To může být způsobeno tím, že při hodnocení své osobnosti vycházejí 

především z afektivních kritérií a posuzují informace o sobě jen podle toho, zda v nich 

vyvolávají příjemné nebo nepříjemné pocity. Nedaří se jim vnímat události v kontextu a 

souvislostech, je pro ně obtížné zaznamenat i své pozitivní stránky, takže jsou pak 

negativními pocity zcela zavaleni. 

Svou osobnost také vidí málo strukturovaně, jen v několika překrývajících se 

kategoriích, takže obtížně hledají vnitřní oporu v jednotlivých složkách osobnosti nebo 

životních rolích. Proto se jim také nedaří zabránit přelévání negativních pocitů. Když 

prožívají události, které jsou spojeny s nepříjemnými emocemi, zhoršuje to jejich celkový 

pohled na sebe sama, což pak jejich pocity ještě dále zhoršuje. 

Pokud jde o diskrepanci mezi aktuálním self a ideálním self, ta je u úzkostně 

připoutaných jedinců poměrně vysoká, a stejně tak tomu je i u diskrepance mezi aktuálním 

já a požadovaným já. Důvodem je zřejmě internalizace nekonzistentních rodičovských 

požadavků a očekávání. I z tohoto rozporu plynou negativní emoce studu, obav a 

depresivního ladění. Ty mohou být ještě dále prohlubovány tím, že lidé s tímto typem 

vazby vnímají druhé lidi pozitivně a předpokládají, že je ostatní vidí v lepším světle, než 

skutečně jsou. 

 

Osoby s vyhýbavým typem vztahové vazby mají podobně jako osoby s jistou vazbou 

poměrně rozvinutou schopnost rozlišovat informace podle různých kritérií a nenechat se 

zavalit negativními emocemi. Postupují však jiným způsobem – negativní aspekty své 

osobnosti neintegrují, ale popírají je a potlačují, špatné vzpomínky obvykle také 

„zapomínají“. Obecně mají menší přístup ke svým nedostatkům, nezapojují do celku své 

osobnosti. Tím si udržují pozitivní pohled na sebe. 

Také u nich se objevuje diskrepance mezi aktuálním self a ideálním i požadovaným 

self. Na rozdíl od úzkostného typu však jiným způsobem vnímají rozdíl mezi vlastním 

pohledem na sebe a pohledem druhých lidí – jsou přesvědčení, že je druzí vidí jako horší, 

než ve skutečnosti jsou. 

 

Copingové strategie 
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Osoby s jistou vztahovou vazbou mají i typický způsob strategie zvládání náročných 

situací. Využívají spíše řešení zaměřené na problém, které bývá efektivnější. Lépe se 

také vyrovnávají se ztrátou, lépe zvládají smutek a truchlení. 

 

Obvyklou copingovou strategií pro zvládání stresu je u úzkostně připoutaných řešení 

zaměřené na emoce. Může vést k takovým obranným strategiím, jako je popírání 

problému nebo se jedinec uzavře ve fantazijním přemítání a zabývá se svými nereálnými 

sny (Alexander, 2001). Objevuje se však také sebeobviňování a sebekritika a obranné 

projekce. 

Také vyrovnávání se ztrátou (např. blízkého člověka) je pro úzkostně připoutané 

podstatně náročnější a má vážnější dopady na jejich psychické i fyzické zdraví, včetně 

rozvoje posttraumatické stresové poruchy, zneužívání alkoholu, apod. (Meier, 2013). 

Lidé, kteří mají úzkostnou vztahovou vazbu mají obvykle jinou strategii v případě, že 

se dostanou do nějaké ohrožující situace. Jsou zvýšeně citliví na signály hrozícího 

nebezpečí, zaznamenávají je dříve než ostatní, mají potřebu o této situaci informovat 

ostatní a zároveň se snaží v situaci ohrožení udržovat vzájemnou blízkost s druhými lidmi 

a vyhledávat jejich pomoc. Zároveň také mají sklon vnímat situace jako více katastrofické, 

než jiní lidé (Mikulincer, 2011 Ein-dor). Vnitřní nastavení zaměřené na signály nebezpečí 

prohlubuje v úzkostných jedincích vědomí zranitelnosti, závislosti na druhých a emoční 

nestabilitu.  

 

U osob s vyhýbavou vazbou nejsou výsledky jednoznačné. Některé studie uvádějí, že 

osoby, které vysoce skórují na ose vyhýbavosti, jsou ve zvýšené míře odolné v případě 

ztráty blízkého člověka (Fraley & Bonanno, 2004), ale jiné výzkumy přinášejí protikladné 

výsledky, tedy nacházejí u těchto osob závažnější zdravotní následky (Meier, 2013). 

Osoby s vyhýbavou vazbou mají sklon na nebezpečí reagovat rychle a snaží se o to, 

aby především ochránili sami sebe. Typickou odezvou v ohrožujících situacích je strategie 

útok – útěk (Mikulincer, 2011). Projevuje se u nich snaha uniknout z nebezpečí, 

nezabývají se však při tom tím, jak pomoci ostatním a ani od nich pomoc neočekávají. 

Reagují poměrně rychle, aniž by přitom brali v úvahu jednání druhých lidí, nesnaží se 

s nimi o situaci diskutovat a spolupracovat. Takové strategie zvládání utvrzují ve 

vyhýbavých jedincích vědomí vlastní síly, nezávislosti a sklon k potlačování emocí. To se 

týká zejména emocí, které se týkají jich samotných; projevují tendenci odsunout mimo 

vědomí vše, co by mohlo souviset s jejich vlastní slabostí nebo bezmocí a snaží se také o 
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to, aby se více nemuseli zabývat zkoumáním příčin stresu a přemýšlet o tom, co jej 

vyvolalo (Mikulincer & Orbach, 1995). 

 

 

2.6.2. Interpersonální funkce 
 

Už vzhledem k samotnému názvu „vztahová vazba“ je zřejmé, že hlavní oblastí, ve 

které se jednotlivé typy projevují, jsou mezilidské kontakty. Liší se nejen vzorce chování, 

ale už i postoje ke vztahu s druhými lidmi. 

Lidé s jistou vazbou vztahy více oceňují , pokládají je ve svém životě za významnou 

hodnotu, vyjadřují se o nich pozitivněji. Ve vztazích jsou schopni vytvářet a budovat 

blízkost, důvěru a intimitu . Lépe se jim také daří o vztahových záležitostech diskutovat 

(Bartholomew & Horowitz, 1991). Jsou schopni větší otevřenosti, ochotněji sdílejí své 

prožitky , myšlenky, pocity a postoje (Mikulincer & Nachshon, 1991; Pistole, 1993). 

To má své důsledky i v případě nedorozumění nebo sporů, takže osoby s tímto typem 

vazby mají lepší předpoklady pro konstruktivní zvládnutí interpersonálních konflikt ů 

(Mikulincer & Sharir, 2002). 

V mezilidském vztahu obvykle probíhají interakce, které jsou uspokojivé, obě strany 

jsou na sebe vzájemně vyladěny. Ale prakticky nevyhnutelně dochází opakovaně k tomu, 

že dojde k nepochopení, rozladění nebo roztržce, k dočasnému přerušení vztahu5. Osoby 

s jistou vazbou jsou schopny takové dočasné narušení vztahu snáze zvládnout a pak také 

porozumět tomu, jak k narušení došlo, co druhého vedlo k jeho jednání a jsou tedy 

otevřenější k novému navázání vztahu (Walker, 2008). 

Pokud se dostanou do stresové situace, dokážou si snadněji říci o pomoc a podporu a 

současně ji také umí ocenit, což znovu přispívá k upevňování mezilidských vztahů. Z této 

podpory jsou také schopni načerpat a skutečně ji využít, což může být zdrojem uspokojení 

i pro toho, kdo tuto podporu poskytl. 

Jistě připoutaní lidé se také vyznačují vyšší úrovní reflexivní funkce, tedy schopností 

rozpoznat, že chování jiné osoby může být vedeno jinými motivy, touhami a 

přesvědčeními než jsou jeho vlastní (Oretade, 2011). Lépe chápou, co se může skrývat za 

jednáním druhých a tím jsou také schopni většího porozumění, což zlepšuje úroveň 

komunikace. Ta je ovšem v oblasti sociální práce klíčovou kompetencí a bez toho, 

                                                 
5 To se objevuje už v raném věku,, kdy např. dítě přestane projevovat zájem o vzájemný kontakt s matkou ve 
chvíli, kdy ona má ještě o takový kontakt zájem a snaží se o něj. 
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abychom byli schopni podívat se na situaci z perspektivy druhého člověka, není možná 

kvalitní spolupráce. 

 

Nejistě připoutaní hodnotí vztahy více negativně a vidí ostatní jako méně dostupné a 

podpůrné (Florian, Mikulincer, Bucholtz, 1995). 

Úzkostně připoutaní jedinci jsou si i přes ujišťování často vztahem velmi nejistí, 

pochybují o něm. Častěji kladou vinu sami sobě, více tendují k sebeobviňování, což  může 

vést k prožívání úzkosti, obav, strachu a pocitů zahanbení. Ovšem ani to nezůstává bez 

následků v interpersonálních vztazích, protože okolí se těmito emočními projevy mohou 

cítit přetěžováni nebo to i v nich vyvolává pocity viny. 

Pokud prožívá událost v oblasti mezilidských vztahů, která pro něj není příjemná, pak 

se mu od ní nedaří odpoutat, má sklon přemítat nad důvody a příčinami dění a jeho emoce 

se tak spíše dále stupňují a prohlubují (Mikulincer & Florian, 2001). 

Jak už bylo zmíněno při popisu intrapersonálních funkcí, mají osoby s úzkostně 

zapletenou vazbou sklon vnímat situace jako více ohrožující a zveličovat nebezpečí. To má 

své důsledky také v mezilidských vztazích. Mikulincer (2011) prokázal, že citliv ěji 

vnímají běžná nedorozumění s druhými lidmi, přikládají jim větší důležitost, jsou jimi 

více stresováni. Jsou také více soustředěni na nedostatky a selhání druhých ve vztahové 

oblasti. Častěji si také chybně nebo nepřesně pamatují události související s problémy ve 

vztazích, jsou v jejich paměti jako více negativní. To pak může zhoršovat další vztahy 

s lidmi okolo nich. Pro tyto osoby je také vyrovnávání s nepochopením ve vztahu výrazně 

obtížnější a také je pro ně těžší dosáhnout obnovení souladu (Walker, 2008). 

Jsou také výrazně citlivější na vnímání ohrožení a nebezpečí, ale zároveň jsou schopni 

před ním ostatní neprodleně a včas varovat (Ein-Dor a kol., 2010). 

 

Jestliže se vyhýbavě připoutaný jedinec ocitne v situaci, kterou vnímá jako negativní 

a přitom se týká mezilidských vztahů, pak má sklon své negativní pocity spíše potlačovat. 

Jestliže se však ocitne v situaci, kdy se např. práce nedaří nebo nemá očekávané výsledky, 

je pravděpodobné, že bude lidi okolo sebe vidět negativně a tíhnout k tomu, aby vinu a 

zodpovědnost přenášel na ně. S tímto postojem a vnímáním jsou pak spojeny takové 

emoce, jako je hněv, vztek, zloba. To pak samozřejmě má důsledky i pro mezilidské 

vztahy (Rholes a kol., 1999). 

Pokud se vyhýbavý jedinec dostane do situace, kterou vnímá jako osobně 

nebezpečnou, má sklon k jednání typu útok – útěk, ale zároveň se nesnaží s druhými o 
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problému nebo ohrožení diskutovat a nedaří se jim také spolupráce s druhými při 

hledání řešení v nebezpečné nebo problematické situaci (Ein-Dor a kol., 2010). 

 

 

2.6.3. Explorace a učení 
 

Také v učení se projevuje typ vztahové vazby. Když přemýšlíme o učení z hlediska 

Bowlbyho teorie, pak je zejména důležité si znovu uvědomit, že explorační chování a 

aktivace vazbového chování jsou dva protikladné procesy. Jestliže se aktivuje vazbový 

systém, pak je jedinec zaměřen na vyhledávání podpory, stabilizaci emocí a zklidnění. 

Jeho pozornost je zcela zaměřena na zvládnutí této situace, a tím je blokován proces učení. 

Explorace je tedy možná jen tehdy, pokud je ze strany vazbové osoby dobře zabezpečena 

funkce bezpečného útočiště i bezpečného zázemí. 

 

Jistá vztahová vazba zvyšuje pravděpodobnost ochoty ke zkoumání a také 

otevřenost novým informacím, myšlenkám a skutečnostem, snižuje úroveň stereotypního a 

dogmatického způsobu myšlení (Green, Campbell, 2000; Green–Hennessy, Reis, 1998; 

Mikulincer, 1997). Jistě připoutaní tedy umí lépe zacházet s novými podněty a celkově 

více vnímají svět jako místo, které je bezpečné zkoumat (Mikulincer, Shaver, 2003). 

Mohou se tedy novými podněty zabývat, a to i tehdy, když je s tím spojena určitá míra 

nepříjemností nebo ohrožení. K tomu přispívá i to, že na základě předcházejících 

zkušeností vnímají jistě připoutaní problémy jako zvládnutelné, což zvyšuje ochotu hledat 

řešení. 

Jistá vazba také přispívá ke schopnosti náhledu na sebe a monitorování vlastních 

myšlenkových procesů (Bennett & Saks, 2006), což je pro učení velmi podstatná 

kompetence. Jedinec s jistou vazbou je také schopen rozpoznávat chyby a rozpory 

v komunikaci, uvědomuje si to, že jeho vlastní pohled je subjektivní. 

 

Lidé, kteří se necítí bezpečně a prožívají situaci jako ohrožující a zároveň nedostávají 

odpovídající podporu od vazbové osoby, nejsou disponováni k tomu, aby zkoumali nové 

možnosti a myšlenky. Zvlášť obtížné je to pro ně v případě, že nové poznatky narušují 

jejich dosavadní způsob přesvědčení, jsou výzvou k určité změně smýšlení nebo se 

dotýkají stávajícího systému hodnot (Mikulincer, 2011). Pokud však naopak prožívají pocit 

bezpečí, jsou otevření zkoumání, přístupní novým informacím, naladěni k učení. Ovšem 
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jistě připoutaní jedinci si uvědomují, že jsou schopni zvládnout situace, ve kterých 

prožívají určitě zmatení, znejistění dosavadních hodnot a postojů a věří tomu, že se mohou 

odvážit se do takto náročného dění pustit; také proto, že mohou druhé lidi v případě 

potřeby požádat o podporu a předpokládají, že dostanou odpovídající pomoc. Určitou 

nepřehlednost, bezradnost a nejistotu při učení považují za dočasnou a očekávají, že ve 

výsledku pro ně nové zkušenosti budou prospěšné a zlepší jejich kompetence v dané 

oblasti (Feeney & Van Vleet, 2010). 

 

2.6.4. Vliv vztahové vazby na kompetence v sociálních 
dovednostech 

 

V průběhu dětství a dospívání se postupně rozvíjí složitý proces schopnosti 

komunikovat v mezilidských vztazích, a to ne pouze na verbální úrovni. Podstatnou roli 

v tomto rozvoji hraje také schopnost uvědomovat si dění okolo sebe, své vlastní jednání, 

emoce spojené se svými prožitky. Učíme se je pojmenovávat, zdokonalujeme se v tom, jak 

rozumět svým vlastním záměrům i záměrům druhých lidí, a to vše na základě prožitých 

zkušeností. Tento náročný proces vzrůstající schopnosti náhledu na sebe a na dění 

v mezilidských vztazích, tedy zaujetí tzv. metapozice je významným předpokladem 

reflexivního myšlení. Kompetence přemýšlet o svých vlastních myšlenkách a prožitcích 

a vztahu k sobě i druhým je důležitou složkou při vytváření vztahu k lidem, a tedy i 

nedílnou součástí práce v pomáhajících profesích. 

Tato schopnost je někdy nazývána mentalizací  a je možné rozlišit dva druhy 

mentalizace, jak je popisují Padykula a Horwitz (2012). Explicitní mentalizace je 

vědomým procesem, který obvykle probíhá ve verbální podobě. Probíhá tehdy, když 

vnitřně reflektujeme to, co jiná osoba prožívá, cítí nebo si myslí a tuto svou reflexi 

vyjadřujeme slovně. Implicitní mentalizace je naopak nevědomý a neverbální proces, který 

se obyčejně rozbíhá v situacích, kdy intuitivně zrcadlíme emoční stav druhého člověka. 

Když K. Kopřiva (1997) píše o významu vztahu v pomáhajících profesích, používá 

pojem vnímavý kontakt. Popisuje ho jako schopnost vcítit se, umět si představit, co se 

odehrává v druhém člověku. A právě tato způsobilost k empatickému naladění v sobě 

obsahuje oba komponenty – explicitní a implicitní mentalizaci. Jde tedy o kompetence 

v sociální práci velmi podstatné, protože ovlivňují způsob, jakým se jedinec vztahuje 

k druhým lidem. Rozvinutá schopnost mentalizace tedy může být významným nástrojem 

při snaze porozumět vnit řnímu světu druhého člověka a poskytnout mu odpovídající 
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podporu, zatímco nedostatek této schopnosti se může stát překážkou vztahu mezi 

pomáhajícím a klientem. 

Zde se tedy ukazuje souvislost typu vztahové vazby a schopnosti empatie. Výzkumná 

práce, která se zabývala spojením mezi vztahovou vazbou a úrovní mentalizace (Padykula 

& Horwitz, 2012) prokázala, že nejistě připoutaní studenti sociální práce vykazovali (ve 

srovnání s jistě připoutanými) výrazně nižší schopnost zachytit, správně pochopit a 

interpretovat signály v neverbální komunikaci. Tento rozdíl se projevil v celém 

zkoumaném vzorku, dokonce bez ohledu na délku vzdělávání v tomto oboru.  

 

3. Teorie vztahové vazby v supervizi 
 

3.1. Vliv vztahové vazby pracovníků 
 

Je zřejmé, že typ vztahové vazby pracovníka není jediným faktorem, který má vliv na 

to, jaký vztah si pracovník k supervizorovi vytvoří. Přesto se jedná o důležitý činitel a 

může být užitečné vzít ho v úvahu. 

Pro rozvoj supervizního vztahu je samozřejmě nejvýhodnější stav, kdy pracovník má 

jistý typ vztahové vazby. To se projevuje už od samého počátku, tedy vlastně ještě před 

prvním setkáním. Člověk s jistou vazbou má více pozitivní očekávání a je otevřenější 

novým zkušenostem, což pro vstup do supervize vytváří příznivější podmínky. 

Pro nejistě připoutané může být úvod supervize spojen s obtížemi. Úzkostná nejistá 

vazba pracovníka způsobuje, že pochybuje o tom, zda si zaslouží pozornost a péči druhého 

člověka a otázky o tom, jak se na něj bude supervizor dívat, se zřejmě budou vynořovat 

ještě před prvním setkáním. Zároveň to pravděpodobně bude aspekt, který ve vztahu bude 

úzkostně připoutaný pracovník pozorně sledovat. 

U pracovníků s vyhýbavou vazbou můžeme spíše očekávat, že tak, jak obecně vnímají 

druhé více negativně, než obě předchozí skupiny, budou předem v tomto postoji i vůči 

supervizorovi. 

 

Samotná supervizní práce je pak činností, která aktivuje chování podmíněné 

vztahovou vazbou. Především obsahuje silnou reflektivní složku. Zastavit se a přemýšlet 

o své práci, vztahu ke klientům a o pocitech, které to ve mně vyvolává – to je náročná 

činnost i pro jedince s jistou vztahovou vazbou. Přesto u této skupiny můžeme 
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předpokládat větší míru otevřenosti v pohledu na sebe a svou práci, schopnosti reflektovat 

své silné stránky, kompetence, úspěchy, ale také nedostatky a nezdary. 

Mnohem obtížnější je tato činnost pro úzkostně připoutané, protože sami sebe vnímají 

negativně a mají sami na sebe hodně vysoké požadavky. Je pro ně velmi náročné přiznat 

nějakou chybu nebo nedostatek v pracovní oblasti, protože to prožívají jako devalvaci celé 

své osobnosti. Negativními pocity k sobě jsou pak zavaleni, podléhají malomyslnosti a 

ztrácejí odvahu. 

Reflexe vlastní práce je obtížná i pro pracovníky s vyhýbavou vazbou. Nehrozí u nich 

tolik to, že se rozvinou pochybnosti o sobě, ale je spíše pravděpodobné, že se budou 

negativním aspektům své práce vyhýbat, obtíže ve vztahu ke klientům budou zřejmě 

popírat a nebudou ochotni se zaměřovat na nedostatky ve své práci. 

 

Typ vztahové vazby pravděpodobně ovlivní i to, jestli pracovník bude otevřený 

k možnosti přijetí pomoci a podpory od supervizora. Zatímco jistě připoutaní jsou 

schopni více otevřeně dát najevo své potřeby, říct si o podporu přiměřeným a zřetelným 

způsobem, je tomu u nejistě připoutaných jinak. Úzkostně připoutaní také projevují 

potřebu podpory, ale více se jí dožadují, jsou náročnější na pozornost a podpora 

supervizora u nich nemá takové účinky, jak by se dalo předpokládat. Naopak se jí dožadují 

stále znovu a mohou také působit dojmem, že problémy, obtíže i své pocity poněkud 

zveličují. 

 

Zvlášť výrazně se vliv vztahové vazby může projevit tehdy, jedná-li o interní 

supervizi, kdy je např. zaškolován nový pracovník, nebo o supervizi studentů sociální 

práce. Supervizí v tomto kontextu se mj. zabývá Bennettová (2006), která popisuje různé 

kombinace, které mohou z hlediska vztahové vazby vzniknout mezi supervidovaným 

studentem a supervizorem. Uvádí, že studenti s jistou vazbou pochopitelně prožívají 

počáteční úzkost, ale dokážou ji zvládat. Umí realisticky zhodnotit své kompetence, 

schopnosti i učební potřeby a jsou schopni požádat v případě potřeby o pomoc a také ji 

přijmout, využít ji. Je otevřený k exploraci, ale zároveň umí v případě stresu nebo nezdaru 

využít i funkci bezpečného útočiště. To vytváří dobré předpoklady k jeho profesnímu 

rozvoji (Scandura & Pellegrini, 2004). 

U studenta s úzkostnou vazbou můžeme očekávat větší než jen běžnou počáteční 

nejistotu. Hodně se zabývá otázkou vlastních kompetencí a obává se, že nebude schopen 

naplnit očekávání a požadavky, které jsou na něj kladeny. Dá se očekávat, že se upne na 
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supervizora a bude hodně závislý na jeho hodnocení, zároveň bude zřejmě velmi citlivě 

sledovat i kvalitu vzájemného vztahu. Může také vyžadovat zvláštní pozornost nebo 

ohledy, objevuje se i jistá žárlivost vůči ostatním supervidovaným a může se objevit i 

manipulativní chování (Germain, 2011). Vůči supervizorovi často prožívá ambivalentní 

pocity, kdy se vedle kladného vztahu objevuje i hněv, který však nedává najevo (Pistole & 

Watkins, 1995). I když získává dostatek zájmu a podpory, nedůvěřuje svým schopnostem a 

často není schopen rozpoznat své vzrůstající kompetence. Není pro něj obtížné využívat 

supervizora jako bezpečné útočiště, ale má značné obavy z explorace. 

