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Anotace
Práce se zabývá porovnáním vizitace v Církvi bratrské a supervize v sociální práci. Tyto
techniky mají společné rysy a v rámci práce budou vystaveny vzájemnému dialogu, kdy autor
z pozice sociálního pracovníka bude zkoumat vliv sekulárních technik na tuto sakrální
techniku. Obě techniky budou nahlíženy z různých aspektů a na konci každé kapitoly bude
provedena reflexe. V průběhu práce budou hledány odpovědi na výzkumné otázky a na závěr
celé práce bude vyhodnocení tohoto hledání. Součástí práce jsou i přílohy, kde je možnost
nahlédnout do průběhu vizitace.
Annotation
This work contains comparisons between visitation in the Brethren church and supervision in
social work. Those techniques have some common areas and within this work they will be
exposed to dialogue where by the author, from the position of social worker, will examine the
influence of secular techniques on this sacral technique. Both techniques will be inspected
from various aspects and at the end of every chapter the author will reflect on this dialogue.
During this work the research questions will be stated and we will search to answer these
questions. Evaluation of this search will be at the end of this work. There are also attachments
where we can see the visitation process.
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Úvod
Zaměření práce
Jako téma bakalářské práce jsem si zvolil vizitaci praktikovanou Církví bratrskou a její dialog
se supervizí v sociální práci.
Vizitaci lze obecně popsat jako událost, kdy osoba, která se neúčastní přímého dění v
organizaci (v tomto případě místního sboru církve), přijíždí a setkává se s osobami
zainteresovanými na dění v organizaci a kýmkoli, kdo má potřebu se setkat. Tato osoba nabízí
v první řadě vyslechnutí a nezaujatý pohled na věc skrze zpětnou vazbu.
Tato technika se zdá velmi podobná supervizi. V případě supervize, podobně jako při vizitaci,
vstupuje osoba zvenčí do dění v organizaci a nabízí nezávislý pohled a pomoc osobám
účastnícím se dění v rámci sociální práce.
Tato podobnost mne zaujala a rozhodl jsem se prozkoumat, nakolik jsou tyto techniky
podobné či rozdílné. Také mne zajímalo, jestli se nějakým způsobem neovlivňují, ať přímo či
nepřímo.

Úhel pohledu
V rámci práce budu zkoumat vizitaci z pohledu sociálního pracovníka, který je znalý
supervize a snaží se z tohoto úhlu pohledu a se sociální a supervizní terminologií popsat tuto
techniku. Z tohoto hlediska budu i přistupovat ke kritice vizitace a supervize.

Výzkumné otázky
V rámci této bakalářské práce se pokusíme najít odpověď na tři výzkumné otázky. Všechny
tyto otázky jedním či druhým způsobem řeší průnik sekulárního prostředí supervize a
sakrálního prostředí církve.
První výzkumná otázka zní – Je vznik vizitace nějakým způsobem ovlivněn supervizí?
Odpověď na tuto otázku se pokusíme najít zkoumáním historických pramenů v kapitole
věnované historii.
Druhá výzkumná otázka zní – Vyskytují se ve vizitaci v současnosti nějaké sekulární
supervizní (terapeutické) techniky? Odpověď na tuto otázku budeme hledat zejména v
osobních rozhovorech s osobami s praktickými zkušenostmi vizitace.
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Třetí výzkumná otázka zní – Je možné obohatit současnou vizitaci zkušenostmi a technikami
supervize? Odpověď na tuto otázku budeme hledat v průběhu celé práce a pokusíme se
výsledky shrnout na konci. Pokud to bude možné, budeme se snažit přijít i s nějakým
osobním návrhem obohacení vizitace.

Metody a postupy
Jako vhodná metoda bylo zvoleno studium materiálů a ústní strukturované rozhovory.
Zejména v případě vizitace chybí tištěné odborné materiály, a proto bylo potřeba zvolit
techniku rozhovorů. Tímto způsobem bylo možné se dozvědět mnoho praktických informací
přímo z úst osob, které vizitaci vykonávají, či vykonávali. Tyto rozhovory byly vedeny se
současnými či bývalými vizitátory, probíhaly strukturovanou formou a jejich osnovu lze
nalézt v Příloze č. 1.
Při postupu zpracování bakalářské práce byl využit dialog, kdy se vizitace a supervize
postupně vyjadřují k určitému tématu a následně je tento dialog reflektován autorem.
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Obecné představení směrů
V rámci této kapitoly si obecně a stručně představíme vizitaci a supervizi. Obecně proto, že
supervize je v současnosti velmi rozvětvená disciplína a stručně z toho důvodu, že se
jednotlivým postupům, technikám a otázkám budeme věnovat v tematicky zaměřených
kapitolách.
V případě supervize se podíváme na její různé definice a představíme členění této techniky
z hlediska faktorů. Dále se stručně podíváme na vymezení supervize vůči jiným
terapeutickým technikám a legislativní situaci v ČR.
V rámci představení vizitace je nutno k jejímu pochopení představit i samotnou Církev
bratrskou, neboť vznik a účel vizitace je s touto organizací úzce a neoddělitelně spjat.

Co je supervize?
Pojem supervize jako takové je poměrně široký, protože jako disciplína se etablovala na poli
terapeutickém, sociálním a pedagogickém. V současné době je navíc registrována tendence
začít využívat supervizi i v oblasti ziskových služeb a podnikového poradenství.1
Pro účely této práce budeme pracovat převážně se sociálním modelem supervize. Důvodem je
větší podobnost tohoto modelu s vizitací a také praktické zkušenosti autora z oblasti sociální.
Pokud budou zmiňovány modely z jiného prostředí, bude na to náležitě upozorněno.
Definice supervize
Vzhledem k tomu, že supervize je stále se dynamicky rozvíjející obor, není snadné přijít s
jednotnou definicí. Neboť, jak uvádí Havrdová, „ke zdrojům současného chápání supervize
musíme počítat staletí vývoje myšlení a mnohé myšlenkové proudy, které se lišily svou
kulturou a jejichž poznatky do sebe současná profesionální supervize postupně integrovala.“2
Proto zde na tomto místě uvedeme několik definic, kde se budeme snažit ilustrovat změnu ve
vnímání supervize. Analýzu těchto definic uvedeme v reflexi na konci kapitoly.
Jedna z nejstarších definicí supervize zazněla z úst (pera) Robinsonsonové již v roce 1949.
Definovala supervizi v kontextu sociální práce jako „edukační proces, ve kterém se osoba,

1
2

KREFT, D.; MIELENZ, I. Wörterbuch Sociale Arbeit, s. 600.
HAVRDOVÁ, Z.; HAJNÝ, M.; et. al. Praktická supervize, s. 17
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vybavená určitými znalostmi a dovednostmi, ujímá zodpovědnosti za výcvik osoby s menší
vybaveností.“3
Kadushin definuje supervizi jako proces, který napomáhá profesní socializaci. Supervizor je
pracovník organizace, jemuž je delegována autorita řídit, koordinovat, podporovat a hodnotit
pracovní výkony supervidovaných, za něž je zodpovědný. Supervizor koná administrativní,
výukové a podpůrné činnosti se supervidovaným v kontextu pozitivního vztahu. Supervizorův
konečný cíl je doručit klientu organizace tu nejlepší možnou službu (jak kvalitativní, tak
kvantitativní), a to v souladu s politikou a procedurami organizace.4
Schreyögg vidí supervizi jako poradenský koncept, který slouží k zajištění a zlepšení kvality
profesní práce. Vztahuje se přitom na psychické, sociální a institucionální faktory.5
Hess definuje supervizi jako „čistou mezilidskou interakci, jejímž obecným cílem je, aby se
jedna osoba, supervizor, setkávala s druhou osobou, supervidovaným, ve snaze zlepšit
schopnost supervidovaného účinně pomáhat lidem.“6
Loganbill a kol. nahlíží na supervizi jako na „intenzivní, mezilidsky zaměřený individuální
vztah, v němž je úkolem jedné z osob usnadňovat rozvoj terapeutické kompetence druhé
osoby.“7
Z prostředí české supervize máme následující definice.
Kopřivová vidí supervizi jako celoživotní formu učení, zaměřenou na rozvoj profesionálních
dovedností a kompetencí supervidovaných, při níž je kladen důraz na aktivaci jejich
potenciálu v bezpečném a tvořivém prostředí.8
Podle Baštecké je supervize metoda, která umožňuje pracovníkovi pochopit, co brzdí jeho
porozumění s klientem a co ho může účinně chránit před syndromem vyhoření. Supervize má
také chránit před nebezpečím zásahů, které neodpovídají cílům instituce. To znamená, že
supervize obsahuje složku podpory i kontroly a zabývá se tím, co překáží dobrému výkonu
profese.9