Student nebo začínající pracovník s vyhýbavým typem vazby usiluje o to, aby svou 

nejistotu co nejvíce snížil a chová se tak, aby ji nedal najevo. Zároveň má sklon vyhýbat se 

kontaktu se supervizorem, být autonomní a nezávislý. Usiluje o to, aby nedal najevo své 

nedostatky, snaží se zakrýt případné chyby v poskytování služby (Bennett & Saks, 2006). 

 

3.2. Vliv vztahové vazby supervizora 
 

Ve vztahu mezi supervidovaným a supervizorem je důležitý typ vztahové vazby u 

obou. Ovšem ze strany supervizora je vytváření prostředí pro vzájemnou supervizní 

spolupráci a podpora důvěry ve vztahu přímo součástí jeho profese. Výzkumy zaměřené na 

souvislost mezi typem vztahové vazby supervidovaného a pracovním společenstvím 

v supervizi (Bennett, 2009) naznačují, že typ vztahové vazby supervidovaného nemusí být 

vždy určující. Může se tedy podařit vytvořit specifický supervizní vazbový vztah, který je 

jistý, i když pracovník sám má nejistou vztahovou vazbu. Toto zjištění však neplatí pro 

pracovníky s vyhýbavým typem vazby, kde je vytvoření vztahu důvěry k supervizorovi 

poměrně obtížné. 

Zdá se tedy, že vliv supervizora na vytvoření vzájemného vztahu je velmi podstatný a 

typ jeho vztahové vazby hraje ve vytváření supervizního pracovního společenství značnou 

roli. 

 

Supervizor s jistým typem vztahové vazby je schopen vytvářet takový vztah, který 

nese rysy kvalitní péče (Popper & Amit, 2009). Tedy je schopen rozpoznat potřeby 

supervidovaného, umí rozlišit, kdy je supervidovaný ve stresu a v nepohodě a poskytnout 

mu adekvátní podporu. Je také schopen vnímat prostor pro vnitřní rozvoj a růst 

supervidovaného a podpořit ho v exploraci. Umí poskytnout bezpečné útočiště ve 

stresových situacích, ale zároveň i vytváří bezpečnou základnu pro profesní rozvoj 
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pracovníka. Nemá sklon vázat supervidovaného na svou osobu, ale podporuje jeho 

autonomii (Feeney & Collins, 2004). 

Jestliže supervizor s jistou vazbou spolupracuje s úzkostně připoutaným 

supervidovaným, je tato situace pro něj výrazně náročnější než při supervizi s jistě 

připoutaným pracovníkem. Supervizor může prožívat frustraci, protože supervidovaný 

výrazně dává najevo své potřeby, což pro supervizora může znamenat značné investice, 

časové i vztahové, kterým však neodpovídá výsledek (Scandura & Pellegrini, 2004). 

Supervizor se také může setkat s nepříjemnými situacemi při poskytování zpětné 

vazby tomuto supervidovanému, protože ten na ni někdy reaguje velmi emociálně a vnímá 

ji negativně, jakkoli tak nebyla míněna a podána. 

Samotný vztah s úzkostně připoutaným je náročný, supervizor se musí vyrovnávat s 

projevy závislosti, snaha o větší autonomii supervidovaného nebývá úspěšná. Časté jsou 

také pokusy supervidovaného o překračování supervizních hranic, a to vše podněcuje 

supervizora k tomu, aby se ze vztahu s úzkostně připoutaným stáhl nebo aby supervizní 

vztah úplně ukončil (Germain, 2011). 

 

Také spolupráce s vyhýbavě připoutaným supervidovaným je pro supervizora obtížná. 

Pracovník s tímto typem vazby nedává najevo potřebu podpory, ani zájem o rozvoj 

vlastních kompetencí, takže obvykle žádným způsobem neaktivuje supervizorův vnitřní 

systém pečujícího chování. Sám také dává v různé míře najevo nezájem o spolupráci a ani 

ji sám nevnímá jako užitečnou. Pokud se cítí vyzýván ke spolupráci, cítí se tím značně 

ohrožen, jeho vazbový systém se deaktivuje a on se ještě více snaží vyhnout jakémukoli 

osobnímu kontaktu (Bennett & Saks, 2006). To může vést k tomu, že se vyhýbá účasti na 

supervizích nebo se chová provokativně, otráveně, naštvaně, má sarkastické poznámky, 

zpochybňuje a znevažuje význam supervize a podrývá autoritu supervizora (Germain, 

2011). 

Pracovník s vyhýbavým typem vazby také velmi obtížně přijímá zpětnou vazbu, 

v podstatě o ni nemá zájem (Lopez & Brennan, 2000). Trvá na tom, že pracuje dobře, 

nenechává prostor pro otázky a pochybnosti, bývá jimi dotčen. Odmítá přemýšlet o změně 

v přístupu k práci, a to i v případě, že jeho chování je zjevně v rozporu s dobrou praxí nebo 

i vysloveně neetické (Watkins, 1995). 

Je zřejmé, že za těchto okolností je pro supervizora velmi obtížné vytvářet pracovní 

společenství a v podstatě pouze supervizor s jistou vztahovou vazbou je schopen situaci 

zvládat. 
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Jestli má supervizor úzkostný typ vztahové vazby, vyvíjí se obvykle supervizní 

vztah jinak, než při práci supervizora s jistou vazbou, jakkoli to (především v počátečních 

fázích vztahu) nemusí být zřejmé. Úzkostně připoutaný supervizor se chová zřetelně 

podporujícím způsobem, velmi aktivně reaguje, jestliže supervidovaní dají najevo potřebu 

podpory a péče. Často však poskytuje více péče, než supervidovaní potřebují a může je tak 

přímo zahlcovat. Naopak nedostatečně podporuje samostatnost a vlastní rozvoj 

supervidovaných, nepodněcuje je k exploraci; osamostatňování supervidovaných může 

dokonce vnímat i jako osobně ohrožující a bránit mu (Germain, 2011). 

Je velmi zaměřen na vztahy se supervidovanými, působí mu potěšení poskytovat spíše 

emocionální podporu a není tolik zaměřen na pracovní kompetence supervidovaných; 

může se snažit o vytvoření kamarádského vztahu se supervidovanými. 

Jeho chování mohou supervidovaní vnímat až jako obtěžující a vlezlé. S tím ovšem 

souvisí to, že tento typ supervizora je citlivý na chování ke své osobě, velmi snadno se cítí 

dotčen, podceňován nebo nedoceněný a v jeho chování se pak objevují až tyranské rysy; 

stává se přehnaně kontrolující, chce mít o všem přehled a vůči supervidovaným je pak 

velmi náročný a vyžadující (Bennett & Saks, 2006). 

Vzhledem ke vzorcům chování podmíněných vztahovou vazbou se také v některých 

případech stává, že supervizor bez závažnější příčiny ukončí vztah se supervidovanými. 

 

Ještě méně funkční supervizní vztah se rozvíjí tehdy, pokud i supervidovaný je 

úzkostně připoutaný. Oba pak sice jsou schopni dávat najevo své potřeby i poskytovat 

útěchu, ale na vzájemném vztahu se tím i stávají silně závislí, protože si navzájem naplňují 

své emoční potřeby. Často také nejsou schopni tento vztah ukončit, a to ani tehdy, když se 

v něm objevují negativní emoce a hostilní chování. 

Takový supervizní vztah nemívá dobré výsledky, protože supervizor i supervidovaný 

bývají chyceni v pasti stále se opakujících interakcí: při prožívání stresu se jeden na 

druhého obracejí, ale zároveň se jim nedaří ze vzájemného vztahu načerpat útěchu, což 

jejich stres dále zvyšuje a podněcuje k další snaze signalizovat své potřeby a pečovat, 

prohlubovat exkluzivitu jejich vztahu. Tato potřeba je oboustranná – jak už bylo zmíněno 

výše, supervizor s úzkostnou vazbou je značně nejistý ve své roli, snaží se od 

supervidovaných získat pochvalu, ocenění své práce, případně útěchu a právě 

supervidovaný s úzkostnou vazbou mu je toto ochoten a schopen poskytovat (Scandura & 

Pellegrini, 2004). 
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Supervizor s úzkostnou vazbou nepřispívá k profesnímu rozvoji tohoto 

supervidovaného, protože ani on, ani supervidovaný nemají žádný zájem o separaci a 

rozvoj samostatnosti supervidovaného (Hazan & Shaver, 1990). 

 

Naproti tomu supervizní vztah mezi tímto typem supervizora a vyhýbavě připoutaným 

supervidovaným nemívá dlouhé trvání. Snahu supervidovaného o udržení odstupu a 

minimalizaci osobního kontaktu vnímá úzkostný supervizor jako značně ohrožující a jeho 

vazbový systém je tím rychle aktivován. Zvyšuje tedy své úsilí o přiblížení 

k supervidovanému, což pak u něj vede k ještě pevnějšímu uzavření a snaze dostat se ze 

supervizního vztahu pryč. Na obou stranách se objevuje značná frustrace, a to i když jsou 

vzájemné kontakty minimální. Obvykle to bývá supervidovaný, který vztah přeruší, což 

úzkostný supervizor prožívá emočně velmi silně a tuto situaci vnímá jako neúnosnou 

(Germain, 2011). 

 

Supervizor, který vysoce skóruje na ose vyhýbavosti, působí na supervidované 

dojmem nepřístupnosti, nedostatečně reaguje na jejich potřeby. Obvykle není schopen 

rozpoznat signály stresu, není zaměřen na poskytování útěchy a podpory, nenaplňuje 

v supervizním vztahu funkci bezpečného útočiště (Bennett & Saks, 2006). 

V průběhu supervize se soustředí především na administrativní složku, opomíjí 

vztahový rozměr poskytování sociální služby. 

Pokud jde o podporu explorace a samostatnosti supervidovaných, dochází při 

supervizi s vyhýbavě připoutaným supervizorem k paradoxní situace. Na jedné straně tento 

supervizor autonomii supervidovaných vysoce oceňuje a snaží se k ní supervidované vést. 

Na druhé straně ovšem postrádá kompetence a dovednosti potřebné k tomu, aby snaha o 

růst supervidovaných mohla být úspěšná; selhává především ve vytváření bezpečného 

supervizního prostoru a emoční podpoře. Často také opomíjení kontraktování se 

supervidovanými, nedostatečně se zajímají o očekávání pracovníků, nesnaží se získat jejich 

souhlas pro supervizorem navrhované supervizní aktivity (Germain, 2011). 

Jen velmi zřídka iniciují konverzaci zaměřenou na osobní témata nebo na samotný 

supervizní proces. Vyhýbají se rozhovoru o podstatě supervizního vztahu, jeho přínosech a 

rizicích, nesnaží se o jeho rozvoj a většinou ho ani nesledují. Nebezpečným tématem pro 

vyhýbavě připoutaného supervizora jsou také jeho limity a omezení, hranice možností 

supervizního procesu (Lopez & Brennan, 2000). 
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Supervidovaní takového supervizora vnímají jako chladného, zdrženlivého, 

odmítavého, odtažitého nebo nepříjemného, ale také jako nestranného a nezaujatého, 

neprůbojného nebo tajemného. 

 

Velmi problematický supervizní vztah vzniká mezi tímto typem supervizora a 

úzkostně připoutaným supervidovaným. Pracovník bude pravděpodobně dávat najevo 

známky stresu, ale nedočká se od supervizora žádné reakce. To pak zřejmě povede ke 

zvýšené míře stresu a vystupňování emočních projevů supervidovaného, který se bude o to 

více snažit získat pozornost supervizora. Takový průběh však vede k ještě většímu stažení 

supervizora a snaze o prohloubení odstupu. Supervidovaný v tomto vztahu nezískává 

žádnou podporu, ale protože jeho vztahový systém je hyperaktivován, neplní pro něj 

supervizor ani roli bezpečné základny a supervidovaný není schopen explorovat a rozvíjet 

se. 

Supervizor si obvykle není vědom toho, jak svým chováním přispívá k napětí ve 

vzájemném vztahu a má sklon vnímat supervidovaného jako přehnaně náročného a dívat se 

na něj s určitým pohrdáním. 

 

Poněkud lépe může probíhat supervizní spolupráce tehdy, je-li i supervidovaný 

vyhýbavě připoutaný. Supervizní vztah bývá obvykle odtažitý, charakteristický určitou 

ostražitostí a vyhýbáním se konfliktům. Užitečný však může být pouze v případě, že 

supervidovaný pracuje na takové pozici, která nevyžaduje hlubší sociální interakce; 

v opačném případě neposkytuje příležitost k rozvoji potřebných kompetencí a dovedností 

(Germain, 2011). 
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EMPIRICKÁ ČÁST 
 

1. Cíle výzkumu 

 

Cílem výzkumu bylo zmapovat, jakým způsobem supervizoři a supervidovaní reflektují 

vztahové obtíže ve vztahu mezi supervizorem a supervidovaným. Kladla jsem si otázku, co 

vlastně pokládají za vztahové obtíže, jak o nich přemýšlejí a jaký jim přikládají význam. 

Na tuto problematiku jsem chtěla nahlédnout optikou teorie vztahové vazby a využít 

konceptů, které nabízí – koncept bezpečného útočiště a koncept bezpečného zázemí. 

Mým záměrem nebylo postihnout problematiku v celé její šíři, ale spíše vůbec zjistit, 

jaké jsou v této oblasti zkušenosti supervizorů a supervidovaných a zda teoretický rámec 

teorie vztahové vazby těmto zkušenostem odpovídá. 

 

Položila jsem si proto tyto výzkumné otázky: 

 

Hlavní výzkumná otázka: 

Jakým způsobem supervizoři a supervidovaní reflektují těžkosti ve vztahu mezi 

supervizorem a supervidovaným? 

 

Vedlejší výzkumné otázky: 

� Jak supervizoři a supervidovaní rozumí v kontextu supervize pojmu „vztah“? 
� Jaké charakteristiky by měl tento vztah splňovat z pohledu supervizorů a 

supervidovaných? 
� Jaký význam přikládají supervizoři a supervidovaní vztahovým obtížím? 
� Jaké teoretické koncepty supervizoři využívají při reflexi vztahových obtíží? 
� Jakým způsobem s těmito koncepty pracují? 
� Jaké představy mají supervizoři a supervidovaní spojeny s pojmem vztahová 

obtíž v supervizi? 
� Jak vnímají supervidovaní potřebu bezpečí, pomoci a podpory v supervizi? 

� Jak potřebu bezpečí, pomoci a podpory pro supervidované vnímají supervizoři? 

� Jakým způsobem supervizoři toto bezpečí vytvářejí, jak poskytují podporu a 
pomoc? 

� Jaké jednání supervizorů vnímají supervidovaní jako podporu exploračního 
chování?  

� Jakým způsobem supervizoři umožňují a podněcují explorační chování 
supervidovaných? 
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2. Zvolená výzkumná metodologie 

 

Ve své práci jsem se rozhodla využít kvalitativních metod výzkumu. Vedlo mne k tomu 

několik důvodů. Prvním z nich byla skutečnost, že jsem především usilovala o hlubší 

porozumění tomu, jakým způsobem supervizoři a supervidovaní vnímají, prožívají a 

reflektují vztahové obtíže v supervizi, chtěla jsem se zaměřit na jejich osobní zkušenosti, 

postoje a názory. Vzhledem k tomuto cíli je kvalitativní výzkum vhodný, jak uvádí Hendl 

(2012, s. 48): „Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému.“ 

Druhým důvodem bylo to, že jsem se při výzkumu chtěla zaměřit jednak na zkušenosti 

supervizorů, jednak na zkušenosti supervidovaných. Pokud jde o supervidované, bylo by 

snad možné zvážit i kvantitativní výzkum, protože je pravděpodobné, že by bylo možné 

oslovit a získat dostatečný počet respondentů. Ovšem tento předpoklad je velmi nejistý 

v případě supervizorů. Bylo by tedy možné zvážit využití kombinace obou typů 

metodologií. Jde však také o to, že v oblasti, kterou jsem se chtěla zabývat, ještě nebyly 

(pokud je mi známo) určeny a definovány jevy, které by bylo možné kvantifikovat. Ve své 

práci jsem teprve chtěla rozpoznat, jak supervizoři a supervidovaní vztahovým obtížím 

rozumí a jak je interpretují, chtěla jsem zjistit, jaké skutečnosti se zde nacházejí. Strauss a 

Corbinová (1999, s. 11) pro tento účel pokládají kvalitativní metody za vhodné: 

„Kvalitativní metody se tedy používají k odhalení a porozumění toho, co je podstatou jevů, 

o nichž toho ještě moc nevíme. Mohou být také použity k získání nových a neotřelých 

názorů na jevy, o nichž už něco víme. V neposlední řadě mohou kvalitativní metody pomoci 

získat o jevu detailní informace, které se kvantitativními metodami obtížně podchycují.“ 

 

2.1. Výběr výzkumné metody 

 

Při přemýšlení o tom, jakou výzkumnou metodu zvolit, jsem si byla vědoma toho, že 

pro téma práce byla inspirací už existující teorie vztahové vazby a kladla jsem si otázku, 

zda bude vhodné využít metodu zakotvené teorie. Byla jsem si totiž vědoma toho, že jsem 

už předem zvažovala určité okruhy, na které jsem se na základě předcházejících informací 
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chtěla zaměřit. Miovský (2006) ovšem uvádí, že výhodou této metody je její plastičnost a 

je tedy možné ji využít pro různé potřeby, ne jen zcela rigidně. Zároveň umožňuje využívat 

i data, která byla získaná různým způsobem. Z tohoto předpokladu jsem tedy vycházela a 

využila jsem metodu zakotvené teorie. 

Stále jsem však měla na mysli skutečnost, že mé určité předporozumění tématu by se 

mohlo stát příliš omezující a redukující. Předpokládala jsem, že toto riziko by ještě 

vzrostlo v případě, že bych jako metodu sběru dat využila strukturované rozhovory, 

protože tím by se témata mohla ještě více zúžit. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro 

polostrukturovaný rozhovor, který umožňuje větší otevřenost novým podnětům, 

myšlenkám a souvislostem. Měla jsem připravený koncept rozhovoru, tedy okruhy témat a 

návrhy konkrétních otázek k těmto okruhům. Ovšem na základě prvních rozhovorů 

docházelo k úpravám tohoto konceptu, protože odpovědi respondentů mne inspirovaly 

k dalším otázkám. V příloze č. 1 Koncept rozhovoru uvádím již postupně upravenou verzi 

rozhovoru. Při rozhovorech jsem samotnou formulaci otázek přizpůsobovala situaci a 

replikám respondentů, přičemž jsem jim ponechávala poměrně značnou volnost, což 

pokládám za možný postup, protože podle Hendla (2005) se polostrukturovaný rozhovor 

vyznačuje velkou pružností. Tento způsob vedení rozhovoru zpětně hodnotím velmi kladně 

nejen z hlediska výzkumu, ale uvědomuji si, že takto tematicky volnější rozhovory pro 

mne byly inspirující i z lidského a profesního hlediska. 

Kromě otázek, které se vztahovaly přímo k tématům výzkumu, jsem zařadila i otázky 

kontextové, a to především proto, aby byl usnadněn vstup respondenta do rozhovoru.  

 

2.2. Výběr výzkumného souboru 

 

Otázkou, kterou jsem hodně zvažovala, byl výběr respondentů. Moje úvahy se odvíjely 

od cíle výzkumu, kdy jsem chtěla zachytit, jakým způsobem v běžné praxi supervizoři a 

supervidovaní reflektují vztahové obtíže. Zvažovala jsem různé metody výběru, ale 

nakonec jsem se rozhodla pro prostý záměrný výběr, tedy jeden z typů záměrného výběru, 

který je podle Miovského (2006) zřejmě tou nejrozšířenější metodou v oblasti 

kvalitativního výzkumu. Zabývala jsem se také tím, zda by nebylo možné využít 

stratifikovaného záměrného výběru, ale tato metoda se ukázala jako nepoužitelná. Hlavním 

důvodem byla skutečnost, že nejsou dobře známy vlastnosti základního souboru, tedy 

supervizorů a supervidovaných. Za výhodu zvolené metody považuji to, že podle Gavory 
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(2000) umožňuje, aby byl výzkumný soubor vybrán v úzké souvislosti s tématem 

výzkumu. 

Mým záměrem bylo zaměřit se na kraj, ve kterém bydlím a pracuji, protože se 

domnívám, že vzhledem k poměrně malému počtu studentů supervize z této oblasti zde 

nejsou ani výzkumy příliš časté. Další důvod byl praktický, tedy snazší dosažitelnost 

místních supervizorů. 

Při výběru supervizorů jsem si nejprve musela vymezit, koho budu považovat za 

supervizora, což není tak samozřejmá otázka, jak by se mohlo zdát. I když určitá vodítka 

jsou dána materiálem MPSV Standardy kvality sociálních služeb – výkladový sborník pro 

poskytovatele (Havrdová, Broža, 2008), jsou zřejmě naplňována různým způsobem a podle 

mých zkušeností se zdá, že situace se liší v jednotlivých regionech. V současné době 

v praxi nejsou v našem regionu předložené požadavky dodržovány a tzv. supervizi 

poskytují osoby bez jakéhokoli formálního vzdělání v této oblasti a poskytovatelé 

sociálních služeb toto vzdělání často ani nepožadují. Ovšem vzhledem k tomu, že cílem 

této práce nebylo zmapovat úroveň poskytování supervize v našem kraji, ale také mj. 

zjistit, jaké teoretické koncepty využívají supervizoři při své práci, bylo nutné, aby 

respondenty byly osoby, které jsou v oblasti supervize vzdělány. 

Při výběru jsem postupovala tak, že jsem oslovila dva velké poskytovatele sociálních 

služeb v regionu a požádala jsem je o informaci, kteří supervizoři v jejich organizacích 

poskytují supervizi. Mým původním záměrem bylo, aby můj výzkum byl co nejvíce 

nestranný a chtěla jsem tedy jako respondenty získat supervizory, ke kterým nemám 

osobní vztah. Po uskutečnění pilotního rozhovoru jsem si však musela položit otázku, zda 

je zvolený způsob vhodný a po dalším rozhovoru jsem dospěla k závěru, že není možné, 

abych takto dále postupovala. Předpokládám, že jsem podcenila skutečnost, že téma 

výzkumu je poměrně osobní a od respondentů vyžaduje vyšší míru otevřenosti. Oslovení 

supervizoři sice projevili ochotu k rozhovoru, ale jejich čas byl značně omezený a 

nepodařilo se během něj vytvořit dostatečně otevřenou atmosféru. 

Po zvážení této skutečnosti jsem se rozhodla uskutečnit další rozhovory se supervizory, 

se kterými se naopak osobně znám, aby se zvýšila pravděpodobnost, že budou ochotni jít 

v rozhovoru více do hloubky. 

I při tomto výběru jsem však zohledňovala určitá kritéria. Především jsem zachovala 

požadavek výcviku v supervizi, dále pak požadavek psychoterapeutického výcviku. Zde 

jsem se snažila o to, aby se nejednalo jen o jeden psychoterapeutický směr, ale aby byla 

zastoupena širší škála různých výcviků. 
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Výběr respondentů z okruhu mých známých se osvědčil v tom, že se významně zvýšila 

obsahová bohatost rozhovorů. Protože však okruh supervizorů, se kterými mám osobní 

vztah, je poněkud omezený, uskutečnila jsem jeden rozhovor i s respondentkou, která žije a 

pracuje mimo území našeho regionu. 

 

Pokud jde o respondenty – supervidované, postupovala jsem při výběru obdobným 

způsobem jako v případě supervizorů. Zaměřila jsem se výhradně na osoby, které pracují 

v sociálních službách a nejprve jsem uskutečnila několik rozhovorů s pracovníky, které 

jsem osobně neznala. A stejně tak jsem později v zájmu větší otevřenosti přešla 

k rozhovorům s pracovníky, které znám osobně a mám za to, že i v tomto případě to bylo 

přínosem. Pokud jde o jiná kritéria, pak jsem také usilovala o to, aby byli zastoupeni jak 

pracovníci v sociálních službách, tak sociální pracovníci a aby byli zaměstnáni na 

pracovištích, kde supervize pravidelně probíhá alespoň v čtvrtletních intervalech, 

pochopitelně s vyloučením pracovišť, kde jsem někdy sama poskytovala nebo poskytuji 

supervizi. Zároveň jsem respondenty vybírala tak, aby pracovali v různých typech 

sociálních služeb a různých zařízeních, čímž jsem chtěla snížit pravděpodobnost, že jejich 

supervizorem je táž osoba. 

Omezení respondentů na osoby, se kterými jsem v bližším vztahu, na jedné straně 

přineslo zřejmě větší otevřenost při rozhovorech a tedy i bohatší materiál, ovšem na druhou 

stranu mi neumožnilo, abych dosáhla teoretické saturace, tedy stavu, kdy další data už 

nepřinášejí nové poznatky (Hendl, 2005).  

 

Bližší informace o charakteristikách výzkumného souboru uvádím v příloze č. 2 

Výzkumný soubor. Neuvádím zde pohlaví respondentů, protože výzkumný soubor byl 

složen výhradně z žen. 

 

2.3. Etika výzkumu 

 

Etickou stránku výzkumu jsem zvažovala už od počátku výzkumu, zvláště proto, že 

téma pokládám za poměrně citlivé. Za důležitý úkol jsem pokládala zajištění bezpečí 

respondentů. 

Základní oblastí, kterou jsem ošetřila, byl informovaný souhlas účastníků výzkumu. 

Všechny respondenty jsem ještě před setkáním informovala o tom, k čemu má být 

rozhovor využit, i když to zřejmě v některých případech způsobilo menší otevřenost 
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dotazovaného. Všichni respondenti souhlasili s tím, že rozhovor bude nahráván. Nabídla 

jsem také možnost zaslání přepsaného rozhovoru, ale toho nikdo z účastníků nevyužil. 

Na začátku každého rozhovoru jsem znovu stručně zopakovala jeho účel a znovu se 

dotázala na souhlas s nahráváním. V souvislosti s výběrem respondentů (a tedy osobním 

vztahem k nim) se někdy stalo, že se dotazovaný v průběhu rozhovoru odklonil od tématu 

a sděloval poznámku ryze osobního charakteru, která nesouvisela s předmětem výzkumu. 

Sám respondent k tomu obvykle sdělil požadavek, aby se tento úsek nestal součástí 

interpretovaných dat, což jsem samozřejmě respektovala. 

Pro některé z respondentů bylo z osobních důvodů zachování anonymity velmi 

významné, a to nejen své vlastní, ale také anonymity jiných, takže mne žádali, abych 

vypustila některé osobní údaje. Z tohoto důvodu jsem zasáhla i do textu přepsaných 

rozhovorů a u všech jsem nahradila zmiňovaná místa, příjmení osob a názvy organizací 

písmeny xxx. Mám však za to, že tyto úpravy neměly vliv na interpretaci dat. 

Samotná jména respondentů jsem pak nahradila značkou a číslem, kde supervizoři byli 

označeni jako SPV a supervidovaní jako PRAC. 

Jednotlivým respondentům jsem sdělovala důvody, ze kterých jsem právě je požádala o 

účast ve výzkumu (tedy např. typ psychoterapeutického výcviku), ale nesdělovala jsem 

žádné informace o výběru dalších osob a ani nikdo z respondentů se mne neptal, kdo jsou 

další respondenti. 

Ochranu anonymity osob a informací při přepisování dat jsem zajišťovala tak, že 

většinu rozhovorů jsem přepsala osobně. Některé z těch rozhovorů, kde jsem se 

s respondenty osobně neznala, přepisoval také můj syn; vybírala jsem však takové pouze 

rozhovory, které neobsahovaly osobní údaje a identita těchto osob zůstala mému synovi 

zcela neznámá. 

 

2.4. Kontext rozhovorů a sebereflexe výzkumníka 

 

Místo a čas uskutečnění výzkumných rozhovorů jsem volila podle potřeb respondentů, 

takže 10 rozhovorů se odehrálo na pracovišti respondentů, 2 rozhovory v domácnosti 

respondentů, 1 rozhovor na mém pracovišti a 1 rozhovor v restauraci. Jeden rozhovor (s 

respondentkou žijící mimo území kraje) byl uskutečněn prostřednictvím komunikačního 

programu Skype, všechny ostatní pak byly osobními rozhovory. 

Už během přípravy na rozhovory jsem si uvědomovala, že je důležité, abych 

k rozhovorům přistupovala neutrálně (Hendl, 2005), což však může být obtížné právě 
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vzhledem k tomu, že oblast výzkumu pro mne není zcela neznámým prostředím a 

vycházím také z určitých předpokladů. 

Vliv určitého předporozumění jsem se snažila omezit při přípravě otázek k rozhovoru, 

kde jsem se snažila formulovat je neutrálně. Ovšem v průběhu rozhovorů jsem si 

několikrát uvědomila, že ústně položená otázka vyzněla poněkud jinak a mohla 

respondenta navádět směrem k určité odpovědi. 

Další obtíží, se kterou jsem nepočítala předem, ale objevila se hned při zahájení 

rozhovorů, byl právě osobně známý kontext a moje dosavadní supervizní praxe. V průběhu 

rozhovorů jsem si uvědomovala, že když respondenti začali mluvit o tom, jak jednotlivé 

situace prožívají, měla jsem sklon přesunout se z pozice výzkumníka do pozice 

supervizora a na jejich sdělení reagovat z tohoto úhlu pohledu. Dopady popsaného vlivu 

jsem se snažila minimalizovat tím, že jsem se snažila omezit své repliky, ovšem jen do té 

míry, aby to nebrzdilo rozhovor. To však na druhé straně mohlo mít jistý negativní dopad 

v tom, že jsem se v některých případech doptávala méně, než by bylo užitečné. Těžkosti 

s neutralitou jsem prožívala také v situacích, kdy vyjádření respondentů byla v jistém 

rozporu s tím, jak vnímám dobrou praxi v této oblasti. Zde však pro mne bylo řešení 

snazší, protože jsem se už předem rozhodla, že moje názory na různé situace do 

výzkumného rozhovoru nepatří, takže jsem je vyjádření respondentů nekomentovala. 

Snažila jsem se tedy omezit svůj vlastní vliv na výzkum, ovšem jsem si vědoma, že se 

to podařilo jen do jisté míry. 

 

2.5. Zpracování dat 

 

Po ukončení pilotního rozhovoru se supervizorem a také se supervidovaným jsem si 

nahrávky nejprve poslechla ve zvukové podobě a zapisovala jsem si postřehy a poznámky. 

Jak už jsem zmínila výše, stalo se pro mne velkou otázkou, zda rozhovory s neznámými 

osobami budou využitelné. Proto jsem tyto i následující rozhovory nejprve nepřepisovala, 

ale zvažovala jsem, jak dále postupovat a poněkud jsem upravila koncept rozhovoru. 

Rozhovory jsem začala přepisovat teprve v situaci, kdy už jsem získala rozhovory, které 

byly obsahově poněkud bohatší. 

Přepsané rozhovory jsem postupně začala analyzovat. I když jsem původně měla 

připravené okruhy, na které jsem se chtěla zaměřit, objevovala se v rozhovorech další 

zajímavá témata. Použila jsem tedy nejprve otevřené kódování. Ovšem časové možnosti mi 

neumožnily, abych se hlouběji věnovala i dalším okruhům, kterým jsem se dříve 
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nevěnovala po teoretické stránce, takže jsem nakonec data zpracovávala na základě 

šablony, kdy kódy byly zčásti navrženy před tímto zpracováváním, zčásti vyplynuly 

z první fáze analýzy. Využila jsem tedy postup, který popisuje Hendl (2005, str. 225): 

“Kódy jsou voleny před výzkumem nebo se navrhnou in vivo analýzou dostupných dat. 

Tyto kódy a příslušné kódovací předpisy pak slouží jako šablona pro analýzu. Identifikují 

se části textu, jež lze označit daným kódem.“ 

Kódy jsem pak dále třídila a zařazovala do kategorií. Postupně vzniklo několik verzí, 

protože některé kategorie se překrývaly a bylo potřebně vždy znovu zvážit změny, tedy 

např. sloučení nebo naopak rozdělení a upřesnění některých kategorií. Poté jsem 

přistoupila k interpretaci dat. 

Důležitou otázkou v tomto procesu je jeho validita. Při využití kvalitativních metod je 

potřebné počítat s tím, že není možné zcela zabránit vlivu výzkumníka, který „… svým 

aktivním přístupem data vytváří, případně zásadním způsobem ovlivňuje jejich identifikaci 

a zpracování a neexistuje jiný způsob, jak bychom tyto údaje mohli získat.“ (Miovský, 

2006, str. 267). Přitom je však nutné, aby byl tento vliv rozpoznán a kontrolován. Zásadní 

pomocí byla v tomto směru analýza dat a kontrola interpretace ze strany vedoucí práce. 

2.6. Interpretace dat 

 

V další části jsou uvedeny výsledky rozhovorů. Jak už jsem zmínila výše, jsou 

výpovědi supervizorů označeny zkratkou SPV a číslem a výpovědi supervidovaných 

zkratkou PRAC a číslem.  

 

Výsledky jsem rozčlenila do těchto kategorií: 

 

Kategorie Subkategorie 1 Subkategorie 2 Subkategorie 3 

VZTAH V 

SUPERVIZI 
Účel vztahu   

 
Charakteristiky 

vztahu 

Profesní rámec 

vztahu  
Nekřížení rolí 

   Hranice a pravidla 
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Vyváženost důvěry 

a odstupu 

  
Úcta k 

supervidovaným 

Respekt k osobě a 

práci 

   Respekt k názorům 

   Nehodnotící postoj 

  Úcta k supervizorovi 
Profesní 

kompetence 

   Lidská zralost 
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Kategorie Subkategorie 1 Subkategorie 2 Subkategorie 3 

VZTAHOVÉ 

OBTÍŽE 
Porozumění pojmu   

 
Využívané 

teoretické koncepty 
  

 Vnímané obtíže 
Nepříznivá kultura 

organizace 

Špatné předchozí 

zkušenosti 

   
Neznalost 

supervizní práce 

   Nedobrovolná účast 

   Malá koheze týmu 

  
Vnímání osoby 

supervizora 
Křížení rolí 

   
Nepříznivý první 

dojem 

   Přenosové vazby 

  
Neetické jednání 

supervizora 
Nadřazenost 

   Hodnocení a kritika 

   Vnucování pohledu 
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Kategorie Subkategorie 1 Subkategorie 2 

BEZPEČNÉ ÚTOČIŠTĚ Bezpečný prostor Dostatečná délka spolupráce 

  Přehledná struktura 

  Dohodnutá pravidla 

 Podpora a pomoc Svoboda 

  Čas k přemýšlení 

  Humor 

  Vstřícné naslouchání 

  Ocenění 

  Nekritický postoj 

BEZPEČNÉ ZÁZEMÍ  
Prostor pro 

možnosti a chyby 
 

 
Respekt k pohledu 

a tempu 
 

 Podpora autonomie  
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3. Výsledky výzkumu 

 

3.1. Vztah v supervizi 

 
Prvním tématem, na které jsem zaměřila pozornost, byl vůbec samotný vztah 

v supervizi. Jestliže jsem chtěla zkoumat to, jak účastníci supervize reflektují vztahové 

obtíže v supervizi, ukázalo se jako potřebné zjistit to, jak respondenti vůbec vnímají 

přítomnost vztahu mezi supervizorem a supervidovaným v procesu supervize, co v jejich 

představách tvoří obsah tohoto pojmu a jakou hodnotu mu přikládají. 

Proto jsem si položila tyto vedlejší výzkumné otázky: 

� Jak supervizoři a supervidovaní rozumí v kontextu supervize pojmu „vztah“? 

� Jaké charakteristiky by měl tento vztah splňovat z pohledu supervizorů a 

supervidovaných? 

 
3.1.1. Účel supervizního vztahu 

 
Supervizoři se nad vztahem v supervizi zamýšleli z několika úhlů pohledu. Jedním 

z nich byl vůbec účel a smysl vztahu v supervizi. 

„Takže vztahové jakoby vstupující do té supervize anebo vznikající tam si myslím že fakt 
jakoby mám, jak jsi ty otázky dala, tak si myslím, že fakt jako to tam je… jenom si 
uvědomuju, že se to vlastně v sociálních službách, v supervizi zas tolik jakoby nebere… jo 
že se fakt jakoby předpokládá, že to patří do terapie nebo do rodiny nebo někam pryč a 
fakt mám pocit, že se… do té supervize moc nepatří. Že supervize v sociálních službách je 
velmi často o procesu poskytování služby, o tom jestli to odpovídá požadavkům, veřejnému 
závazku, kritérium ze zákona a tak dále a jestli v tom ti pracovníci aspoň trochu jako se 
dobře cítí no a tečka. 

(SPV_4) 

„Že je to hodně o nějaké důvěře a nějakém jakoby profesním nastavení asi i…to k čemu 
supervize má být, podle mě je k tomu, aby si vůbec mohla dělat dobře svoji práci 
v pomáhající profesi.“ 

(SPV_5) 

„Je opravdu nutné ošetřit ty pravidla a ty hranice a to jak to běží a proč to tak běží a 
ošetřit i ten rámec jo, i toho, co se v té supervizi bude dít a kam se to bude odnášet a říkat 
nebo nebude a co je tím cílem a takové prostě pravidla pro to, aby to bylo nějaké bezpečné 
prostředí, aby mohlo skutečně vzniknout to pracovní společenství, které jako bez kterého 
to asi nemá moc smysl.“ 
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(SPV_5) 

Ve výpovědích supervizorů se objevuje jako jedna z charakteristik vztahu v supervizi 

propojení s účelem a zaměřením tohoto vztahu. Účelem vztahu v supervizi má být vznik 

dobré spolupráce mezi supervizorem a supervidovaným, má se vytvořit pracovní 

aliance. A ta má být zaměřena k tomu, aby supervidovaný mohl dobře vykonávat svou 

vlastní profesi. 

Ve výpovědích supervidovaných se tento aspekt supervizního vztahu objevuje méně. 

Supervidovaní se spíše zaměřují na to, jaké charakteristiky by tento vztah měl splňovat a 

nezabývají se úvahami o tom, k čemu by tento vztah měl sloužit. Jedna ze 

supervidovaných se k tomu ale vyjadřuje tímto způsobem: 

 

„No já bych spíš od toho supervizora očekávala můj prospěch, abych kdybych měla 
nějaký problém prostě, jo, aby mi pomohl ho třeba vyřešit.“ 

(PRAC_2) 

 

Je možné, že supervidovaní pokládají pracovní charakter vztahu za natolik zřejmý, že 

nemají zvláštní potřebu se k tomu vyjadřovat. 

3.1.2. Charakteristiky supervizního vztahu 
 

Aby vztah v supervizi mohl vzniknout, je potřebné vytvořit pro to určité podmínky. 

Supervizoři se snažili popsat je v rozhovorech následujícím způsobem. 

„Supervize aspoň teda v sociálních službách, jak jsem ji mohla poznat, je fakt jakoby 
trošku víc na povrchu než terapeutické procesy. A že tím pádem se i jakoby fakt vědomě 
snažíme a ty vztahové tam zas tak jakoby nepouštět nebo fakt jako to držet v tom profesním 
rámci, kdy podle struktury organizace tam fakt jako musíš i jako přebýt jo, přežít mnohdy, 
nebo neodhalit některé svoje věci, pokud možno, pokud to jde, že, jo jakoby.“ 

(SPV_4) 

 „ Aby ten vztah byl čistý, to znamená oproštěný od nějakých jiných křížení rolí, které 
mohou vzniknout, že asi jakoby si čím dál víc myslím, že jakoby není úplně ideální, když je 
to někdo jakoby s kým si v dobrém nebo v příliš těsném kontaktu mimo tu práci, myslím si, 
že jsou situace, ve kterých se to dá ošetřit a pak jsou situace, ve kterých to nejde, ve 
kterých opravdu to do toho leze a není to v pořádku, takže tak aby ten vztah byl čistý. 

… 
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Je právě problém najít toho supervizora, se kterým můžeš mít ten vztah, který je 
v pořádku, když je to na písečku, ve kterém se všichni znají a všichni si vidí do těch svých 
kanceláří jakoby co dělají nebo radši nevidí, co dělají anebo nechceš, aby viděli co děláš, 
anebo se znají s někým, kdo nechceš, aby to jakoby ty věci, které se dějou věděl, takže mi to 
připadá těžké hodně najít takového někoho.“  

(SPV_5) 

Supervizoři vnímají vztah v supervizi jako takový typ vztahu, který je určován 

pravidly a hranicemi. Tato pravidla a ohraničení vyplývají z předchozího pohledu na 

smysl tohoto vztahu, totiž spolupráci ve prospěch kvality práce supervidovaného. 

K důležitým pravidlům, která supervizoři uvádějí, patří nekřížení rolí a průhlednost nebo 

snad spíše nezatíženost supervizního vztahu. 

Ani k tomuto aspektu se supervidovaní nevyjadřují explicitně, i když v dalších částech 

práce uvádím vyjádření supervidovaných, která tento požadavek implicitně naznačují. O to 

více se však supervidovaní (a stejně tak i supervizoři) vyjadřují k dalším charakteristikám 

supervizního vztahu.  

Jedna ze supervizorek se nad vztahem v supervizi zamýšlí z pohledu supervidovaného a 

popisuje, jak by měl takový vztah vypadat. 

„Ta důvěra, že to je něco, co možná jsem nepojmenovala úplně přesně, i když to v tom 
jakoby v tom partnerství a všech těch dalších věcech, v tom pracovním společenství je 
vždycky obsaženo a myslím si, že to je nesmírně důležité ta jakoby důvěra k tomu 
supervizorovi, že mě tím provede, že mě v tom nenechá, že mě nestluče jakoby jo, že mě 
neponíží, že ze mě neudělá blbce, že to nikde nebude vykládat, že tam v tom bude se 
mnou, že jeho úmyslem je mně pomoct tu situaci vyřešit a najít to východisko, které pro 
mě a pro mého klienta bude dobré jo, že nemá žádné postranní úmysly, že nemá, že tam 
nepřišel zjišťovat nějaké věci o mně, které dělám špatně, aby to pak řekl já nevím, mému 
nadřízenému nebo já nevím komu a aby mě někde hlásil na etickou komisi, že jsem kde 
jako něco provedla jo, že to jsou takové věci, které jsou v tom důležité.“ 

(SPV_5) 

Také supervidovaní, když sami mluví o vztahu v supervizi, zaměřují se výhradně na 

vztah supervidovaného k supervizorovi a ne opačně. 

„No… důvěra hlavně. Pro mě je to důvěra. A taky nějaký… prostě si ho vážím. Je ten 
vztah takový v pohodě. 

… 

Vždycky bych určitě chtěla aby tam byl takový ten odstup jako, asi nadřízený podřízený 
trochu. Jako on nadřízený jako autorita prostě a tam bych to jako nepřekračovala na 
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nějaké kamarádství nebo…no, no. Ale zároveň to nevylučuje ten jako vztah důvěry 
určitě.“ 

(PRAC_1) 

Na přímou otázku jaký je asi vztah supervizora k supervidovanému hledala 

supervidovaná odpověď jen velmi obtížně. 

„Tam nedokážu odhadnout jestli je to teda na bázi profesionálního chování, to co já 
cítím jako vztah důvěry, anebo jestli je to fakt osobní vztah.“ 

(PRAC_1) 

Další supervizorka se nad vztahem v supervizi zamýšlela z obou stran. 

„ Důvěra… takové… sladili jsme nastavení trošku… já nevím jak to říct protože…  
nejsme samozřejmě všichni nastaveni stejně ale spíš… jako že tolerance… jako i takové 
naslouchání si navzájem… to všechno se zlepšilo a … určitě to ale nezaběhlo do nějakého 
přátelství nebo něčeho takového, teď myslím vůči týmu, i když jsme se sešli už jako na 
mnoha setkáních, tak si tam udržujem takový ten… odstup i když tam byly signály třeba 
ať je to jinak… …. Jo ale asi nejvíc ta důvěra… že je nikdo nebude posuzovat to si myslím 
jako že je velká změna.. i v té otevřenosti …“ 

(SPV_1) 
 

„Co se týče vztahu, tak myslím, že je důležité, aby byl co možná nej..no nej, nevím jestli 
nejčistší je to správné slovo nebo, aby byl otevřený v tom, aby bylo v pořádku mluvit o 
nějakých těch blocích, které tam běží.“ 

(SPV_5) 

Supervizoři i supervidovaní ve velké shodě považují za důležitou charakteristiku 

supervizního vztahu důvěru, která je ovšem zároveň spojena s určitým odstupem. 

Nepřechází do úrovně přátelství nebo blízkého vztahu, nejde v tomto smyslu o důvěrný 

vztah, ale důvěra je v něm obsažena takovým způsobem, aby umožňovala vytvořit 

prostředí, ve které je možné mluvit i o svých nedostatcích a selháních; důvěra je zde 

předpokladem otevřenosti, kterou jedna z respondentek také považuje za důležitou 

charakteristiku supervizního vztahu. 

Vzájemná úcta a respekt 

Také další okruh vlastností, kterými je supervizní vztah charakterizován, popisují 

supervizoři i supervidovaní. Zaměřují se zde více i na osobu supervizora a na jeho jednání. 
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„Jo já si myslím že by to mělo být jako i ze strany jeho (ze strany supervizora, pozn. 
aut.)  takhle. Že jako nějaké úcty k člověku, k té jeho pozici, k nějakému jeho názorovému 
zaměření, i když s tím třeba nesouhlasí jakkoliv.“ 

(PRAC_1) 

 
 

„Tak tam je pro mě důležitý, abych si toho supervizora vážila jako člověka. Abych ho 
jako …..  ty to je možná blbý jako jo, ale trošku na něj koukala, jakože mi má co nabídnout, 
má mi co dát jo a to asi v mnoha oblastech jako v emočních, jakože bude dávat hodně 
podpory, to je pro mě třeba důležitý jakože, že kouká na mě a dává mi dost podpory, abych 
já ze sebe vydolovala, všechno co ve mně je jako nejkrásnějšího a on si toho všimne.“ 

(SPV_6) 

 
„Byl mi velmi sympatický tím že, z něho čišela taková nějaká pokora, zklidněnost, 

moudrost. Takže to byl takový prvokontakt. (smích) Ale takhle se to odvíjelo vlastně. Pak 
vlastně už neměl šanci, no měl vlastně, zklamat ale potom dalším tím přístupem 
nezklamal.  