3

ROBINSON, V. The dynamics of supervision under functional controls: A professional process in social
casework, s. 53
4
KADUSHIN, A.; HARKNESS, D. Supervision in social work, s.21
5
SCHREYÖGG, A. Supervision, s. 24
6
HESS, A. K. Psychotherapy Supervision: Theory, Research and Practice, s.25
7
LOGANBILL, C.; HARDY, E.; DELWORTH, U. Supervision, a conceptual model, The Counseling
Psychologist, 10(1), s. 3
8
MATOUŠEK, O. Metody a řízení sociální práce, s. 349
9
BAŠTECKÁ, B. Supervize. Zpravodaj Diakonie č. 1, 1999, s. 6.
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Havrdová uvádí, že předmětem supervize je vždy konkrétní odborník a jeho pracovní činnost.
Smyslem a cílem supervize je dle ní schopnost tohoto odborníka odvádět svou činnost co
nejlépe.10
Faktory a druhy supervize
V současnosti existuje řada druhů a forem supervize. Pro lepší přehlednost si zde ukážeme
tabulku Havrdové:11
FAKTORY A DRUHY SUPERVIZE
Kdo supervizi provádí


externí nebo interní

faktor autority

S kým je supervize prováděna


individuální, týmová, skupinová

faktory role, kompetence a vztahů

O čem supervize je


případová, poradenská nebo programová

faktor zaměření

Jak je supervize prováděna


administrativní, výuková a podpůrná

faktor přístupu

Kdy je supervize prováděna


pravidelná, příležitostná, krizová

faktor časový

Dle Havrdové, mají tyto různé tváře supervize jeden společný cíl: „udržet či zlepšit kvalitu
práce v profesi, která využívá reflexi sebe sama”.12