(PRAC_1) 
 

„Abych se fakt cítila … přijímaná, jo protože …  no přijímaná že, že on má jako 
pochopení pro mnoho mnoho mnoho situací který, a to si taky myslím že vychází z tý jeho 
zkušenosti, že má pochopení pro mnoho slabostí a tak dále, abych já mohla vlastně v tom 
vztahu mluvit a nestydět se třeba, jo? Nemuset dělat nějakou košilku úhlednou, když třeba 
je to všechno špatně.“ 

(SPV_6) 

„Potřebuju, aby opravdu jsem neměla pocit, že jdu na nějaký pranýř nebo na zkoušku 
nebo někam, kde mě někdo sprdne co dělám blbě, protože fakt potřebuju ten respektující 
vztah k mé práci, jakože ani já nejsem ten neschopný někdo, kdo jako tady se to ukáže.“ 

(SPV_5) 
 

„Musí být sympatický mi, to je asi první krok, pak musím mít nějakou, nějaké informace 
o jeho vzdělání a o jeho zkušenostech, to, že je kompetentní to dělat a taky asi je, že už 
jsem o něm něco musela slyšet už, od někoho, kdo s ním má zkušenost v supervizi a že mě 
třeba nehodnotí, že mi neřekne to je blbě, že to by mě asi vadilo no.“ 

(PRAC_4) 

„Když to vezmu já na sebe, co já očekávám, když jdu do supervize, tak opravdu 
potřebuju, aby to byl někdo, kdo rozumí svojí práci, kdo ji dělá dobře. Třeba když řeším 
nějaké terapeutické věci, tak potřebuju, aby ten člověk byl zkušený terapeut.“ 

(SPV_5) 
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„Pak je pro mě asi důležitý, aby ten člověk byl ale jako i nechci říct chytrej, ale jako 
bohatej, že mě může v tý supervizi jako podpořit nějakým tím učením, jakože něco fakt 
nevím a nevydoluju to ze sebe, jo, ale on mě může trochu navést, ťuknout…“ 

(SPV_6) 

Supervidovaní a také (což je zajímavé) supervizoři přemýšlejí o vztahu v supervizi 

z pohledu supervidovaného a popisují, co v superivizním vztahu považují za důležité. 

Objevuje se zde vzájemná úcta a respekt, kdy supervidovaný očekává od supervizora, že 

si ho bude vážit jako člověka i jako pracovníka, bude mít ohledy i k jeho názorům a 

postojům. Ale zároveň si i supervidovaný potřebuje vážit supervizora a to také v obou 

rovinách – osobní i profesní. 

S tím je spojen také požadavek, aby supervizor byl schopen supervidovaného 

přijímat  i s jeho slabostmi a chybami. Supervidovaní tedy očekávají, že supervizor 

zaujme nehodnotící, nekritický postoj . 

Za další předpoklad dobrého vztahu v supervizi pokládají supervidovaní i supervizoři 

(a opět o tom přemýšlejí z pohledu supervidovaného) kompetenci a odbornost 

supervizora. Očekávají, že on bude tím, kdo má předpoklady supervizi kvalitně 

vykonávat, kdo je schopen tento proces vést a orientuje se v tom, co je potřeba udělat a jak 

supervidovanému poskytnout to, co potřebuje. 

SHRNUTÍ 

Supervidovaní i supervizoři chápou vztah v supervizi jako takový typ vztahu, který 

umožňuje dobrou spolupráci mezi nimi. Tato spolupráce má být zaměřena k tomu, aby 

pomáhala supervidovanému kvalitně vykonávat svou profesi. 

Má-li vztah v supervizi vytvářet takové vhodné prostředí ke spolupráci, pak by měl 

podle názoru respondentů naplňovat tyto požadavky: 

□ Jedná se o profesionální vztah. 

□ Supervizní vztah není zatížen křížením rolí. 

□ V supervizním vztahu existují jasné hranice a pravidla. 

□ V supervizním vztahu je zároveň přítomná důvěra, otevřenost i určitý odstup. 
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Respondenti také vypovídali o tom, že v supervizním vztahu je pro ně důležitá osobnost 

a jednání supervizora. Popsali také, jaké osobní vlastnosti a jednání jsou pro ně v tomto 

vztahu důležité. 

 

V supervizním vztahu od supervizora očekávají: 

□ úctu a respekt ke své osobě i práci 

□ úctu ke svým názorům a postojům 

□ nehodnotící a nekritický postoj 

 

Pokud jde o osobnost supervizora, pak supervidovaní potřebují, aby byl: 

□ profesně zdatný a kompetentní 

□ lidsky zralou osobností 

 

3.2. Vztahové obtíže v supervizi 

 
Při analýze vztahových obtíží jsem se nejprve zaměřila na to, co vlastně respondenti 

sami vnímají jako vztahovou obtíž, jak oni sami tomuto pojmu rozumějí. Dalším okruhem 

pak byla vnímaná ohrožení pro vzájemný vztah ze strany supervizorů a supervidovaných. 

Cílem bylo najít odpověď na tyto vedlejší výzkumné otázky: 

� Jaký význam přikládají supervizoři a supervidovaní vztahovým obtížím? 

� Jaké teoretické koncepty supervizoři využívají při reflexi vztahových obtíží? 

� Jakým způsobem s těmito koncepty pracují? 

� Jaké představy mají supervizoři a supervidovaní spojeny s pojmem vztahová 

obtíž v supervizi? 

 

3.2.1. Porozumění pojmu vztahová obtíž 

 
V rozhovorech jsme se se všemi respondenty zaměřili na to, co pro ně vlastně pojem 

vztahová obtíž znamená a jak mu oni sami rozumějí.  
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„Já cítím takové to pozor, ten člověk je divný nebo prostě nějak mi nesedí, ať už to jak 
vypadá, co říká, jak se chová.“ 

(SPV_3) 

 

„T řeba jeden pán, si vzpomínám, docela typickej. On byl úplně jako zaseklej a i to co ty 
ženy přinesly třeba a chtěly o tom mluvit, tak ten pán strašně jako bojkotoval a říkal to je 
kravina, hele, vo tomhle se vůbec nebav, to nemá cenu, a tak dále…“ 

(SPV_6) 

 
„No tak úplně ze začátku mi byl jako člověk ne příliš sympatický to je tak člověk když 

někoho potká tak je mu na první pohled buď sympatický nebo nesympatický, tam to jsem 
nějak nemohla.“ 

(PRAC_1) 

 
„Tak potíž je keď nevie nadviadzať kontakt s osobou… no mlčí a my mlčíme tiž a teraz 

sa pozíráme všeci na seba nevieme kto raz kto, je to divné.“ 

(PRAC_5) 

 
Jako vztahové obtíže popisují respondenti poměrně rozsáhlý soubor jevů, které mají 

společné to, že při nich respondenti prožívají nepříjemné pocity při kontaktu s druhou 

osobou. Zahrnují pod tento pojem celou řadu vztahů – od těch, ve kterých se mezi 

supervizorem a supervidovaným zdánlivě nic neděje, ale objevuje se nesympatie, až po 

takové situace, ve kterých je vcelku zřetelné i chování některého ze zúčastněných. 

Rozdílná perspektiva se v percepci vztahových obtíží ukázala mezi supervizory a 

supervidovanými tehdy, když uvádějí konkrétní příklady. Supervizoři o vztahových 

obtížích vypovídají jako o dynamickém jevu, který má svůj vývoj a otevřenou 

budoucnost. U supervidovaných byly vztahové obtíže popisovány jako něco více 

definitivního a konečného. I respondentka, která popisuje prvotní nesympatie 

k supervizorovi, o nich už mluví z hlediska současného stavu, kdy její vztah 

k supervizorovi je výrazně negativní a respondentka to považuje za něco už neměnného. 

 
Respondenti se v průběhu rozhovoru vyjadřovali také k tomu, jak vlastně na přítomnost 

vztahových obtíží v supervizi nahlížejí, jaký význam přisuzují jejich existenci. U 

supervizorů byl tento pohled poměrně různorodý. 
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„Ale řekla bych jako když jsem přemýšlela nad vztahovými obtížemi v supervizi, že 

jakoby nepovažuji to za nějaký jev, fenomén, který by mi komplikoval nějak výrazně práci. 
… A mimoto že je to taky dobrý námět do supervize, jo, když má někdo tuhletu potřebu, že 
se většinou opakují vzorce, které zkouší, já nevím, na šéfa, na někoho ve skupině, takže i to 
může být součástí…“ 

 (SPV 3) 

 
„Tím, jak se tam vyjevily ty vztahy třeba vůči mně, tak jsme vlastně pracovali s tím, jak 

to funguje v tom týmu, jak to narušuje tým a jak ty negativní nebo pozitivní vztahové obtíže 
dokážou hodně rozložit práci v týmu a ty vztahy mezi lidma, takže vlastně to byl i námět, to 
byla taková živná půda pro otevření věcí, které neuměli pojmenovat, anebo nechtěli, že 
takhle to bylo bezpečnější, když to vlastně bylo mezi náma a pak jsme to teprve aplikovali 
na to, co se děje v samotném týmu. 

 (SPV 3) 

 
„No já jsem si paradoxně uvědomila, že pro mě je to doopravdy až výzva a že kdyby 

tam nebyla, tak že možná mě by ta supervize až tolik nebavila …. Prostě se někdy i doptám 
na to, jak to myslí, protože … mě to doopravdy zajímá. 

 (SPV 1) 

 
„Ale nesetkala jsem se opravdu s něčím takovým, že by ti lidé to nějak jako bojkotovali 

nebo nechtěli tak jakoby negativně. Naštěstí tedy tu zkušenost nemám, to tedy musím 
rychle zaklepat.“ (klepe)  

(SPV 2) 
 

Hodnocení toho, jak supervizoři vůbec vnímají to, že se v supervizi objevují (nebo by 

se mohly objevit) vztahové obtíže se tedy pohybovalo na značně rozsáhlé škále, kde velká 

část supervizorů tento jev považuje za vcelku přirozenou součást supervizního vztahu a 

jejich existenci prostě připouštějí, pak jiní supervizoři tyto obtíže vnímají do značné míry 

pozitivně, rozumí jim jako autentické součásti mezilidské komunikace, jako příležitosti, 

kterou je možné využít ku prospěchu supervidovaného anebo jako možnosti, jak prohloubit 

svou vlastní práci. Na druhé straně se objevuje více negativní hodnocení vztahových obtíží, 

když se supervizoři zamýšlejí nad svým vztahem k některým členům týmu a vnímají ho 

jako narušení supervizní spolupráce. Krajní polohou hodnocení vztahových obtíží je 

v tomto směru takové vnímání, které je vidí jako vysloveně negativní jev, před kterým má 

supervizor potřebu sám sebe ochránit. 



59 
 

Ze strany supervidovaných je pohled poněkud jednoznačnější, vnímají tuto zkušenost 

anebo představu této zkušenosti poměrně podobně. 

„No tak by to potom nemělo vůbec cenu, to bysme tam asi seděli a mlčeli…“ 

(PRAC 1) 

 

„No já bych to pojmenovala tak, že mezi námi není důvěra. A že vím, že už bych mu nic 
jako neřekla, protože vím, že by si to nějak  pro sebe přeložil tak, že mám problém jenom 
já jako a že není řešeníhodný… Tak už od toho ani nic nečekám. 

 (PRAC 5) 

Pracovníci tedy vztahové obtíže vnímají jako výrazně negativní, jako něco, co 

v podstatě zcela zabraňuje spolupráci. Nicméně je potřeba vzít v úvahu, že (jak vyplývá 

z předchozí části) pracovníci pojmu „vztahové obtíže“ rozumí poněkud jinak, než 

supervizoři, objevují se zde souvislosti s nedostatkem nebo ztrátou své důvěry 

k supervizorovi. To zřejmě přispívá k tomu, že je pak vidí jako něco, co spolupráci 

v supervizi významně narušuje. 

Ve výpovědích respondentů o tom, jak hodnotí vztahové obtíže, je možné zaznamenat i 

rozdílnou časovou perspektivu. Supervizoři zaznamenávají vztahové obtíže v průběhu 

procesu, vypovídají o tom, jak je reflektují, přemýšlejí a hledají způsob, jak na tyto obtíže 

reagovat, jak je zvládat a jak dále pokračovat ve spolupráci. Je otázkou, jak by v této fázi 

supervidovaní vzájemný vztah hodnotili a zda by vnímali situaci tak, že mezi nimi a 

supervidovaným jsou vztahové obtíže. Z jejich výpovědí totiž už zaznívá určitá rezignace, 

definitivnost, jakoby vypovídali až o té fázi vztahových obtíží, kdy se už ve vztahu se 

supervizorem zcela uzavřeli. 

 

Na pozadí toho, jak supervidovaní popisují a hodnotí vztahové obtíže, se znovu 

vynořuje jeden aspekt vztahu mezi supervizorem a supervidovaným. Pozornost 

supervizorů je (až na výjimky) značně soustředěna na vzájemný vztah, sledují ho, 

přemýšlejí o něm, hledají možnosti, jak tento vztah podporovat a rozvíjet. Supervidovaní 

se však na svůj vztah k supervizorovi tolik nezaměřují, není tím hlavním, nač je zaměřena 

jejich vědomá pozornost, a to zvláště tehdy, pokud mohou v supervizi prožívat důvěru a 

bezpečné prostředí. Pokud je ovšem tato důvěra narušena, dostává se pak vztah 

k supervizorovi více do centra pozornosti supervidovaných. Snad se dá se značnou mírou 
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nadsázky a zároveň i zjednodušení říci, že je dobrým znamením, pokud se supervidovaní 

při přemýšlení o supervizi zaměřují spíše na jiné skutečnosti, než je jejich vztah 

k supervizorovi (což však naopak vůbec neplatí o přemýšlení supervizorů nad vztahem 

k supervidovaným).  

 

3.2.2. Využití teoretických konceptů při reflexi vztahových obtíží 

 
Vedlejším tématem této práce bylo také zmapovat, zda supervizoři při reflexi 

vztahových obtíží využívají různé teoretické koncepty různých psychoterapeutických 

směrů a pokud ano, o jaké koncepty se jedná. Zároveň jsem chtěla zjistit, jakým způsobem 

tyto koncepty ve své praxi využívají. Tato část výzkumu se týkala pouze supervizorů, ne 

supervidovaných. 

Někteří supervidovaní už během přemýšlení o vztahových obtížích sami spontánně 

uváděli koncepty, o které se ve své práci opírají. 

„Musím se s tím já popracovat že teda tam to tam nebudu úplně vtahovat to svoje zase… 
jakože jo mohla bych tam naskočit do toho zachránce který to tam… všechny zachrání a 
zlepší jim ty podmínky a a …. Ale to si hlídám.“ 
(SPV_1) 
 
„Jsem byla jeden čas nadšená logoterapií jo a k tomu se vracím jo to je pořád se to točí 
kolem toho smyslu života a hledání a těch že jo hodnot a kam to stoupá.“ 
(SPV_3) 
 
 
„Hodně jsem oslovená třeba gestaltem a takovými těmi jako figurami a pozadím, kdo 
jakoby vystupuje, jak prostě vnímám jak snadno prostě pod vlivem… mám takovou příhodu 
z jednoho týmu a jak už jsem jakoby pod tím zrcadlem toho, jak se nám dobře spolu 
pracuje, prostě neviděla jakoby neviděla část toho týmu, která prostě.. ne do vzpoury ale 
prostě do toho negativismu, že se tu něco děje špatně a jak jsem prostě byla zaslepená bych 
to nazvala že tím jakoby dobrým, tak že část toho týmu pracovala dobře a prostě odsunula 
jsem do pozadí, že tam prostě někdo něco (smích) a vůbec v tu chvíli mi to nedošlo, protože 
jsem byla oslněná tím jak ten tým dobře zapracoval nebo jak tam zas někteří jsou aktivní, 
tak jsem si pak říkala jóó, jak je to snadné vybrat si, co je důležité, jak to prostě 
znehodnotí tu informaci, úplně ji zatlačí do pozadí, no ale tak hned příští supervizi jsem si 
sypala popel na hlavu, vytáhla jsem že jo to pozadí na světlo a ukázalo se, že opravdu to 
byla taková ta živná půda, co v tom mezičase, kdy ti lidi že jo by měli na něčem pracovat, 
tak tu práci bojkotovala nebo prostě narušovala a znehodnocovala a prostě pak se 
ukázalo, že jakoby ty lidi sice na něčem začali pracovat, ale pak to někde vázlo, takže jsme 
sice dobře pracovali (smích), ale zároveň jsme v podstatě stáli na místě, tak to taky bylo 
pro mě dobrý okamžik si uvědomit jo, jak ty teorie pracují dobře a jak je fajn teda se nad 
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nimi někdy zamyslet, takže vlastně tak jako ten gestalt přístup a vůbec teda s tím spojenej 
ten sociální kontext to si myslím, že občas mi tak naskočí.“ 
(SPV_3) 
 
„No tak někdy si říkám nebo tak jako hlídám si to, abych se chovala jako dospělý 
k dospělému… abych se nechovala jako k dětem protože tam mi to někdy i v jiné práci ne 
té supervizní, ale tam jsem si to někdy uvědomila, tak na to si dávám velký pozor potom… 
potom právě abych abych se nestavěla do té role toho zachránce který někomu pomůže. 
Tak asi ty dvě věci si víc uvědomuju, ale je to jenom na základě možná … předchozí 
zkušenosti toho že vím o sobě že to tak mám tak…“ 
(SPV_1) 
 
„Jo jo si myslím, že transakční analýza je hodně užitečná a tím, že je tam spousta těch 
nácvikových situací, těch modelových, tak se dá to dobře použít v supervizi takže jo 
dramatický trojúhelník no, tak jako pojmy asi s těmadle moc nepracuju.“ 
(SPV_3) 
 
 

Jedna ze supervizorek také uvedla zkušenost, kdy pro ni samotnou v roli 

supervidované, bylo užitečné využití teoretického konceptu. 

„A mně strašně pomohlo v tý supervizi protože já jsem se s tím dlouho trápila, protože mě 
to cpalo do nějaký role, v který jsem teda se vůbec necítila dobře a tak dále, a byla to 
nějaká hra, kterou když jsme na tý supervizi probírali, tak ta moje supervizorka k tomu 
uměla mi dát jakoby teoretickej koncept, jako že mně ukazovala oběť tyran zachránce a 
povídali jsme si vo tom a já jsem se jako mohla zorientovat v tý mojí pro mě nepřehledný 
situaci, abych z toho mohla vytěžit jako dělat něco jiného.“ 
(SPV_6) 

 

Supervizoři uváděli určitý okruh teoretických konceptů, o které se mohou opřít i 

v situacích řešení vztahových obtíží. Jako velmi užitečný uvádějí Karpmanův dramatický 

trojúhelník, využívají také  koncepty transakční analýzy. Širší využití konceptů uvádí jedna 

ze supervizorek. Je však zajímavé, že to, jakým způsobem supervizoři reflektují vztahové 

obtíže, neodráží typ psychoterapeutického směru, ve kterém byli vycvičeni. 

Koncepty jim především pomáhají rychleji se zorientovat v situaci a porozumět jí, 

současně koncepty využívají jako prevenci vztahových obtíží. 

 

3.2.3. Vnímané obtíže ve vztahu 

 

Respondenti popisují různorodé obtíže, které zažili v supervizním vztahu nebo si 

uvědomují, že by to pro ně byla obtíž. Obtíže byly rozčleněny do dalších subkategorií. 
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3.2.3.1. Nepříznivá kultura organizace 

 
Když supervizoři reflektují vztahové obtíže, pak poměrně často zvažují to, jakým 

způsobem do vztahu mezi supervizorem a supervidovaným a vytvářením bezpečného 

prostoru zasahuje už to, jaký vztah mají supervidovaní k supervizi ještě před tím, než se 

vlastně poprvé setkají s tím kterým supervizorem. 

 

Neznalost účelu supervize 

Jako významné možné narušení vztahu mezi supervizorem a supervidovaným vidí 

situaci, kdy pracovníci nebyli odpovídajícím způsobem seznámeni s tím, k čemu by 

supervize měla sloužit, nejsou o ní předem informováni anebo je jim dokonce představena 

tak, že pracovníci ji vnímají jako jeden ze způsobů zlovolného jednání ze strany vedení 

organizace. 

 „Což se mi bohužel stalo, že ti lidi ani nevěděli dopředu a prostě měli nějakou poradu 
a pak jim vedení řeklo nebo šéf jo a teď máme pět minut pauzu a pak vám začíná 
supervize.“ 

(SPV_3) 

 

„Jak je od šéfa organizace nebo vedení organizace představená supervize ještě než 
supervizor jako vstoupí, si myslím, že může udělat buď hodně velký zle anebo dobře, jo. 

… 

 A voni začli mluvit o tom no to nám je jako, víš a začli jako vo tom že ten vztek vlastně 
patří třeba vedení a tomu, kdo je tam nacpal a že oni tam budou muset dohnat tu práci, 
kterou tu teďko tady seděj úplně naprázdno a naplano a že je to jako… nějak říkali, že to 
souvisí, i když asi měli vztek na supervizora nebo na supervizi, ale řekla bych organizačně, 
že jako…“ 

(SPV_6) 

 

Je ovšem zajímavé, že takto o vlivu ze strany organizace vcelku shodně vypovídají 

supervizoři, ale podobné postřehy se neobjevují ve výpovědích supervidovaných. I když 

dvě respondentky popisují situaci, kdy pracovníci nedostali od svého nadřízeného potřebné 

informace o supervizi, jejím účelu a smyslu, nepovažují tuto okolnost za něco, co by mělo 
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vliv na průběh supervize nebo vztah k supervizorovi. Obtíže ve vztahu, které se při těchto 

supervizích objevily, přikládají něčemu jinému. 

Někteří ze supervizorů zařazují mezi ohrožení vzájemného vztahu i nedostatečnou 

znalost toho, co je smyslem a účelem supervizní práce a jak by měla probíhat – a to i 

tehdy, když to nevnímají jako záležitost organizace, ale souvisí to podle nich se vzděláním 

pracovníků. 

 

 „Já si myslím, že to hodně souvisí se vzděláním toho člověka a snadnější z mého 
pohledu snadnější spolupráce je s lidma už třeba na úrovni těch sociálních pracovníků, 
protože oni o té supervizi něco vědí, už se to učili ve škole a mají nějakou představu jak 
jako co od toho mohou očekávat a vidí tak třeba i nějaký význam nebo smysl proč to 
absolvovat a horší je to u těch pracovníků v sociálních službách, ji ti to jako neberou, že by 
jim to mohlo být ňák jako přínosné, spíš je to obtěžuje…“ 

(SPV_2) 

 

Tento druh ohrožení je zmiňován pouze supervizory a supervidovaní ho takto nevímají. 

Ovšem i mezi supervizory nacházíme k této skutečnosti různorodé postoje, které jsou opět 

na poměrně široké škály. Zatímco někteří supervizoři to chápou jako vážnou překážku 

(kterou přičítají spíše organizace nebo menšímu vzdělání supervidovaných), jiní 

supervizoři tento stav berou jako danost a spíše výzvu, protože jsou si vědomi toho, že 

představení účelu supervize je něčím, čemu je nutné věnovat pozornost. 

 

Kultura organizace (a ovšem i kontraktování supervizorů) se odráží i v tom, jaké 

podmínky jsou pro průběh supervize vytvořeny. 

 

„Tu jsem dvě (supervize – pozn. autorky) sice měla no ale, takže jak nás tu není moc, 
tak jako nejde je nechat, jak ještě odlítáváte tak z toho teš třeba…no a tam, tam zase 
třebas jako, že se řeklo od pěti do šesti a sedělo se, takže tam se neodbíhalo.“ 

(PRAC_3) 

 

Okolnosti a podmínky, za kterých supervize probíhá, se sice sporadicky objevily 

v zorném poli supervidovaných i supervizorů, ale ani z jedné strany nebyly 

charakterizovány jako významná příčina vztahových obtíží, ale spíše jako nepříjemnost. Ze 
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strany supervidovaných pak bylo reflektování podmínek pro supervizi na pracovišti 

využito i jako příležitost k vyjádření zájmu a péče o supervidované. 

 

Předchozí špatné zkušenosti se supervizí 

 

Velmi častým tématem, které se opakovaně objevovalo především ve výpovědích 

supervizorů a v menší míře i supervidovaných, byl vliv předcházející negativní 

zkušenosti se supervizí. Supervizoři uvádějí, že se s tímto zdůvodněním setkávají při 

kontraktování, kdy pracovníci poukazují na své dosavadní zážitky ze supervize a nevidí 

v ní přínos. 

„Ale to, co ještě může bránit v tom vztahu je samozřejmě zkušenost na straně toho 
supervidovaného se supervizemi předešlými, že je to nějaké očekávání, s jakým vstupuje 
do té práce.“ 

(SPV_5) 

 

 „Takže když prostě čtu, že ten člověk je na mě našt… nebo na mě… je naštvaný na to, co 
zažil a převádí to na mě.“ 

(SPV_3) 

 

Kritika předcházejících supervizorů nebo způsobu vedení supervize je ovšem ve 

výpovědích spíše mlhavá a sami supervidovaní ji neuvádějí jako něco, co by jim bránilo 

v následujícím supervizním vztahu. Z neurčitosti stížností na minulé supervize je však 

jedna výjimka. V rozhovorech se supervizory i supervidovanými se opakuje jedna 

konkrétní stížnost. Tato zkušenost byla supervidovanými (a zprostředkovaně i supervizory) 

označována jako vysloveně negativní a odrazující.  

„Že ti lidi mají nějakou negativní zkušenost s nějakým systémem nebo vůbec že někdo je 
tam předtím analyzoval. To byl jeden čas takový boom psychoanalytiků supervizorů a oni 
pořád jsou supervizoři psychoanalytici, ale to spíš byl ten laický způsob aplikování 
psychoanalýzy do supervize, že ještě nebyli doškolení nebo prostě někde si čuchli 
k psychoanalýze a aplikovali to kde chodili. … A ti pracovníci teď fakt když slyšeli, že 
budem něco analyzovat, tak jim bylo docela na zvracení, když teda zažili, že prostě v první 
supervizi tak nějak rozložili toho pracovníka do mrtě pomalu od počůrávání se v dětství, 
jo.“ 

(SPV_3) 
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„On ten člověk po těch zkušenostiach, všeliakých čo je aj okolie a společnost aká je tak 
člověk je taký nedôverčivý že, už nemôže sa otvárať každému a nemám rada trebas keď 
niekto mi povie že nakreslite strom a jaké má koreny a akú má korunu a já som z toho na 
nervy keď mi niekto povie nakresli niečo a podla toho ti poviem, aký si člověk, pretože 
sugescia je velmi silná vec, takže toto by som nezniesla. Tak to odmietam.“ 

(PRAC_5) 

 

„A my jsme měli  paní supervizorku a ona byla taková trošku psychologicky založená. 
Pořád jakoby nás, jak bych to řekla, zkoumala, jo? A to byly různé takové pokusy jako 
různé ne pokusy, to jsem řekla hloupě, ale prostě chtěla nás znát blíže tak, třeba donesla 
šátky a chtěla podle toho ať si vybereme podle toho jak jsme zrovna naladění. Ale to se mi 
nezdálo že by to až mělo takhle být jako jo?“ 

(PRAC_2) 

 

Z rozhovoru s respondenty se jeví, že to, co při těchto přístupech v supervizi prožívali 

jako ohrožující a co narušilo jejich vztah k supervizorovi nebylo způsobeno tím, z jakého 

psychoterapeutického úhlu pohledu byla tato práce pojata, ale nebyl pro ně přijatelný 

přístup k vlastní osobě, měli značně nepříjemný pocit z toho, že byli (nebo by měli být) 

analyzováni, ve smyslu zkoumáni, hodnoceni jako osobnosti. 

 
 

Nedobrovolná účast na supervizi 

 

Supervizoři i supervidovaní shodně uvádějí jako jedno z ohrožení pro vzájemný vztah 

v supervizi i skutečnost, že účast pracovníků na supervizi není dobrovolná a motivovaná. 

 

„Ale určitě je překážka to, když supervidovaný přijde na supervizi, protože to má 
nařízeno, potřebuje čárku a nemá jakoukoli motivaci na něčem pracovat, do něčeho se 
pouště, vůbec k nějaké introspekci dojít. Prostě je to účelová věc, tak tehdy to podle mě 
nemůže moc fungovat, no a možná se tím i naruší jakoby ten vztah, protože zas jako ze 
strany toho supervizora je ta práce fakt dřina.“ 

(SPV_5) 

 

 „T řeba se stávalo, že jsme opravdu neměli žádný problém, i kolektiv jsme byli dobrý i 
s klientama jsme vycházeli nebo prostě nebylo, prostě zrovna nějaký a vedoucí na nás 
tlačila – ale musíte mít nějaké téma, tak přece nepojedem společně a zase si něco 
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namlouvat a vymýšlet taky, jako já nevím, jestli to není tak jako tak uměle potom 
vytvořené, aby to proběhlo jenom.“ 

(PRAC_2) 

 

Jestliže pracovníci jsou k účasti na supervizi přinuceni různými formami nátlaku, pak 

to oni sami i supervizoři popisují jako skutečnost, která má negativní dopad na vzájemný 

vztah. Nejedná se pak o situaci, kdy by na prvním místě byly potřeby supervidovaných, 

ale ocitají se tam jiné zájmy, což supervidovaní citlivě zaznamenávají. 

 

Nedostatečná koheze pracovního týmu 

 
Supervizoři a někteří ze supervidovaných mají zkušenosti i s individuální supervizí, 

všichni se pak účastnili týmových supervizí. Jejich zkušenosti jsou různorodé, ale shodují 

se v tom, že jestliže supervidovaní mají obavy z otevřenosti před kolegy, projeví se to i 

ve vztahu k supervizorovi. 

„No je rozdíl, jestli je to ve skupině nebo je to individuální práce, protože když je to ve 
skupině, tak se často může stát, že tam jakoby nestojí překážky vztahu mezi supervizorem a 
supervidovaným, ale překážkou jsou vztahy na tom pracovišti, kde ti lidi to neotevřou, 
protože vědí nebo mají zkušenost, že když by upřímně něco pojmenovali, tak by se to 
později obrátilo proti nim, ať už v nějakých pomluvách nebo v jakoby nějakých sankcích.“ 

(SPV_5) 

 

„No, … niekedy je to ťažké, niekedy to ani nedostane, pretože človek má stopku, pretože 
vždycky se niečo môže dostať na vrch a potom sa to otočí proti vám...“ 

(PRAC_5) 

 

„A eště byla jedna věc, že toho jsme nedocílili, já nevím, jak to má správně být, ale když 
třebas von i něco v kolektivu nebo to že jsme byli takoví svázaní, protože u toho byla paní 
vedoucí. A … jako řešil se problém jenom jednou, a to když u toho paní vedoucí nebyla.“ 

(PRAC_2) 

 

Supervizoři i supervidovaní shodně reflektují, že v případě, že supervize probíhá jako 

týmová (a taková je zcela převažující zkušenost všech respondentů), vstupuje do vytváření 

vztahu mezi supervizorem a supervidovaným významná skutečnost, kterou je vztah mezi 

členy týmu. Jestliže v týmu samotném vládne napětí a nedůvěra, pak se supervidovaní 
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necítí dobře a bezpečně ani v supervizi a vnímají to jako vztahovou obtíž. Podobným 

ohrožením je i účast nadřízeného, zvláště když o tom pracovníci nemohli svobodně 

rozhodnout. 

 

Supervidovaní tedy pojmenovali jako vztahové obtíže některé situace, které jsou spíše 

organizačního rázu a mají souvislost s tím, jaká je kultura organizace, jak jsou vytvořeny 

podmínky pro supervizi a kdo se supervize účastní.  

 

3.2.3.2. Vnímání osoby supervizora 

 

Velkým okruhem vztahových obtíží jsou takové, které supervidovaní spojují přímo 

s konkrétní osobou (nebo se svou představou) supervizora. 

 

Nepříznivý první dojem 

 

Na vývoj a kvalitu vzájemného vztahu může mít dopad i první dojem, kterým 

supervizor na supervidované (a samozřejmě i opačně) zapůsobí. Respondentka uvádí, že už 

samotný zevnějšek by pro ni mohl představovat překážku ve vytváření vzájemného 

vztahu. 

„A pak třeba si myslím, že kdyby ten člověk i vypadal tak nějak divně, já nevím, třeba 
oblečení, kdyby vypadal, já nevím, třeba kdyby tady přišla ženská s nějakým výstřihem 
obrovským, nebo že asi musí vypadat tak nějak důvěryhodně a teď mě nenapadá to 
správné slovo… solidně, no asi.“ 

(PRAC_4) 

 

Stejně tak si vliv prvního dojmu uvědomují i supervizoři. 

„Já cítím takové to pozor, ten člověk je divný nebo prostě nějak mi nesedí, ať už to jak 
vypadá, co říká, jak se chová.“ 

(SPV_3) 
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Je pozoruhodné, i když snad ne překvapivé, že ve shodě s tím, jak supervidovaní jsou 

zaměřeni na svůj vztah k supervizorovi, nereflektují možnost, že i oni sami v supervizorovi 

vyvolávají nějaký dojem. Ale ani mezi supervizory se neobjevila myšlenka o tom, zda 

nějakým způsobem zvažují i svůj zevnějšek při přípravě na (zejména první) supervizní 

setkání. 

 

Přenosové vazby 

 

Toto riziko se téměř výhradně objevuje ve výpovědích supervizorů, mezi 

supervidovanými se o něm zmiňuje pouze jediná respondentka. 

 

„Že mi třeba připomíná někoho, nějakého člověka, že je mu podobný. (Otázka: Jak 
myslíš… to podobný?) Že jako, že třeba vypadá jako někdo, s kým ten člověk měl problém 
třeba. Nebo že se tak podobně chová asi no nebo tak mluví. Že mu to tak připomíná no.“ 

(PRAC_4) 

 

Jedna ze supervizorek také přemýšlí o přenosu ze strany supervidovaného. 

„Protože mám třeba i ty zážitky se supervizorem, supervizorkami, supervizory a kdy.. 
kdy ta postava vlastně je jakoby… asi na ni naskočí něco negativního z minulosti jo že 
nějaká jako… já nevím… přísná paní učitelka ze základní školy jo… supervizorka. Jo jako 
přísná paní učitelka ze základní školy nebo něco, co třeba nemám úplně uchopené, ale 
nepříjemné. Jo jako komplikuje to ten vztah.“ 

(SPV_4) 

 

„V ětšinou v té další supervizi zjistím, že to není o té potřebě, o práci o supervizi že jo 
toho člověka, ale že má jiné potřeby jo, takže pak většinou se k tomu vracím nebo 
dostávám se k tématu nebo v té supervizi z jakého důvodu to tak má a o čem to je, koho mu 
připomínám, spoustu věcí z psychoanalýzy vždycky tam taky naskočí přenosy protipřenosy 
a… anebo ty projekce prostě ve mně vidí i kamarádku, že si povykládáme jo o něčem 
prostě mimo ten rámec, takže když prostě narazím na to že aha pozor tady jsme odbočili od 
toho tématu a sklouzává to někam jinam než k té zakázce a než k tomu co vlastně jsme se 
dohodli i s tou frekvencí tak i většinou já to otvírám, protože samozřejmě ten člověk tu 
potřebu nemá, on by měl potřebu mě vidět třeba každý týden a vlastně dávám tomu tu 
stopku.“ 
(SPV_3) 
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Supervizoři se o možnosti narušení vztahu vlivem přenosu minulých zkušeností 

zmiňují. Je to tedy něco s čím počítají, co se v supervizi může objevit a pak je třeba to 

řešit, jinak by to způsobovalo ve vztahu těžkosti. 

Podobně se ve výpovědích respondentů se objevuje představa supervizního procesu, 

který je zaměřen na potřeby supervidovaného a ze strany supervidovaných je hodnoceno 

jako vztahová obtíž to, co narušuje soustředění na téma supervize, i když to samo o sobě 

není negativní skutečností, jako je třeba erotické vnímání osoby supervizora. 

„No jak už jsem říkala to, že to byl chlap, to bylo divné. V čem to bylo divné? No pak 
jsem teda zpětně zjistila, že někdy jsem se snažila spíš říkat nebo upravovat problémy nebo 
vybírat ty problémy, které se mi zdály také atraktivnější, no, taky a podávat je tak, aby se 
člověk tak nějak neshodil asi.“ 

(PRAC_4) 

 

„Pak si myslím, že třeba jsem si uvědomovala, že vztahové obtíže mám, když supervizor 
muž a jako bylo tam i nějaké takové jako že… něco z přenosu mi tam naskakovalo… asi 
fakt něco jako otec nebo autorita postava nebo možná i nějaké erotické též jakoby znaky.“ 

(SPV_4) 

 

Podobně jedna ze supervizorek mluví o tom, proč by sama pro sebe chtěla jako 

supervizora ženu a ne muže. 

„Tak já nevím proč bych to komplikovala sama sobě přece protože mužský no tak 
k tomu bych asi brzy vzhlížela asi až moc (smích) to nemám zapotřebí přece. Supervizorka 
teda jednoznačně,  to je víc v klidu a víc o té práci.“ 

(SPV_7) 
 

Supervidovaní (pracovníci i supervizoři v roli supervidovaných) tedy ke vztahovým 

obtížím přiřazují i erotické vztahování k supervizorovi opačného pohlaví a vysvětlují to 

tím, že má z jejich pohledu nepříznivý dopad na supervizní spolupráci.   

 

Křížení rolí 

 
Vztahové obtíže vyplývající z křížení rolí se objevovaly u několika supervizorů, ale 

pouze u jedné supervidované, a to spíše v náznaku. 
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„Když vzájemně se takto znají jakoby na té osobní úrovni, tak naopak se může stát to, že 

vlastně mu to brání v nějakém jakoby objektivnějším náhledu na nějakou takovou věc jo, 
že když přijdu k věci, o které vůbec nic nevím, tak mě napadají otázky a doptávám se na 
věci, které můžou znít jakože jsou úplně hovadina, ale přitom někdy přímo vedou k tomu, 
co je problém, zatímco když jsem zachycená jakoby vztahově informačně v tom všem 
zapletená, tak už procházím nějakou svou vlastní cenzurou, co by to mohlo být a co by tu 
určitě nemohlo být, co je ten problém jo, že tam, tam si myslím že je to lepší když to je 
někdo opravdu jakoby mimo kruh potom, není to ale vždycky možné, to není možné 
vždycky, když to tak je, tak je to nutné to ošetřit. 

… 

Myslím, že v tom hraje roli to, co už jsem zmiňovala, když jsou teda ty role zkřížené, jo, že 
fakt se ten supervizor zná s někým nebo ten supervidovaný je v nějakém jiném ještě vztahu 
směrem k tomu supervizorovi jo, že tam nemůže běžet takové to čisté.. i… no jakože teď si 
to jakoby si dovedu představit, že ten supervizor si to může, že může prožívat to, že si 
nedovolí některé věci říct, protože aby toho nezranil nebo aby to někde se neřeklo..“ 

(SPV_5) 

 

„Jednu mám se zadavatelem supervize a zároveň členem týmu, který má obrovská 
očekávání, cením si ho velice jako člověka a cením si jeho práce a tam mě navstává právě 
taková potíž udržet se vyloženě v té roli supervizora, nepromítat do těch supervizí teď 
nechci říct ústup k němu, protože to prostě tam promítám…“ 

(SPV_1) 

 

„No.. já bych asi se svým supervizorem nechtěla moc potkávat mimo supervize a mimo 
třeba nějaké profesní setkání…“ 

(PRAC_4) 

 

Toto ohrožení vzájemného vztahu reflektují v daleko větší míře supervizoři. Jejich 

hodnocení není jednoznačné. Zatímco někteří z nich vidí křížení různých rolí ve vztahu 

k supervidovaným jako závažné riziko pro vztah i průběh a přínosy supervize, jsou i 

supervizoři, kteří tuto skutečnost vnímají jako méně ohrožující. Supervidovaní neuvádějí 

zkušenosti s touto situací, pouze jedna pracovnice ji předjímá jako potenciálně ohrožující, 

aniž by ji sama osobně prožívala. 
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3.2.3.3. Neetické jednání supervizora 

 
Nadřazenost supervizora 

 
Postoje a jednání supervizora vnímají supervidovaní velmi citlivě a dávají najevo, že 

zde je vysoké riziko vztahových obtíží. 

„Kdybych měla pocit asi, že neví o čem mluvím, že se nedokáže vcítit do té mé situace, 
že to jde asi k tomu nějak potom k tomu co říkám takový despekt, že kdyby se mi zdálo, že 
to není praktické tak co mi říká, že se to nedá využít zrovna konkrétně v té mé praxi.“ 

(PRAC_4) 

 

„Nevím, no taková nějaká ta nadřazenost, i když vlastně má na to právo, protože to ale 
vlastně... (otázka výzkumníka: Teď tomu úplně nerozumím...) No jako takhle, ne 
nadřazenost, nadřazenost, to ano, že se cítí více nad tím ten supervizor nad tím 
pracovníkem v nějakém tom sociálním zařízení, takže ho vlastně snižuje. Teda spíš, že to 
dává najevo, že on je... že snižuje vlastně toho pracovníka nějakým způsobem...“ 

(PRAC_7) 

 

Supervidovaní uvádějí, že jejich vztah k supervizorovi by mohlo narušit takové chování 

supervizora, ze kterého by vnímali jeho nadřazenost a povýšené jednání. Pro některé 

supervidované bylo poměrně obtížné vyjádřit svůj postoj k takovému chování, protože na 

jedné straně vnímali rozdílnost rolí a jistou autoritu na straně supervizora (a do jisté míry i 

něco takového očekávají), ale zároveň vyjadřují potřebu určitého partnerství a je pro ně ze 

strany supervizora důležitý respekt. 

Podobně se k nadřazenosti supervizora vyjadřují i supervizoři.  

„Co může narušit vztah je opravdu nějaká situace, kdy ten supervizor se staví do pozice 

nějakého jako superexperta, který vlastně toho supervidovaného tlačí dolů nebo ho 

ponižuje svýma otázkami nebo je ironický nebo jakoby neudrží to partnerství, o které tam 

podle mě v supervizi jde, přestože je zkušenější a moudřejší a blablablabla, tak neudrží to 

partnerství, jakoby postaví se hierarchicky.“ 

(SPV_5) 
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U některých ze supervizorů je to téma, kterým se hodně zabývají a přemýšlejí o své 

práci i z tohoto úhlu pohledu. Explicitně uvádějí, že při supervizi je úcta 

k supervidovaným a partnerský postoj něčím, na co vědomě hodně dbají. Další 

supervizoři sice výslovně nezmiňují to, že by nadřazený postoj považovali za něco, co 

narušuje vztah v supervizi, ale v jejich vyjádřeních o supervidovaných jednotlivcích nebo 

týmech v pozadí respekt zaznívá. Není však možné to říci o všech výpovědích. 

 

Vnucování vlastního pohledu supervizora 

 

Dalším faktorem, který z pohledu supervidovaných může ovlivnit vztah 

k supervizorovi, jsou takové způsoby jednání, které supervidovaní pociťují jako 

nerespektování vlastního pohledu supervidovaného nebo vnucování svého názoru 

supervizorem. 

„Jsou supervizoři – posuzovatelé – tedy ti, kteří práci hodnotí, příliš radí a nabádají 
k tomu, co se má a nemá dělat, jak by to mělo vypadat správně, někteří jsou až arogantní.“ 

(PRAC_6) 

 

„Jakože bych si nerozuměla s tím supervizorem nebo že by jako… asi bych mlčela, asi 
bych se vůbec nijak nevím no… (Otázka: A jak by se to mohlo stát?) „Kdyby prostě měl 
jiný názor a vyvracel mi to nebo kdyby tam byl nějaký takový.. ne odpor, ale prostě 
nesoulad.“ 

(PRAC_2) 

 

„No pretože keby mi povedala: tak povedzte a prečo, no tak ja jej to nepoviem.“ 

(PRAC_5) 

 

„A co dalšího vnímám je, že když už my něco říkáme, tak když to nezapadá do jeho 
scénáře nějakého myšlenkového, tak jako by to vůbec neposlouchal a nebral v úvahu.“ 

(PRAC_1) 

 

„Když si za něčím stojím, tak si za tím stojím. Nějaký názor jeho (supervizora, pozn, 
aut.) vnutit mi až tak, tak to asi by nešlo, že by mi vyloženě vnutil co on si představuje. Že 
realita je vždycky jiná. 
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… 

Pokuď to je, když se nad tím zamyslím a když by to mělo kladný potom nějaký výsledek, tak 
určitě to přijmu, ale ne že mi bude nutit něco, co by opravdu byl nesmysl, z mého hlediska 
asi tak.“ 

(PRAC_3) 

 

Z výpovědí supervidovaných se jeví, že nedostatečný respekt k vlastním postojům i 

názorům vnímají jako skutečnost, která značně narušuje vztah mezi nimi a supervizorem. 

Jedná se zřejmě o významný aspekt, protože se shodně objevil u všech supervidovaných. 

I když pracovníci na jedné straně často očekávají od supervizora radu nebo návrh řešení, 

potřebují zároveň to, aby supervizor bez kritiky p řijímal i jejich názory a nesnižoval je. 

Zdá se, že za touto potřebou se objevuje i hlubší touha po úctě ze strany supervizora a 

v těchto interakcích se značně odráží. 

Také supervizoři se vyjadřovali k tomu, jak na tuto skutečnost nahlížejí a jak k ní 

přistupují. 

„Vždycky to říkám v té supervizi ze začátku, já vám nebudu říkat, jak to máte dělat jo já 
můžu říct, jak to mám já, jak to vidím já, jak to dělají někde jinde, jak to dělají na jiných 
pracovištích a budou to doporučení… jo zkusíme třeba najít i deset, ale je na vás, na 
vašich možnostech, protože nemáte moji hlavu a já nemám vaši, co z toho si vyberete, co 
zkusíte, jo. Takže jsem přešla od toho řekla bych direktivnějšího proudu k tomu, že 
nabízím…“ 

(SPV_3) 

 

Ze strany supervizorů převažuje vědomí, že prosazování vlastních názorů, postojů a 

hodnot může přinést závažné obtíže ve vztahu se supervidovaným a většina z nich tuto 

skutečnost také reflektuje; někdy ji pokládají riziko narušení vztahu za natolik vysoké, že 

do značné míry váhají i nad tím, zda a jak poskytovat nebo neposkytovat vyžádané 

rady. 