HAVRDOVÁ, Z.; HAJNÝ, M.; et. al. Praktická supervize, s. 40
Tamtéž, s. 47
12
HAVRDOVÁ, Z.; HAJNÝ, M.; et. al. Praktická supervize, s. 48
10
11
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Při vyjednávání kontraktu se často používá integrativní supervize, která zahrnuje více forem a
účelů.13 V celé kontinentální Evropě je obvyklý model externí supervize.14 V USA je pro
změnu obvyklý model interní supervize.
Co není supervize
V současné době může lehce dojít k pomýlení pojmu supervize, zejména v záplavě
psychologické pomoci, která se nám dnes nabízí. Proto autoři často definují supervizi
negativním vymezením. Zejména oddělují supervizi od coachingu, terapie, poradenství nebo
mentoringu.
Supervize se liší od těchto metod, které se vždy vztahují na životní situace či stavy
klientů/pacientů, tím, že dle Havrdové vždy hledí na profesionální činnost (která se reflektuje)
a to se děje v rámci vyšší úrovně než v níž činnost probíhá.15
„Předmětem (i subjektem) je vždy konkrétní odborník (odborníci) a jeho (jejich) odborná
činnost v konkrétním kontextu. Východiskem je sdílená živá zkušenost. Smyslem a cílem jeho
(jejich) supervize je, aby byl schopen (byli schopni) svou činnost dělat co nejlépe.”16
Předpoklady supervize
Havrdová dále zmiňuje další aspekty, které jsou potřeba na začátku každé supervize. Patří
sem zájem pracovníků o dobrou praxi ve své profesi, alespoň elementární naděje, že věci
mohou být lepší. Dále je nezbytná základní důvěra supervidovaného vůči supervizorovi a
ochota dále se učit.17
Supervize a legislativa v ČR
V ČR supervize dosud není legislativně podpořena, ať už formou pokynu, vyhlášky či
metodiky MPSV (Ministerstva práce a sociálních věcí). Pro MPSV je supervize dostačující
jako součást zajištění podpory pracovníkům, tak jak je uváděná v Standardech kvality
sociálních služeb.18

Tamtéž, s. 48
Tamtéž, s. 48
15
HAVRDOVÁ, Z.; HAJNÝ, M.; et. al. Praktická supervize, s. 40
16
Tamtéž, s. 40
17
Tamtéž,, s. 40
18
BAJER, P. Legislativa a supervize v sociálních službách. Sociální práce = Sociálna práca. 2007, č. 4, s. 4748.
13
14
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Co je vlastně vizitace?
Ústy Karla Taschnera, dlouhodobého člena Rady Církve bratrské, můžeme říci: „Církev
prostřednictvím vizitátora navštíví sbor.“19 Tato specifická návštěva je nazvána vizitací.
Jak vidíme, máme zde několik účastníků, které si musíme blíže představit. Je zde církev – v
tomto případě Církev bratrská – a dále je zde osoba vizitátora, která provádí vizitaci na sboru.
Církev bratrská
Jak už bylo uvedeno, představení Církve bratrské je nedílnou součástí pochopení vizitace.
Církev bratrská patří mezi křesťanské církve. Je řazena mezi tzv. evangelikální církve, které
se snaží vymanit z letitých třenic katolických a protestantských církví tím, že se hlásí k
prvotní křesťanské církvi z 1. století našeho letopočtu.
Jako evangelikální církve klade důraz na Bibli (Písmo svaté) a přijímá ji „za pravidlo víry a
života”. Osobu Ježíše Krista vidí jako svého vůdce, který je „základem” církve a „který ji
zachovává a dovede až k cíli.“20
Na základě tohoto dokumentu a tohoto přesvědčení zvolila Církev bratrská pro správu církve
tzv. presbyteriálně kongregační model. Tím je míněno, že jde v podstatě o svazek církví21,
které jsou lokálně samostatné a globálně sjednocené skrze společné vyznání víry.
Prakticky to vypadá tak, že místní organizace (sbor) církve je vedena volenými zástupci
(staršími), kteří se odpovídají místnímu nejvyššímu orgánu, kterým je členské shromáždění
(shromáždění členů místního sboru).
Sbor jednou ročně zvolí a vyšle svého delegáta na setkání sborů – konferenci. Konference je
„jediným orgánem Církve bratrské, který rozhoduje o Řádu a dalších záležitostech či
dokumentech Církve bratrské.“22
Výkonným a řídícím orgánem Církve bratrské je Rada, „…která je volena a odvolávána
Konferencí, které se ze své činnosti zodpovídá.”23 A právě tato Rada je také pověřena
Konferencí, aby dohlížela (mimo jiné) na jednotu sborů v tomto svazku. Jedním z nástrojů
tohoto úkolu je již od počátku této církve vizitace.