 

Hodnocení a kritika 

 

Dalším jednáním, které z pohledu respondentů s vysokou pravděpodobností naruší 

vzájemný vztah, je hodnocení a kritika supervidovaných ze strany supervizora. 
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„No, to asi třeba to, co by mě hodnotil, tedy špatně hodnotil…“ 

(PRAC_4) 

 

„To je nesmírně důležité ta jakoby důvěra k tomu supervizorovi, že mě tím provede, že 
mě v tom nenechá, že mě neztluče jakoby jo, že mě neponíží, že ze mě neudělá blbce…“ 

(SPV_5) 

 

„Tam u toho jednoho právě dochází hodně jako k nálepkování toho člověka a 
přisuzování mu nějaké role třeba hned po prvním setkání.“ 

(PRAC_1) 

 

Už v souvislosti s předcházejícími negativními zkušenostmi ze supervize se 

supervidovaní i supervizoři shodně vyjadřovali k tomu, že posuzování jejich osobností je 

něčím, co vzájemný vztah ohrožuje. Takové hodnocení nebo kritika jsou zde respondenty 

znovu uváděny jako závažná skutečnost s negativním dopadem na další vývoj vztahu. 

SHRNUTÍ 

Supervizoři a supervidovaní mají poněkud odlišné vnímání vztahových obtíži 

v supervizi. Supervizoři je považují za součást procesu, za skutečnost, se kterou se dá 

nakládat a kterou je možné někdy i využít v supervizní práci, zatímco supervidovaní 

chápou vztahové obtíže spíše jako něco definitivního. Tento stav je srozumitelnější, když 

se blíže podíváme na jednotlivé subkategorie vztahových obtíží. 

K reflexi vztahových obtíží supervizoři využívají některé teoretické koncepty, zejména 

dramatický trojúhelník a modely transakční analýzy. Koncepty jim pomáhají k rychlejší 

orientaci v situaci. 

 

Ve výsledcích se objevily tři okruhy vztahových obtíží: 

□ Nepříznivá kultura organizace (na tuto oblast se soustředili supervizoři) 

□ Vnímání osoby supervizora (také na tuto oblast se soustředili supervizoři) 

□ Neetické jednání supervizora (na tuto oblast se soustředili supervidovaní) 
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3.3. Bezpečné útočiště 

Jedním z konceptů teorie vztahové vazby je bezpečné útočiště. Jak už bylo popsáno 

v teoretické části, jedná se o jednu z funkcí vazbové osoby. Jestliže jedinec prožívá 

nejistotu, obavu, stres, pak vyhledává oporu, uklidnění. Myšlenka bezpečného útočiště je 

spojena se zajištěním bezpečí a minimalizováním ohrožení. Kladla jsem si proto otázku, 

zda a jakým způsobem supervizoři bezpečné útočiště vytvářejí a jestli supervidovaní 

takový chráněný prostor potřebují a očekávají. Hledala jsem proto odpověď na tyto 

vedlejší výzkumné otázky: 

 

� Jak vnímají supervidovaní potřebu bezpečí, pomoci a podpory v supervizi? 

� Jak potřebu bezpečí, pomoci a podpory pro supervidované vnímají supervizoři? 

� Jakým způsobem supervizoři toto bezpečí vytvářejí, jak poskytují podporu a pomoc? 

 
Výsledky ukázaly dva hlavní okruhy, které supervizoři a supervidovaní vnímají jako 

poskytování pomoci a podpory. 

 

3.3.1. Bezpečný prostor 

Supervizní rozhovor bývá spojen s různými nejistotami nebo obavami. Není 

neobvyklé, že tématem jsou náročné situace, ve kterých si supervidovaný nevěděl rady, 

prožíval pocity selhání nebo se cítil ohrožený. Může se však jednat i o obvyklé, běžnější 

pracovní situace, ale už jen mluvit o sobě a o tom, jak je prožívám, nemusí být snadné. Pro 

jiné je náročnou situací už jen promluvit před skupinou. K tomu přistupují i fantazie nebo 

reálné zkušenosti z minulosti se zneužitím sděleného proti supervidovanému. 

Obava ze sdělování se u supervidovaných objevuje často a zároveň také dávají najevo, 

že potřebují mít vytvořeny určité podmínky pro to, aby obavu z komunikace a 

otevřenosti mohli překonat. Supervidovaná vysvětluje, co potřebuje k tomu, aby se jí 

v supervizi dobře pracovalo a aby mohla mluvit o tom, co potřebuje. 

„Asi důvěryhodného člověka, který by byl na té pozici supervizora… že umí vytvořit 
takovou nějakou atmosféru, ve které bych se nebála to říct.“ 

(PRAC_4) 
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Také další ze supervidovaných vypovídá o tom, jak pro ni bylo obtížné sdělovat některé 

skutečnosti, ale v rámci supervize toho byla schopna. 

„Od té supervize jsem věděla, že bude nějaké zázemí, že kdyby něco, tak to bude nějak 
ošetřeno. Cítila jsem ta, to bezpečí nebo já nevím, jestli se to dá ještě nějak jinak 
pojmenovat, ale byla to pro mě chvíle nebo příležitost říct si, co jindy pro mě bylo těžké. 
Že mi to pomohl Petr i formulovat a vyjádřit, a opravdu jsem si řekla to, co jsem 
potřebovala.“ 

Supervidovaní dávají najevo, že sebeotevření pro ně není snadné a že to není možné za 

jakýchkoli okolností. Citlivě vnímají, jestli je pro ně bezpečné sdělovat to, o čem potřebují 

mluvit. A očekávají od supervizora, že pro supervizní rozhovor bezpečný prostor 

vytvoří. Zamýšlejí se také nad tím, jakými prostředky je toto bezpečí tvořeno, čím se 

v nich vědomí důvěry upevňuje a co přispívá k otevřenosti supervidovaných. 

Dostatečná délka spolupráce 

Jedním aspektem je časové hledisko; pro supervidované hraje roli to, jak dlouho 

supervize s určitým supervizorem probíhá a do jaké míry ho tedy znají. 

„Tak vždycky ze začátku je takové co říct neříct nebo tak jako, ale to je dycky jak že tu 
toho člověka zas tak neznáme že to je zas někdo nové a hned se rozvykládat u toho nového 
člověka ale, jak už jsem viděla paní po druhé že tak vím z kady chodí a jaký má přístup, 
jak umí o tom pohovořit takže, bylo to fajn.“ 

(PRAC_3) 

Tato pracovnice si uvědomuje, že kdyby neměla možnost supervizora postupně po 

nějakou dobu poznávat, asi by to významně snížilo míru její otevřenosti. 

„Možná, že kdyby pokaždé chodil někdo jiný že, tak taky asi by to, asi by to nebylo.“ 

(PRAC_3) 

Také supervizoři berou v úvahu to, že délka spolupráce má svůj význam a je nutné 

s touto okolností pracovat. 

„Supervize si myslím že je takové zvířátko živé a se vyvíjí a fakt roste… roste s každým 
setkáním můžeme začít s něčím a ti lidi časem pochopí, že jsou v bezpečném prostředí a 
zas to může být jiné.“ 

(SPV_3) 

Supervizorka na základě svých zkušeností předpokládá, že dění v supervizi se může 

vyvíjet. Neočekává, že supervidovaní se budou hned cítit bezpečně; je připravena dát jim 

k tomu potřebný čas. Co by se však v tomto čase mělo odehrávat, z čeho může pocit 
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bezpečí narůstat? I na tuto otázku dávají respondenti odpověď, která je zachycena v další 

části. 

Přehledná struktura a dohodnutá pravidla 

Sami supervidovaní vidí jako důležité, že mohou supervizora postupně poznávat a 

mohou tak na základě předcházejících zkušeností s přístupem supervizora a jeho 

chováním sami lépe odhadnout, kolik otevřenosti si chtějí a mohou dovolit. Delší časové 

období, po které supervize probíhá, takže umožňuje to, aby se supervidovaní více 

seznámili s průběhem supervizních setkání. Pracovnice, která má desetiletou zkušenost se 

supervizemi, vnímá další výhody toho, že se pro ni tato spolupráce stala v průběhu času 

známou. 

„Má to svůj jako bych  řekla ten rituál, který dává tomu nějaký takový rámec a zase mě 
se tam cpe to bezpečí jo?“ 

(PRAC_6) 

 „Že se známe s tím supervizorem dlouho tak i … je to takové že už víme ty …jakoby..ne 
svoje zvyky ne to nejsou žádné nebo já nevím jestli jsou tam nějaké zvyky ale, takový už 
máme takový rituál že si sednem pozdravíme se, řeknem si, co bylo v mezidobí…a tak 
nějak plynuje se přejde k současnosti.“ 

(PRAC_6) 

„N ěkdy jsou tam trošičku ty obavy, ale vždycky si říkám, vždycky to nějak dopadlo a 
vždycky jsme si něco odnesli.“ 

(PRAC_6) 

Rozlišuje dva aspekty, které při tomto nastavení přispívají k jejímu pocitu většího 

bezpečí. Je to jednak jasná a očekávatelná struktura a pravidla průběhu supervize a 

jednak se také může opřít o předcházející zkušenost s přínosy supervize. Zároveň však 

vypovídá o tom, že i po tak relativně dlouhé době může být supervize spojena s obavami, 

nejistotou a s potřebou bezpečí. 

Dohodnutá pravidla 

Podobně i jedna ze supervizorek popisuje svou potřebu hranic a pravidel ve své vlastní 

supervizi. 

„Takže očekávám asi  podporu, aby se to mohlo vyjádřit, a zároveň očekávám nějaký 
ohraničení, což mě se zdá že už dělá celá ta supervize jo, že nejen ten supervizor, ale 
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samozřejmě von tam stojí jako ten, kterej to drží, tak zase očekávám, že to nepřeleze nějaký 
hranice který ani já sama bych nechtěla. Jo že to dělá fakt takovej jako vohraničenej 
prostůrek, ve kterým jako můžu to ze sebe dostat ale … ale není to jako když rozmlátím 
dveře nebo něco takovýho, co pak mě mrzí, jo.“ 

„Nemyslím si, že by to ten supervizor musel jako dělat, no tak už jako stop nebo něco 
takovýho, ale už jenom tím, že ten, že to není podle mě jenom o supervizorovi, ale o tom, že 
teď tady sedíme na supervizi a to je teď nějakej rámec, kterej prostě todle trochu jako 
zajišťuje, že to nebude příliš přelízat někam, kam bych ani já nechtěla. Že i pro mě je to 
nějaká ochrana.“ 

„Protože jsme si dali pravidla žejo, a  všichni vo nich víme, že to je tím no nastavením 
supervizním no.“ 

(SPV_6) 

Důležitým prvkem pro vytvoření bezpečí v supervizi jsou pro supervizorku jasná 

pravidla a hranice. Jejich nastavení a dodržování však nepovažuje za výlučnou úlohu 

supervizora, ale vnímá je jako sdílenou zodpovědnost účastníků supervize, i když 

supervizor je určitým garantem tohoto procesu. Struktura společně vytvořených a 

přijímaných pravidel se tak stává něčím, co už samotnou svou existencí působí jako 

uklidňující faktor a napomáhá tomu, aby se supervize stala známým prostorem, ve kterém 

se supervidovaní mohou orientovat a nemusí mít obavu, že se v něm ztratí nebo se 

dostanou do situací, ve kterých nechtějí být. 

„Jako je fakt že jako jsou věci, o kterých se nedá nikde jinde mluvit než s těma lidma, 
kteří jsou na to naladění, že teď si budem povídat o té práci supervizně a je tam někdo, kdo 
tomu ještě dává pravidla, ať se to nerozplizne v nějakou debatu u kafe.“ 

(SPV_3) 

Také další supervizorka považuje vytvoření supervizního prostoru ohraničeného 

pravidly jako jeden z předpokladů toho, aby bylo možné otevřít rozhovor o určitých 

tématech. 

Supervizoři i supervidovaní se shodují v tom, že k tomu, aby se snížily obavy a nejistoty 

supervidovaných (což jsou ovšem v supervizi zcela přirozené emoce) je potřebné vytvořit 

bezpečný prostor. Zároveň uvádějí i nástroje, kterými je vytvářen: 

 

3.4. Poskytování podpory a pomoci 
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Bezpečné útočiště je také charakteristické poskytováním podpory a pomoci. Výsledky 

ukazují několik možností, jak supervidovaní podporu a pomoc vnímají. 

Vstřícné naslouchání 

Jedna ze supervidovaných vnímá podporu ze strany supervizora následujícím 

způsobem. 

 „No nejvíc to bezpečí…že ten Petr to vždycky…  a ten supervizor to vždycky dovolil to 
přeformulovat a říct jestli tomu tak dobře rozumí, dovedl se doptat, dovedl … přijít vlastně 
na tu podstatu té věci. Možná že někdy to byly… že se některé věci byly podvědomé a skryté 
v jakoby pod něčím jiným.“ 

(PRAC_6) 

Také další supervidovaní vypovídají o projevech zájmu a pochopení. Je to něčím, co od 

supervizora očekávají. 

„Každého z nás poslouchá a má o něho zájem, protože se jako doptává, když něčemu 
nerozumí, tam je znát, že prostě se snaží dopídit toho jako prapůvodního problému který 
každý z nás nějak má v té pozici. Takže tam jsem ráda, že projevuje ten zájem o nás.“  

(PRAC_1) 

„Že by ten supervizor měl nás chápat…“ 

„… aby pochopil můj problém a taky poradil…“ 

(PRAC_2) 

V jednom rozhovoru zaznělo, že někdy stačí i velmi málo k tomu, aby to supervidovaný 

vnímal jako pomoc. 

„No určitě právě to že je na to jiný pohled a že třebas někdy se řekne jediná věta a fakt 
to třebas pomůže, že člověka to nenapadne že hned třebas jako a co kdybyste zkusili to, 
nebo nešlo by to tak a člověk jako zrovna třebas to nikoho nenapadne. Čím víc lidí si tak o 
tom popovídá, tak přece jenom tam vždycky něco kloudného by se mělo najít.“ 

(PRAC_3) 

Supervidovaní popisují jako projevy podpory takový způsob vedení rozhovoru, ve 

kterém supervizor svou snahu o porozumění dává najevo vstřícným nasloucháním, tedy 

parafrázuje vyslechnutá sdělení, dotazuje se, nestaví se do pozice toho, komu je vše hned 

jasné. A zároveň směřuje rozhovor k tomu, aby bylo možné nahlédnout na téma 
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rozhovoru nějakým jiným zp ůsobem. Toto supervidovaní prožívají jako projev zájmu a 

je to pro ně pomoc.  

Když nad podporou supervidovaných přemýšleli supervizoři, nástroje vstřícného 

naslouchání explicitně nezmiňovali.  

Svoboda (absence nátlaku) 

Pokud jde o komunikaci mezi supervizorem a supervidovanými, uvádějí respondenti 

také další skutečnost, která napomáhá pocitu bezpečí i otevřenosti supervidovaných. 

„Vedela podať tu otázku a ona aj ... možno nechala vám aj čas, že si to môžtě 
rozmyslieť a vravela: já na vás netlačím môžete to povedať, nemusíte to povedať, a keď 
to viacery a niekto začal, tak už sa potom… viete aký su ľudia ostýchaví alebo presne 
z tochto dôvodu, toho druhého, čo som povedala, (obavy ze zneužití informací, pozn. aut.) 
to išlo celkom dobre.“ 

Tato supervidovaná pak ještě znovu charakterizuje, co jí při supervizi umožnilo být více 

otevřená. 

„No že nič nemusíme. Takže keď to chceme vyriešit a lebo chceme sa posťažovat, alebo 

chceme sa niečo zpytat, tak môžeme a našla tu formu, ktorá, buď to človek povedal alebo 

to nepovedal.“ 

 (PRAC_5) 

Supervidovaná na jedné straně reflektuje okolnosti a obtíže, které otevřenost omezují, 

ale na druhé straně charakterizuje, jaký přístup supervizorky otevřenost naopak 

podporoval. Uvádí svobodu a absenci nátlaku, kde bylo na rozhodnutí supervidovaných, 

zda se do rozhovoru zapojí a v jaké míře a kam chtějí svá vyjádření směřovat. 

Supervizorka pravděpodobně také uměla pracovat s časem a tichem, protože 

supervidovaná nepopisuje čas pro přemýšlení jako nepříjemnou nebo trapnou situaci, ale 

jako pozitivní skutečnost. Snad tomu napomohla i skutečnost, že supervizorka výslovně 

uvedla, že je zde čas k přemýšlení, což mohlo být prevencí pocitu trapnosti. A stejně tak i 

svoboda vyjadřování nebyla jen nevysloveným předpokladem, ale byla uvedena explicitně; 

což ovšem také zároveň odkazuje k už výše uvedené struktuře a pravidlům supervize. 

Čas k přemýšlení 
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Supervizoři také považují za důležité, aby v supervizi vytvořili prostor, ve kterém 

mohou supervidovaní přemýšlet.  

„Teďkom se ptám na to téma že dost, třeba začnou bejt ticho, a že třeba řeknu že to je 
běžný že se lidi potřebujou zamyslet, jako trochu komentuju to co voni můžou prožívat, a 
měli dost času a klid že nemusej bejt ve stresu a tím by nevymysleli třeba nic, jo?  Jakože 
jako uklidňuju že tohle patří k tomu učení se supervize, a že počkáme až něco přijde, a pak 
když něco přijde, tak jako z toho vyštípu to co je jako voceňující jak to téma tam patří, když 
tam teda patří, a nemám zkušenost že by nepatřilo jo, takže potom voceňuju a voni se ti lidi 
jako rozhoupou, že vlastně se nebojej nebo něco takovýho.“ 

… 

„T ěma mýma komentářema jako který usnadňujou to bytí v tom třeba neznámým 
prostoru, tak se mi zdá že se těm lidem uleví a že se votvíraj trochu nebo. Že maj větší 
bezpečí v tom bejt.“ 

(SPV_6) 

Respondentka zároveň dokáže odhadnout, že ticho by pro supervidované mohlo být 

tíživé a snaží se snížit napětí tím, že potřebu dostatečného času představuje jako 

přirozenou. K tomu pak ještě připojuje oceňování, které bude zmíněno ještě i později. 

Humor 

Supervidovaní uvádějí i další prvek, který přispívá k jejich pocitu, že se nemusí obávat 

a vnímají ho jako podpůrný. 

„No, člověk může říct spoustu slov, které vlastně jenom vysvětlí ale tak to asi vynikne 
tak nějak z toho z celého toho rozhovoru, že to není, že vládne taková volnost, že člověk 
není nějak upnutý, že bude vlastně mluvit o něčem, ale že tak ty slova tak nějak zapadají 
do sebe.“ 

(PRAC_7) 

„Ur čitě i nějaký humor i ten jeho vhled, tak jako vyhovujeme si tak asi tak.“ 

(PRAC_6) 

 „Pak jsme měli pána, takového mladšího no a ten byl takový zase, on to uměl tak jinak 
podat a byl takový srandista a bylo to záživnější s ním.“ 

(PRAC_2) 

„Aby byl (supervizor, pozn. aut.) pozitivní prostě.“ 

(PRAC_2) 
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Supervidovaní naznačují, že vítají odlehčenější atmosféru a kromě toho, že k ní 

přispívá, že se necítí pod tlakem supervizora, zmiňují i přínos humoru a pozitivního 

zaměření supervizora. 

Ani supervizoři nestojí o to, aby supervize byla strnulá a vážná záležitost, i oni chápou 

humor jako skutečnost, která pomáhá nejen supervidovaným, ale i supervizorovi. 

„Mn ě docela pomáhá, že se kolem věcí můžeme zasmát taky.“ 

(SPV_6) 

Jedna ze supervizorek si je vědoma toho, jak se svým pozitivním nastavením pracuje a 

jaké to může mít dopady na supervidované. 

Říkám já jsem idealista optimista, nebrat mi mé iluze, je fakt že je to možná i nakažlivé,  
že se snažím ty lidi vést k tomu že prostě se můžou na ty věci podívat jinak a že každou 
situaci je … asi hodně věcí vyvěrá z toho že se snažím myslet pozitivně.“ 

SPV_3 

Další supervizorka naznačuje spojitost vydařené supervizní spolupráce a schopnosti 

společně se zasmát. 

„A že když se to povede a že když nakonec je i trošku legrace tak si myslím že to je 
nadhled nad mojí prací, byť třeba v pokusech.“ 

 

(SPV_4) 

V jedné z výpovědí supervizorka popisuje poměrně velký prostor, který humoru dává. 

„Je fakt že se snažím vnášet takový humor, prostě to neberem nějak tragicky, že prostě 
nejsem ten člověk, který prostě upjatá tvář že se hodně nachechtáme v supervizi.“ 

… 

„A vůbec se nebráním vtípků, mám jednu skupinu v té skupině se začíná vtipem, vždycky 
jak se sejdem tak oni vědí, že já si vtipy nepamatuju to jim vždycky říkám, tak vždycky už 
jsem pověřila toho jednoho, že je takový vtipkař, tak že vždycky jak přijdu tak mi řekne 
prvních pět nejnovějších vtipů (smích) a tím začínáme a vždycky je obrovské haló a proč 
néé, vždyť já si myslím že ta sociální práce nebo vůbec ta práce s lidma je hodně náročná 
a hodně i smutná a když víte, jaké jsou cílovky a jo že aby ti lidi se nemohli zasmát.“ 

(SPV_3) 
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Respondentka nevidí humor jako něco samoúčelného, jako prostředek, který má sloužit 

jen k pobavení, ale vnímá ho v kontextu náročnosti sociální práce jako nástroj podpory 

sloužící uvolnění a odlehčení situace, která z různých důvodů může být pro supervidované 

tíživá.  

Nekritický postoj 

Předcházející způsoby poskytování podpory uváděli v různém rozsahu supervidovaní i 

supervizoři. V rozhovorech se supervizory se však nacházely i další způsoby jednání, 

které oni sami chápou jako podpůrné. 

 „Takže když je ocením a když je podpořím a dám jim tu podporu, že je nechci kritizovat 
sejmout, že rozumím tomu, že děláme věci blbě i já věci dělám blbě… hodně pracuji třeba 
s takovou tou sebekritikou, kterou ukazuju na sobě i se… a to je právě jak ještě když se 
vrátím k tomu tématu těch vztahových obtíží, když něco pokazím, když to prostě neošetřím, 
tak já to potřebuji nějak tak o tom mluvit z toho svého pohledu jo, že jsem to mohla udělat 
jinak jo, že to je ta to je ten příklad toho, že se věci dají změnit jo rozumím tomu, vím že mi 
to zkomplikovalo práci, můžu to udělat stokrát jinak, tak udělám to takhle a pak teda nesu i 
zodpovědnost za následky, nicméně když se k tomu vrátím ti lidi vědí, že to byla moje 
chyba, takže si oddechnou že jo, nemusí být na mě naštvaní a pak se nám mnohem lépe 
spolupracuje. Takže mnohem lépe se mi potom pracuje, když já jsem sebekritická zdravě, 
zase ne že se prostě tam sesypu a nevím potřebuju… vždycky si dělám legraci, až já se 
sesypu a vy mi budete dělat supervizi, tak jsme u konce (smích,) ale v tuto chvíli je to 
opravdu o tom je naučit, že zdravá sebekritika je důležitá. 

(SPV_3) 

Nástrojem podpory může být také takový postoj supervizora, který nepovažuje chybu za 

důvod ke kritice; alespoň tak to vnímá respondentka. Nezavírá před chybami oči, ale 

předkládá je jako přirozenou součást lidského snažení a jako příležitost k procesu růstu a 

změny. Snaží se pomoci supervidovaným v tom, aby se na své chyby dokázali podívat, ale 

postupuje tak, že zveřejňuje své vlastní chyby, nezaměřuje se na chyby 

supervidovaných. 

V rozhovorech se supervidovanými se tato kategorie výslovně neobjevila, při 

přemýšlení o podpoře ze strany supervizora neuváděli, že by za nástroj podpory považovali 

nekritický postoj supervizora.  

Oceňování 

Dalším nástrojem podpory je oceňování supervidovaných, které také uvádějí 

supervizoři, ale ne tak supervidovaní. 
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„Nastavit na tu podporu, na to posílení vlastně té schopnosti vůbec terapeuticky 
pracovat, což je jakoby v té terapeutické, v tom terapeutickém vztahu je to podobné k tomu 
nastavení na ty silné stránky toho klienta co, co může využít pro sebe v tom, v čem 
potřebuje.“ 

(SPV_5) 

 „Já to mám tak, že pořád někoho podporuju nebo oceňuju a po té verbální stránce, 
protože mi připadá, že nikdy není dost a je úplně úžasné, že tam je, že přemýšlí, že dává 
pozor a podobně a pak vlastně je … zprávy ze supervize když dávám dokupy pro ten tým 
tak vlastně vypichuju takové ty věci, které mi připadají důležité, že se mi líbili, že to lidi 
zvládli jo, že prostě k něčemu dospěli , to vždycky vypíchnu, kudy chodím tudy chválím 
nóó, já nevím, jestli ještě nějaké jiné možnosti podpory.“ 

 „Opečovávám je doslova v tom smyslu, že s nima sdílím to, že práce, kterou dělají, je 
náročná, že zaslouží mnohem víc peněz než dostávají a že i supervize může být místem, kde 
je někdo ocení za to, co dělají, protože bohužel ne vždycky se jim dostane té pochvaly ať už 
od klientů nebo… možná spíš než od vedoucích. Takže to je jedna moje… jako dávám tu 
podporu hned na začátku.“ 

(SPV_3) 

Supervizoři vidí jako důležitou součást pomoci a podpůrného jednání i schopnost 

zaměřit se na pozitivní stránky supervidovaných, na jejich schopnosti, na to, co se jim 

podařilo a na to, co se zvládli. Nestačí však jen to, že si toho u supervidovaných všímají, 

ale vidí jako důležité tyto skutečnosti i verbalizovat, sdělovat je supervidovaným. 

Součástí ocenění je i všímavost k obtížím, kterými supervidovaní procházejí  a které 

překonávají a uznání náročností podmínek nebo situací. Podobně jako tomu bylo u 

kategorie nekritický postoj, neobjevovalo se v rozhovorech se supervidovaným neobjevilo, 

že považují oceňování nebo pochvalu za podpůrnou skutečnost. 

SHRNUTÍ 

Tato část výzkumu tedy ukázala, že supervidovaní i supervizoři považují vytváření 

bezpečného prostoru a poskytování pomoci a podpory za jeden ze stěžejních aspektů 

supervizního procesu, bez kterého by se buď supervize stávala něčím jiným nebo by jen 

klouzala po povrchu a nepřinášela by očekávaný užitek. 

Mezi supervizory a supervidovanými je značná míra shody v tom, co považují za 

nástroje poskytování pomoci a vytváření bezpečí a co od sebe v tomto směru navzájem 

očekávají. Uvádějí tři hlavní podmínky vzniku bezpečného prostoru v supervizi: 

□ Dostatečná délka spolupráce 
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□ Přehledná struktura 

□ Dohodnutá pravidla 

 

Z rozhovorů se supervizory a supervidovanými také vyplynulo, že jako podpůrné a 

pomáhající vnímají následující postoje a způsoby jednání supervizora: 

□ Svoboda, absence nátlaku 

□ Čas k přemýšlení 

□ Humor a pozitivní zaměření supervizora 

Supervidovaní pak uváděli další skutečnost, která se ale neobjevila ve výpovědích 

supervizorů: 

□ Vstřícné naslouchání 

Také supervizoři přidali další položky, které naopak nezařadili supervidovaní: 

□ Oceňování 

□ Nekritický postoj 

 

3.5. Bezpečné zázemí 

Teorie vztahové vazby přináší také koncept bezpečného zázemí. Jedná se o druhou 

funkci vazbové osoby a kvalitní naplňování této funkce je předpokladem exploračního 

chování. Bezpečné zázemí tedy umožňuje, aby jedinec rozvíjel autonomii a nacházel 

odvahu ke zkoumání nových možností a kompetencí. Zaměřila jsem se tedy také na to, 

zda a jakým způsobem supervizoři v rámci supervize naplňují funkci bezpečného zázemí a 

jaké způsoby jednání supervidovaní vnímají jako prostředky umožňující podívat se na 

skutečnosti z jiného pohledu a rozvíjet se. Odpovědi jsem hledala prostřednictvím těchto 

vedlejších výzkumných otázek: 

� Jaké jednání supervizorů vnímají supervidovaní jako podporu exploračního chování?  

� Jakým způsobem supervizoři umožňují a podněcují explorační chování 

supervidovaných? 
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V průběhu rozhovorů jsem se ptala supervidovaných, co jim v supervizi pomáhá 

k tomu, aby se na různé věci podívali z jiného úhlu, aby se nad nimi zamysleli novým 

způsobem. Respondenti uváděli několik způsobů podpory takového postoje a jednání.  

 

Prostor pro možnosti a chyby 

„I t řebas i ten supervizor, třebas má zkušenosti z jiných těch a zase třebas řekne jako že 
tam to dělají tak a třebas měli výsledek, tak zkuste a taky to pomůže že.“ 

(PRAC_3) 

 „Prostě keď máme problém, alebo niečo chceme s nějakým klientom vyriešiť, že nikdy 
není, nemá mustru na nič, že ale zkúšať toto tak dala radu taku takú tak príklad a nech 
vyzkúšáme a že nabudúce môžeme iné, prostě. 

... 

„Áno, my sme zkusili toto, máme také zkúsenosti, a ona povedá, tak zkústě estě toto, jak 
to pôjdě jak to nepôjdě, tak možme zase nabudúce povietě, že to bolo také a také tak 
reagoval, zapište, dôležité momenty, jak reagoval čo robil a potom sa budeme zase 
zaoberať niečim iným alebo poviem vám čo môžtě eště.“ 

 „Tož není, v našem povolání to není tragédia, pretože fakt musime zkúšať stále pokus 
omyl, alebo to výjde alebo to nevýjde. A keď sa podarí, tak to je super, to naštartuje trikrát 
a ještě viac zkúšatě a potom zjistíte stop, tutotu už to nejďe. Takže to je také celkom.“ 

(PRAC_5) 

Jedna ze supervidovaných srovnává jednání dvou supervidovaných a jejich přístup 

vnímá jako značně rozdílný. 

„Ten první nám těch možností moc nedává ... tam fakt vnímám, že si vyslechne problém 

a už má předem připravený scénář a chce to dovést k nějakému konkrétnímu cíli. A snaží 

se právě otázkami směrovat k cíli, ke kterému to chce dovést. A ...a ten druhý …se to 

vždycky snaží nějakým způsobem pojmenovat, když to nemáme pojmenované, a ptá se, 

jestli by to tak mohlo být označené nebo nemohlo. Takže se to snaží nejdřív s náma 

společně pojmenovat a potom nám dává hrozně moc jako příkladů, buď třeba z rodinného 

života když je to podobný scénář nějaký, nebo třeba z nějaké jiné organizace, nebo třeba 

z nějakého jiného živého organismu (smích). 

… 

Pak taky třeba oproti tomu druhému který sice udává příklady ze života, aby nám třeba 

nějak pomohl, ale vždycky to uvádí na svém příkladu co se mu povedlo nebo nepovedlo 
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přes supervize a tady ten nám třeba ukazuje příklady aby nám pomohl jako se na určitou 

věc podívat.“ 

(PRAC_1) 

 

Supervidovaní vypovídají o tom, že k novým pohledům a myšlenkám je inspiruje to, 

když supervizor neprosazuje nějaké své „správné“ řešení tématu. Ale oceňují, když 

přináší náměty a inspiraci; je ovšem důležité, že je podává jako možnosti a jejich využití 

nechává na supervidovaných. Supervize tak není místem udílení rad, ale společným 

pátráním, zkoušením a ověřováním, kde ovšem značná část procesu hledání je přenechána 

supervidovaným. 

Toto hledání je spojeno i s myšlenkou, že je možné se mýlit, je možné udělat chybu; 

jde však o to, aby pokračovalo hledání. Supervidovaní uvádějí, že i supervizor si dovolí 

nevědět, neznat řešení a to může podporovat myšlenku, že není nutné na všechno znát 

odpověď a vše umět, ale že je možné postupně hledat. 

Pracovnice, která vypovídá o svých zkušenostech se dvěma supervizory, formuluje to, 

v čem vidí rozdíl v podpoře exploračního chování.  Postup, který vnímá tak, že supervizor 

určuje, k čemu by supervidovaní měli dojít,  nepovažuje za podnětný. Motivaci a 

inspiraci k hledání nových pohledů jí naopak dodává takový způsob práce, kdy supervizor 

nevede supervidované k předem určenému cíli, ale pomáhá jim k tomu, aby se na svou 

situaci podívali novým pohledem – jako nástroje využívá kategorizaci a pojmenování 

skutečností; přitom dbá na to, aby byl skutečně zachycen popis supervidovaných a 

ověřuje si, zda tam nejsou vkládány jeho významy.  

Supervidovaná tak zároveň zachytila i další kategorii, která se ve výpovědích 

respondentů objevovala a bude popsána později (respekt k pohledu supervidovaných). 

Podobné prvky se objevovaly v rozhovorech se supervizory, když přemýšleli o tom, co 

supervidované povzbuzuje v exploračním chování. 

„Na lidi hodně působím pozitivně, že prostě přijdu a všechno se dá (smích), všechno 
nějak zvládnem a prostě zkusíme, vyzkoušíme, uvidíme jo, že nemám ve zvyku být 
pesimista, který prostě to shodí a řekne to není reálné jo, spíš potom hledáme, dobře tak 
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když chcete zkusit tohle, tak se podíváme že jo, jaké to má možnosti dopady, případně 
úskalí a vyzkoušíme uvidíme.“ 

(SPV_3) 

„Takže to si myslím, že ty lidi hodně povzbuzuju a taky hodně často mluvím o sobě 
v tom smyslu učení se. Jo když už se teda zeptají nebo když to prostě má to místo, tak 
mluvím o tom, že taky nejsem že jo vševědoucí, že se pořád učím, že mi něco nejde, občas 
tam přinesu nějakou historku, jak jsem zjistila, že jsem úplně blbá (smích) jo.“ 

(SPV_3) 

„Jako pokoušela jsem se to uvést, pokoušela jsem se jim dát bezpečí v tom, že vlastně 
mají nakreslit to, co si myslí, že k tomu tématu je, ale taky to co jsou schopni jakoby pak 
ukázat kolegům jo, že jakoby v tomhle jsem nějaké bezpečí udělala a myslím, že to mělo 
nějaký jakoby i efekt, jakože doplnit ty řečové těma třeba jako grafickýma nebo 
výtvarnýma.“ 

(SPV_4) 

 

Supervizoři uvádějí, že umožňují supervidovaným zvažovat různé možnosti, hledat a 

zkoušet. Tento přístup však pro ně není něco přirozeného a samozřejmého, pro některé 

z nich to je výsledek delšího profesního vývoje. Supervizorka č. 3 v rozhovoru vyprávěla o 

tom, jak byla (i když v jiném kontextu) zpočátku učena udílet rady a teprve postupně došla 

ke svému současnému postoji.  

Vypovídá také o tom, že k exploraci a učení motivuje supervidované tím, že zřetelně 

dává najevo, jak je tato činnost důležitá i pro ni samotnou a opět klade důraz na to, že 

chyby patří k procesu učení a hledání, dokumentuje to vlastními příklady. 

Supervidovaní tedy oceňují i vlastní zkušenosti a příklady supervizorů, tedy jistou 

sebeotevřenost. Jsou však zároveň citliví na hranici tohoto sebesdělování a oni i 

supervizoři vidí vnitřní souvislost této hranice s účelem supervize. Jedna ze 

supervidovaných přemýšlí o tom, jakou míru otevřenosti supervizora očekává. 

„No…spíš asi když otevře o sobě své pocity při své práci, já nevím aby našli nějakou 
analogii třeba se mnou, že třeba si myslím že když je zas ten supervizor zas moc otevřený 
tak je to spíš supervize asi naopak.“ (smích) 

(PRAC_4) 



89 
 

„Že je v pořádku podělit se o zkušenost, kterou ten člověk má v nějaké takové situaci, co 
může pomoct, že myslím si, že je v pořádku v určitých situacích jakoby sdílet i to, jakou 
cestou si k tomu ten supervizor došel, k nějaké změně, ale myslím si, že je tam velmi jasná 
hranice, kterou jakoby nejde překročit, že tam nejde, když budu jako supervizor ti jako 
supervidovanému vykládat o tom, co se mě stalo včera a jak na tom jsem špatně a jak teď 
jakoby řeším nějaké věci ve svém životě a já nevím co všechno, tak ruším to pracovní 
společenství, protože mám představu, jakože ten supervidovaný tam není od toho, aby se 
postaral o mě, ale jsem tam já od toho, abych se postarala o něj.“ 

(SPV_5) 

Jiná supervizorka reflektuje své přirozené tíhnutí k tomu, aby supervidované 

nasměrovala tam, kde to ona považuje za správné, ale snaží se tento sklon zvládat. Zároveň 

hledá způsoby, jak umožnit supervidovaným, aby se dostali mimo své vyjeté koleje 

uvažování a jako jednu z možností vidí i využití méně běžných metod, např. výtvarných 

technik. 

Supervidovaní i supervizoři tedy výše popsané přístupy shodně vidí jako motivující a 

podněcující explorační chování. 

 

Respekt k pohledu a tempu supervidovaných 

„No já nevím, že prostě nevnucuje své názory, nechává mi své tempo při přemýšlení, ... 
nechává mě přijít si na to řešení sám.“ 

(PRAC_6) 

„ Nebolo to také tvrdé, hneď teraz to poviem, vysypem zo seba ten svoj problém 
a hotovo. A vy mi to vyriešitě alebo nevyriešitě. No to nejde, v konečnom dosledku si to 
musitě vyriešit sami, že? Ale musíme nalézt formu.“ 

„V širšom kontexte jak to ona fakt ...povedala, že ten člověk mohol jednat preto tak 
a preto tak, a my to vidíme tak. My to vidíme z toho ak ste vravela z toho svého pohľadu. 
Máme svôj problém a ideme tak jako a ona ten problém nechala problémom, ale eště to 
bolo niečo iné. Prostě to.“ 

(PRAC_5) 

„Že to všechno bere vážně, a snaží se nám pomoct dobrat toho nejlepšího řešení.“ 

(PRAC_1) 
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„Že jsem se snažila se i zdůvodnit, že prostě věci zrajou svým tempem, a že to 
neuspěchám.“ 

(SPV_4) 

Supervidovaní pozitivně vnímají to, když na své hledání mají dostatek času a necítí se 

pod tlakem supervizora, který by je popoháněl. Jiný úhel pohledu se jim také lépe 

přijímal tehdy, když supervizor zároveň respektoval i jejich pohled na situaci, 

nevyvracel ho a nekritizoval, ale nabízel k němu i další možnosti. Tato kategorie se opět ve 

výpovědích supervidovaných propojuje s kategorií následující. 

Podpora autonomie 

„Asi je hodně důležité je pro mě u toho supervizora i to přijít na kloub té věci, protože 
spousta věcí je obalených, zapouzdřených, někde ukrytých dole a právě podle mě jakoby 
dobrý supervizor umí přijít na to jádro věci jo…jo ale takovým způsobem že si na to 
vlastně přijdeš ty. A to si myslím, že je hodně těžká věc, že to chce zkušenost, nějaké vnitřní 
nastavení…a to si myslím, a navíc jako ještě podat to jako když k tomu jádro přijdeš, 
tak…“ 

(PRAC_6) 

Jedna ze supervizorek se zamýšlí nad situací, kdy byla v pozici supervidované.  

„Ona (supervizorka, pozn. aut.) je dost vzadu, a když je potřeba tak vyleze (smích) a to 
mně připadá umění. Že my máme hodně prostoru, ale když by… ale když je potřeba 
uchopit nějaký jako posunování, trochu to jako začít to tak ona to udělá. 

(SPV_6) 

„N ěkdy mám nutkání jim to jako říct nebo prostě že jo udělat to za ně, mám ho, bojuju 
s tím jakoby jo, že, ale v rámci toho supervizního přístupu nebo toho jak chápu supervizi se 
to velmi snažím držet na uzdě. Jo, že to tak je, ano, člověk sedí, zkouší je různě jako 
povzbudit, ale taky jako pracuju na trpělivosti, na tom načasování třeba.“ 

(SPV_4) 

„Že mi přijde, že jakoby důležité je povzbuzovat v tom, že jako pořád jsou tam sami za 
sebe i se svými zkušenostmi, které do toho vnášejí a přidává se to, že v tom týmu a pod 
nějakým velením, žejo spolu musejí jakoby najít tam způsob jak tu službu poskytovat a že 
jsou v tom i nějak jako kontrolováni, že občas řeknu, ale prostě tady pozor, tady byste 
jakoby už třeba s největší pravděpodobností porušovali něco, jo že tam jsou nějaké ty 
hranice, ale že jinak je jakoby povbuzuju, aby mysleli sami za sebe, aby do toho vzali svou 
životní zkušenost, aby oni zkusili mluvit s těma druhýma a najít jakoby jak, jak to teda jsou 
schopni dělat. Jo, já jsem si to tak nazvala, že někdy je povzbuzuju v tom, aby byli schopni 
kriticky myslet.“ 
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(SPV_4) 

Supervidovaní vidí jako podporu v exploraci to, že mohou výsledek supervize nebo 

odhalení nějaké skutečnosti považovat i za svou práci; že to není něco, co supervizor 

udělal za ně, i když si zároveň uvědomují, že takové provázení vyžaduje ze strany 

supervizora jisté kompetence. Podobně supervizoři kladou důraz na to, aby se rozvíjela 

samostatnost supervidovaných a tento vnitřní postoj vyjadřují ve svém jednání tím, že 

vhodně ustupují do pozadí, aby supervidovaní mohli i v rámci supervize být samostatní, 

zdůrazňují význam zkušeností a schopností supervidovaných a sami na ně taky 

dokážou spoléhat. 

SHRNUTÍ 

Supervizoři i supervidovaní shodně vypovídají o tom, jaké podmínky supervize podle 

jejich názoru a zkušeností podporují exploraci supervidovaných a jejich učení. Uvádějí 

tři hlavní okruhy: 

□ Prostor pro možnosti a chyby 

□ Respekt k pohledu a tempu supervidovaných 

□ Podpora autonomie 
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4. Diskuze 

V průběhu výzkumu jsem hledala odpověď na otázku, jakým způsobem supervizoři a 

supervidovaní reflektují těžkosti ve vzájemném vztahu. Využila jsem k tomu také konceptů 

teorie vztahové vazby, tedy fenoménu bezpečného útočiště a bezpečného zázemí a 

sledovala jsem, jakým způsobem respondenti o těchto tématech přemýšlejí. Nebylo totiž 

zřejmé, jestli jsou koncepty jmenované teorie slučitelné s tím, jak supervizoři svou práci 

pojímají a také s tím, jak je v odborné literatuře chápána dobrá praxe supervize. Z tohoto 

hlediska se nyní chci zamyslet nad jednotlivými i celkovými výsledky výzkumu. 

 

Vztah v supervizi 

 

Pokud jde o účel supervizního vztahu, byla to oblast, nad kterou se zamýšleli téměř 

výhradně supervizoři. Vztah v supervizi popisovali jako prostředek k tomu, aby mohl být 

naplněn účel supervize - tedy poskytování kvalitní (nebo kvalitnější) služby 

supervidovaným pracovníkem. Toto pojetí odpovídá podstatě supervize, tak jak ji 

představuje odborná literatura (např. Havrdová & Hajný, 2008). Supervizoři přitom 

nerozlišovali jednotlivé funkce supervize, což je vcelku srozumitelné, protože se v praxi 

vzájemně doplňují. 

Ze strany supervidovaných takové chápání vztahu (tedy s přesahem do kvality vlastní 

práce) prakticky chybělo. To je na jednu stranu pochopitelné, protože přemýšlet nad 

účelem supervize patří k obsahu výcviku a reflexi vlastní práce u supervizorů a situace 

supervidovaných je jiná. Důvodem také může být to, že v centru vědomé pozornosti 

supervizora i supervidovaného nemusí být totéž. Zatímco u supervidovaného to často bývá 

téma supervize, soustředí se na něj, ze strany supervizora můžeme předpokládat, že by měl 

toto téma supervize vnímat i v širším kontextu a zařazovat ho do souvislostí. 

Výsledek však zároveň naznačuje otázku, zda je tento aspekt v dostatečné míře 

zahrnut i do kontraktování a jestli jsou si supervidovaní vždyvědomi, co je v posledku 

účelem supervize. 

 

Výsledky výzkumu dále přinesly dvě základní charakteristiky supervizního vztahu, 

tedy profesní rámec tohoto vztahu a vzájemnou úctu a respekt. Při pohledu na kategorii 

profesního rámce jsou to opět více supervizoři, kteří se na tento aspekt převážně zaměřují, 



93 
 

zejména pokud jde o prevenci křížení zájmů a supervizní hranice a pravidla. 

Předpokládám, že důvod je podobný jako v předchozím případě, tedy zodpovědnost 

supervizora za to, aby tyto záležitosti byly dobře nastaveny. To také odpovídá dobré praxi 

supervize (Havrdová & Hajný, 2008). 

Vnímání profesního rámce supervizního vztahu se u supervidovaných více odrazilo ve 

třetí subkategorii, kde na jedné straně sice vypovídali o významu důvěru , ale kladli důraz i 

na určitý odstup mezi sebou a supervizorem.  

 

Významově bohatě byla obsazena kategorie vzájemná úcta a respekt a byla to i oblast, 

na kterou se (na rozdíl od profesního rámce vztahu) více soustředila pozornost 

supervidovaných. Můžeme zde najít dvě polohy – supervidovaní očekávají respekt a úctu 

od supervizora (projevenou v různých oblastech), ale zároveň si i sami potřebují 

supervizora vážit a moci se na něj i spolehnout v jeho kompetencích i osobnosti. 

 

Uvedené charakteristiky, které účastníci supervize očekávají od vzájemného vztahu, 

můžeme srovnat s tím, jak vztah v supervizi představuje odborná literatura. Vyjádření 

supervidovaných i supervizorů odpovídají určité profesionalitě  a asymetrii supervizního 

vztahu, supervidovaní dávají najevo, že tuto asymetrii předpokládají a očekávají, což 

odpovídá autoritě supervizora (Havrdová & Hajný, 2008). Velmi silně zaznívá ve 

výpovědích téma důvěry  a to je i stěžejním prvkem pracovní aliance v supervizi, jak je 

chápána v pomáhajících profesích (Hawkins & Shohet, 2004). Respondenti se v tomto 

kontextu prakticky nezabývají vzájemnými sympatiemi nebo nesympatiemi, soustředí se 

na význam vzájemné úcty, jako důležité součásti supervizního vztahu. A právě postupný 

růst vzájemné důvěry a úcty je pokládán za znak dobré supervize (Havrdová & Hajný, 

2008). 

 

Jestliže se nad pojetím vztahu v supervizi zamyslíme z hlediska teorie vztahové vazby, 

mohlo by se na první pohled zdát, že Bowlbyho vztahová vazba (definovaná jako „trvalé 

emoční pouto“) a vztah v supervizi nemají nic společného. Supervize skutečně není 

zaměřena na vytváření trvalého citového pouta mezi supervizorem a supervidovaným; 

to by naopak mohlo průběh supervize narušovat. Respondenti také v tomto smyslu 

vypovídají – supervizoři sledují hranice tohoto vztahu a supervidovaní mluví o potřebě 

jistého odstupu ve vztahu se supervizorem. 
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Přesto je podle mého názoru možné najít analogii v tom, že v obou případech hraje 

velkou roli účelovost vztahu. Smyslem vztahové vazby k dítěti je podle Bowlbyho 

především o zajištění základních životních potřeb dítěte a tedy i o přežití, což má právě 

vztahová vazba zajistit. V případě supervizního vztahu je sice účel odlišný (a odlišné jsou i 

prostředky ke splnění tohoto účelu), ale i zde je dobře vytvořený vztah prostředkem 

k naplnění cíle, tedy profesnímu růstu supervidovaného. 

 

Vztahové obtíže v supervizi 

 

Výsledky okruhu vztahových obtíží se zaměřují na tři okruhy. Znovu se objevuje 

podobný obraz jako u tématu vztahu, totiž že supervizoři i supervidovaní vnímají tyto 

obtíže z poněkud jiné perspektivy, pokud jde o porozumění a hodnocení tohoto fenoménu a 

o jeho prevenci. Zatímco se supervidovaní jen velmi málo zabývají nepříznivou kulturou 

organizace nebo osobou supervizora (ve smyslu prvního dojmu, přenosových vazeb a 

křížení rolí), jsou téměř všechny jejich zkušenosti a představy vztahových obtíží spojeny 

s jednáním supervizora.  

 

Kultura organizace nepříznivá supervizi a špatné zkušenosti z předcházejí supervizní 

práce jsou uváděny téměř výhradně supervizory, kteří je vidí jako poměrně významné. 

Důležitý vliv vztahů v organizaci na supervizi ostatně uvádí i odborná literatura (Havrdová 

& Hajný, 2008). Nabízí se však otázka, jestli supervidovaní tolik nereflektují vlivy, 

kterými ve svém postoji k supervizi byli ovlivněni, což by mohlo být pochopitelné tam, 

kde se teprve začínalo se supervizí a pracovníci neměli tolik příležitostí k rozvoji 

reflektivního myšlení. Další skutečností je to, že supervidovaní jsou součástí organizace, 

takže jim chybí potřebný odstup. Je ovšem také potřeba zvážit to, že supervidovaní o 

situaci přemýšlejí s odstupem času a vliv průběhu supervize a vztahu k supervizorovi mohl 

zpětně ovlivnit  i to, jak vnímají začátek tohoto procesu. Mohlo se tedy stát, že pozitivně 

vnímají probíhající supervizi, což překrývá počáteční obtíže pramenící např. z neznalosti 

účelu supervize. 

Zajímavá je také skutečnost, že supervidovaní na jedné straně vnímají to, jak ty které 

podmínky podporují nebo naopak zatěžují vývoj vztahu mezi nimi a supervizorem. Ale 

zároveň nastavení těchto podmínek nikdo ze supervidovaných nevztahuje k osobě 

supervizora, nezmiňují jeho odpovědnost za vyjednání těchto podmínek. Je otázkou, jak 

této skutečnosti rozumět. Jedním z důvodů může být u supervidovaných nedostatek 
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informací o tom, jak probíhá domlouvání supervize, což by ovšem znamenalo, že nejsou 

v dostatečné míře zapojeni do kontraktování. Můžeme také zvážit to, zda se zde 

neprojevuje svým způsobem napjatý nebo poněkud negativní vztah k organizaci, který pak 

vede k tomu, že supervidovaní zodpovědnost za obtížné podmínky supervize přičítají 

právě organizaci. Ovšem může zde hrát roli také to, že mnohem větší prostor věnují 

supervidovaní tomu, jaký je jejich vztah přímo k osobě konkrétního supervizora a jak 

vnímají jeho jednání; další okolnosti pak tedy mohou zůstat spíše na okraji hodnocení. 

 

Naopak supervizoři věnovali přemýšlení o tom, jak mohou různé skutečnosti 

v organizaci narušit nebo podpořit vzájemný vztah, poměrně rozsáhlý prostor. 

Odpovědnost přitom přenášejí spíše na organizaci, v menší míře se zabývají svou úlohou 

při kontraktování a možností tyto podmínky ovlivnit nebo zvážit za těchto okolností vstup 

do supervize.  

Kultura organizace je jistě důležitým faktorem v procesu kontraktování i průběhu 

supervize (Hawkins & Shohet, 2004) a je tedy pochopitelné, že se nad tímto faktorem 

supervizoři zamýšlejí. Přesto snad stojí za úvahu, jestli v jejich vnímání situace může hrát 

jistou roli přenos a protipřenos, a to vůči organizaci; což je myšlenka, kterou se ve své 

práci zabývá Wiener (2007). Tento autor připomíná Jungovu podezřívavost vůči 

organizacím, jako nepříteli individuace a zabývá se myšlenkou, že řada lidí byla některou 

z organizací nějakým způsobem poškozena, např. právě ve své individualitě. Organizace 

nás může podporovat, ale také se můžeme organizace obávat, protože má v rukou moc. 

Wiener upozorňuje na to, že se organizace může stát reprezentantem figury 

pronásledovatele z našeho vnitřního světa a doporučuje reflektovat svůj vztah 

k organizacím. 

Podobné otazníky se vynořují nad informací, že na supervidované mají negativní vliv 

špatné zkušenosti z předcházejících supervizí. Je velkou otázkou, jak těmto vyjádřením 

supervidovaných rozumět. Když se supervizoři s takovým vyjádřením setkají, může se 

zdát, že to nepřináší příznivou výchozí situaci pro vytvoření spolupráce. Na druhou stranu 

je ale možné zamyslet se nad tím, že podobná kritika může i poskytovat jakési alibi pro 

supervizora a snímat z něj část odpovědnosti za vzájemný vztah a přesunout jej na onoho 

dřívějšího supervizora. Inspirativní úhel pohledu nabízí Shulman (2005). Vybízí 

supervizory k tomu, aby se pokusili podívat se na to, co je za tímto vyjádřením a 

porozumět tomu, že pracovníci vlastně ani tak nechtějí mluvit o tom, co minulý supervizor 

dělal špatně, ale že se za jejich kritikou skrývá nepřímá otázka: A jaký vy budete 
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supervizor? Situaci, ve které si supervidovaní stěžují na předcházejícího supervizora, tak 

vidí jako příležitost, aby se seznámil s očekáváním supervidovaných a seznámil je se svým 

způsobem práce.  

Okruh vztahových obtíži vztažených k osobě supervizora je také spíše doménou 

supervizorů. Podobě jako u předchozího tématu vztah věnují značnou pozornost tomu, že 

křížení rolí by mohlo přinést velmi vážné vztahové obtíže a pozorně sledují také obtíže 

spojené s přenosovou vazbou. První dojem je spíše na okraji zájmu. 

Pro supervidované, alespoň jak se jeví z výsledků výzkumů, není tento okruh příliš 

podstatný. Ovšem o to více se supervidovaní zaměřují na třetí okruh vztahových obtíží, 

který je spojen s jednáním supervizora, tedy takovým jednáním, které by bylo možné 

označit jako neúctu k supervidovaným a nátlak na ně. Supervidovaní v podstatě mluví o 

jednání, které není v souladu se zásadami supervizemi, jak to uvádí i Havrdová (2008). O 

něco méně se k tomu vyjadřují supervizoři. Můžeme snad předpokládat, že při výpovědích 

vycházeli především ze svých vlastních zkušeností a zabývali se tedy takovými 

vztahovými obtížemi, se kterými se setkávají; proto nebylo v centru jejich pozornosti 

neetické jednání. 

Je však také zajímavé zamyslet se nad tím, co se ve výpovědích respondentů 

neobjevilo. Jedním z předpokladů byla na začátku výzkumu myšlenka, že supervizoři 

budou vztahové obtíže nahlížet z pohledu těch psychoterapeutických směrů, ve kterých 

absolvovali výcvik. Tento předpoklad se však nepotvrdil, tyto vlivy se nepodařilo 

v přemýšlení supervizorů o vztahových obtížích vysledovat. Supervizoři sice využívají 

některé teoretické koncepty vycházející z psychoterapeutických směrů, ale ty neodpovídají 

jejich psychoterapeutickému zaměření, spíše je kombinují. Otázka proč tomu tak je zůstala 

otevřená a jsem přesvědčena, že by stálo za to ji v rámci dalšího výzkumu více propátrat.  

Podobně se pozornost respondentů v tématu vztahových obtíží nezaměřila na další 

velkou oblast. Při přípravě na výzkum jsem byla inspirována mj. pracemi Bennettové 

(2006, 2008), jak je ostatně zřejmé z teoretické části. Tato autorka věnuje velkou pozornost 

vlivu, jaký má typ vztahové vazby jedince na jeho jednání v profesní oblasti a především 

na vztahy (mezi supervizorem a supervidovaným i vztahy ke klientovi). Pochopitelně jsem 

nepředpokládala, že se respondenti přímo vyjádří ke vlivu vztahové vazby, protože 

zmíněná teorie není v oblasti sociální práce tolik známá. Ale přece jen jsem očekávala, že 

nějakým způsobem tento vliv zachytí. Tento předpoklad se nenaplnil vůbec, a to v širším 

slova smyslu – respondenti prakticky vůbec nezvažovali a neuváděli vliv osobnostních 

předpokladů (integrace vlastní osobnosti, copingové strategie, řešení interpersonálních 
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konfliktů, přijímání pomoci, apod.),  a to ani u supervizorů ani u supervidovaných. Zůstalo 

mou velkou otázkou, proč tomu tak je. V prvé řadě jsem se zamýšlela nad metodologií 

výzkumu, kdy otázky byly kladeny poměrně široce, což ovšem zároveň bylo záměrem, 

protože jsem nechtěla respondenty na toto zúžené téma sama navádět, ale zmapovat jejich 

vnímání v celé šíři. Dále jsem se zamýšlela nad skutečností, že Bennettová se více 

zaměřuje na interní supervizi, zatímco všichni respondenti vypovídali o svých 

zkušenostech z externí supervize, což může v této souvislosti být právě tím rozhodujícím 

vlivem jiného úhlu pohledu. A bez významu nemusí být ani rozdílná historie vývoje 

supervize u nás a v anglosaských zemích, kde je významná administrativní složka 

supervize (Havrdová & Kalina, 2003). 

V tomto směru tedy považuji svou práci spíše za předvýzkum, na jehož základě by 

bylo potřebné znovu promyslet a zvážit, jak téma vlivu typu vztahové vazby v supervizi 

výzkumně uchopit. 

Ovšem o to více jsem se mohla zaměřit na dva významné koncepty teorie vztahové 

vazby – bezpečné útočiště a bezpečné zázemí. 

 

Bezpečné útočiště 

 

V další části práce jsem se zabývala tím, jakým způsobem supervizoři a supervidovaní 

vnímají poskytování bezpečí, podpory a pomoci v supervizi, tedy skutečnost, kterou teorie 

vztahové vazby nazývá bezpečným útočištěm. 

Výpovědi respondentů rozčlenily tyto potřeby do dvou okruhů. Prvním z nich byl 

bezpečný prostor – ten je vytvářen dostatečnou délkou spolupráce, dále pak přehlednou 

strukturou průběhu supervize a také pravidly, která byla společně dohodnuta. To odpovídá 

pojetí supervize jako kontinuálního procesu (Havrdová & Hajný, 2008), kde se teprve 

postupně vytváří důvěra jako předpoklad reflexe a otevřenosti. Respondenti uvádějí takové 

chápání bezpečného prostoru, které prakticky odpovídá tomu, jak popisovali profesní 

rámec vztahu v supervizi (dohodnutá pravidla + přehledná struktura – hranice a pravidla; 

dostatečná délka spolupráce – vyváženost důvěry a odstupu). 

 

Respondenti se také vyjadřovali k tomu, co je pro ně v supervizi pomocí a podporou. 

Výpovědi se do jisté míry ukazovaly jako zrcadlově převrácený obraz toho, co 

supervidovaní označovali za vztahové obtíže v supervizi a zároveň v některých bodech i 

odpovídaly výše popsaným charakteristikám vztahu v supervizi. 
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Jako podpůrné vidí svobodu bez nátlaku a čas k přemýšlení, uvolněnou pozitivní 

atmosféru s humorem a vstřícné naslouchání (v kontrastu s vnucováním vlastního pohledu 

supervizora, povýšeností a hodnotícím postojem). Supervizoři pak ještě přidávají 

oceňování a nekritický postoj supervizora. 

Koncept bezpečného útočiště bychom tedy do jisté míry mohli také vnímat jako 

podpůrný aspekt supervize (Havrdová & Hajný, 2008), ve kterém je důležité citlivé 

doprovázení supervidovaného a významnou roli zde hraje naslouchání, oceňování a 

nekritická atmosféra. 

Vzhledem k tématu práce je ovšem důležitá otázka, jestli je možné koncept 

bezpečného útočiště využít v supervizní práci. Z výsledků výzkumu se jeví, že 

supervidovaní vyjadřují potřebu chráněného prostoru v supervizní práci a také tento proces 

vnímají i jako poskytování podpory a pomoci. Podstatné však je zaměřit se na to, o jaký 

druh podpory se jedná. U dětí se jedná o celou řadu potřeb, včetně naplňování osobních 

emočních potřeb, vyjadřování lásky blízkosti a podobně je tomu také v případě intimního 

vztahu dospělých lidí. Ovšem právě tento emoční aspekt respondenti ze supervize 

vylučují . Supervidovaní to dávají najevo svými výroky o potřebě odstupu, supervizoři se 

této oblasti zase dotýkají tehdy, když o vypovídají o přenosových vazbách jako vztahové 

obtíži. V rozhovorech popisovali supervizoři také to, jak udržují hranice v případě, že 

některý ze supervidovaných přece jen začne projevovat právě tyto emoční potřeby. To 

vidím jako důležitý bod – obě strany supervizního procesu zřejmě chtějí ponechat tuto 

oblast za hranicemi supervize. 

Paradoxně se tedy jeví, že i snad právě proto je možné koncept bezpečného útočiště 

v supervizi využít. Klíčovým momentem je totiž zaměření na potřeby jedince: zachycení 

signálů těchto potřeb, správná interpretace a naplnění potřeb přiměřeným způsobem. 

Narušení v oblasti vztahové vazby vznikají právě tehdy, jestliže pečující osoba na signály 

potřeb reaguje nevšímavě, odmítavě nebo naopak přehnaně nebo nevypočitatelně. Také 

v supervizi je důležitá vnímavost supervizora k potřebám supervidovaných, 

interpretace signálů a odpovídající reakce a naplňování oprávněných potřeb 

supervidovaných. Při hodnocení oprávněnosti potřeb se můžeme jednak opřít o podmínky 

dobré supervize, jak je popisuje literatura, ale zčásti je vyjadřují i respondenti tohoto 

výzkumu i výsledky jiných výzkumů v oblasti supervize (Švadlenová, 2010). Vyloučíme-li 

tedy naplňování osobních emočních potřeb blízkého vztahu jako něco, co do supervize 

nepatří a co sami supervidovaní spíše odmítají, můžeme snad koncept bezpečného útočiště 

považovat za využitelný v supervizním procesu, jak to popisuje i literatura. 
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Dalším konceptem teorie vztahové vazby je bezpečné zázemí, tedy prostor, který 

umožňuje a podporuje otevřenost k hledání, zkoumání nových možností a rozvoji 

samostatného myšlení a jednání. 

Respondenti označili t ři předpoklady toho, aby v supervizi byla tato možnost rozvoje a 

učení umožněna. Supervidovaní potřebují být ujištěni o tom, že je přirozené dělat chyby, 

nevědět všechno a hledat. Je pro ně důležitý respekt k jejich současnému pohledu a 

tempu přemýšlení i rozvoje a konečně potřebují být podpoření v samostatnosti a 

autonomním jednání. To jsou potřeby, které mohou uvolňovat prostor pro andragogické 

učení a vzdělávací aspekt supervize (Havrdová & Hajný, 2008). Také supervizoři vidí 

podporu autonomie a možnost hledat i dělat chyby jako něco, co z jejich pohledu patří 

k procesu supervize. Vliv přístupu supervizora má v procesu učení supervidovaného 

značný vliv, jak ukazují některé výzkumy (Ladany, 1999; Ladany, Walker & Melincoff, 

2001). 

Do jaké míry souvisí vyjádření respondentů s teoretickým konceptem bezpečného 

útočiště? Feeney a Thrush (2010) se zabývají tím, co podporuje explorační chování a 

uvádějí několik předpokladů. Lidé se snáze zapojí do zkoušení nových věcí a přijmou 

rizika s tím spojená, když vědí, že je dostupný někdo, kdo jim v případě potřeby 

poskytne podporu nebo útěchu, když se věci nebudou dařit (a ne kritiku). Důležitá je 

také atmosféra, ve které je zkoumání a zkoušení  chápáno jako činnost, která žádoucí 

(motivující je např. i oslavování  úspěchů). A třetím předpokladem je nevměšování do 

explorativního chování jedince – nevyžádané nabízení pomoci a rad, netrpělivost 

s rychlostí postupu, úzkostně kontrolující jednání. Takové vměšování autoři považují za 

hlavní brzdu exploračního chování, protože skrytě obsahuje zprávu, že explorující 

jedinec není dost schopný a kompetentní, aby situaci zvládl. 

Supervidovaní i supervizoři se o podpoře učení vyjadřovali takovým způsobem, který 

odpovídá spíše facilitativnímu  než didaktickému přístupu. Přitom je zajímavé, že při 

facilitativním způsobu vedení supervize jsou supervizoři hodnoceni jako více kompetentní 

a s větší autoritou než supervizoři, kteří vystupují autoritativně a expertně (Lizzio, 2005). 

Respondenti tedy tíhnou k takovému způsobu učení, který je zároveň spojen s takovými 

charakteristikami supervizora, které popsali v oddíle o vztahu – osoba s profesními 

kompetencemi a přirozenou autoritou. 

Zdá se tedy, že koncept bezpečného zázemí jako podpory pro samostatné přemýšlení, 

zkoumání, jednání s velkým respektem k originalitě jedince je slučitelný s tím, co jako 

podpůrné prvky pro učení uváděli i respondenti. 
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Důležitý je ovšem také vnitřní vztah mezi konceptem bezpečného útočiště a 

bezpečného zázemí. Teorie vztahové vazby na tuto vnitřní souvislost klade důraz. Jestliže 

není naplněna funkce bezpečného útočiště, nemůže být naplňována funkce bezpečného 

zázemí. V kontextu supervize je tedy potřeba dbát na vytvoření bezpečného útočiště, aby 

tak byly vytvořeny i podmínky pro vznik bezpečného zázemí a tedy i učení a rozvoje 

supervidovaných. To je v souladu s tím, co ve výzkumu uváděli supervidovaní – potřebují 

být v bezpečném, strukturovaném prostoru supervize, potřebují se spolehnout na 

empatickou a nekritickou podporu supervizora a jestliže zažívají při supervizi důvěru, 

jestliže nemusí skrývat své nejasnosti a chyby, jestliže se cítí respektováni a vnímají, že je 

supervizor podporuje v samostatném přemýšlení, vidí to jako příležitost k tomu, aby se 

učili a rozvíjeli. 
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ZÁVĚR  
 

Ve své práci jsem se zabývala tím, jak supervizoři a supervidovaní reflektují vztahové 

obtíže v supervizi, jak chápou vzájemný vztah mezi supervizorem a supervidovaným a 

jaké charakteristiky tohoto vztahu pokládají za důležité. Zároveň jsem se zaměřila na to, 

zda existují styčné body mezi tím, jak supervizoři a supervidovaní vnímají vztah a 

vztahové obtíže v supervizi a mezi koncepty vztahové vazby. 

Výsledky naznačily, že supervizoři a supervidovaní vnímají vztah způsobem, který 

odpovídá vztahu v dobře vytvořené pracovní alianci. Kladou důraz na účel tohoto vztahu – 

podpora pracovníkům (z pohledu supervidovaných) sloužící ke zlepšení jejich pracovních 

kompetencí a zvýšení kvality poskytované služby (z pohledu supervizorů). 

Z výsledků také vyplývají dvě základní charakteristiky vztahu v supervizi – profesní 

rámec tohoto vztahu a vzájemná úcta a respekt mezi supervizorem a supervidovanými. 

Výsledky také přinesly pohled na vztahové obtíže. Byly pojmenovány tři oblasti, ve 

kterých supervizoři a supervidovaní vnímají těžiště vztahových obtíží – nepříznivá kultura 

organizace, vnímání osoby supervizora a neetické jednání (přesněji neúcta a nátlak) ze 

strany supervizora. 

Dalším výstupem práce je shrnutí, v čem supervizoři a supervidovaní spatřují podporu 

ze strany supervizora. Objevilo se několik faktorů – vytvoření bezpečného supervizního 

prostoru, svoboda, čas k přemýšlení, humor, vstřícné naslouchání, oceňování a nekritický 

postoj supervizora. Výsledky naznačily, že koncept bezpečného útočiště, který je spojen 

s poskytováním podpory, může mít v supervizní práci své využití. Je to však možné s tou 

výhradou, že vztah v supervizi bude skutečně na bázi pracovní aliance (jak chtějí 

supervizoři i supervidovaní) a podpora nebude zahrnovat osobní emoční potřeby. 

Poslední sada výsledků se týká podpory učení. K tomuto procesu je potřeba prostoru 

pro vytváření možností a připuštění chyb jako součásti procesu, respektu k tempu a 

osobnímu pohledu supervidovaných a významná je i podpora autonomie supervidovaných 

ze strany supervizora. Tyto výsledky jsou opět slučitelné s konceptem bezpečného zázemí. 

 

Celkově výsledky ukázaly důležité aspekty vnímání vztahu a vztahových obtíží 

v supervizi a také možnosti i limity využití teorie vztahové vazby v supervizi. 
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