19

Zdroj: osobní rozhovor
Ústava Církve bratrské 2013, Článek 1, preambule
21
Tamtéž, Článek 2
22
Tamtéž, Článek 6, odstavec 2
23
Tamtéž, Článek 6, odstavec 3
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Vizitace - účel a cíle
Jak jsme již uvedli, Rada CB vybírá osobu, vizitátora, která jejím jménem navštíví lokální
sbor Církve bratrské a vykoná vizitaci.
Samotná vizitace – její průběh a obsah – je popsán v dokumentu jménem Řád Církve bratrské,
v sekci nazvané Vizitační řád. Průběh vizitace jako takové bude popsán podrobněji v jiné
kapitole.
Účelem vizitace je:
„… poskytnout obraz o duchovním stavu sboru, o práci duchovního správce sboru,
popř. dalších kazatelů nebo vikářů v činné službě, o práci staršovstva a všech
ostatních pracovníků a o perspektivách sborové práce. Má být sboru pomocí, a proto
se má provádět s moudrostí, v duchu Kristovy lásky a s bratrským porozuměním. Rada
Církve bratrské určuje zpravidla jednoho vizitátora, pro rozsáhlejší sbory může
stanovit vizitátory dva. Vizitace sborů, jejichž správci jsou členy Rady, vykonávají
zpravidla nečlenové Rady. Vizitaci předchází revize hospodaření, kterou provádí
obvykle někdo z členů finančního odboru Rady.”24
Jak vyplývá z textu, vizitace je poměrně komplexní, protože se zaobírá finanční, organizační,
personální a i duchovní oblastí sboru a osob podílejících se na sborovém řízení. Cílem je
udělat si obraz o sboru, jenž je poté sdílen na Konferenci v rámci konferenčních materiálů.
Dalším cílem je pomoci sboru zpětnou vazbou či povzbuzením.
Druhy vizitace
Vizitace se dělí na řádné a mimořádné. Řádné vizitace se dějí v příslušném časovém
harmonogramu určeném Radou a mimořádné vizitace se konají „v případech bezodkladných a
vážných problémů sboru na základě rozhodnutí Rady.“25 Přesné rozdíly mezi těmito druhy
vizitace uvedeme později v příslušné kapitole.

24
25

Řád Církve bratrské 2013, Článek 64, odstavec 2
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Reflexe
Jak můžeme vidět, obě techniky mají leccos společného. Osoba zvenčí, která má jistý mandát,
pověření a cíl, vstupuje do uzavřeného systému, jehož není součástí, a poskytuje svůj
nezaujatý pohled na situaci skrze zpětnou vazbu.
Supervize
Supervize prošla jistým vývojem. Vidíme, že z počátečního zaměření na funkčnost
organizace, kdy v popředí byly hlavně manažerské role a jejich zvládání a cílem byl hladký
chod, se postupně ohnisko zájmu zaměřilo na supervidované a jejich terapeutické
kompetence.
Supervizor byl zezačátku v pozici staršího a zkušenějšího pracovníka, který se zaměřoval na
výcvik a vedení méně zkušených kolegů. Jeho pole působnosti bylo velmi široké a zahrnovalo
administrativu, výuku a podporu. Byl spíše v pozici nadřízeného a fungoval interně.
Později, což souvisí se specializací supervize a jejím zaměřením na oblasti pomáhajících
profesí, vidíme posun k terapeutickým nástrojům. Supervizor je více lidský, méně nadřízený,
pomáhá supervidovanému rozvíjet hlavně jeho schopnost pomáhat druhým. Komunikační
rovina je na úrovni dospělý – dospělý a stále důležitějším aspektem práce je práce se vztahem
supervizor – supervidovaný. Působí spíše externě, hlavně v evropském prostředí.
Vizitace
Vizitace, oproti robustnímu modelu supervize (hlavně co se týká členění a specializace),
působí velmi simplexně. Je to určitě dáno tím, že už sama o sobě je specializovaná. Je
v prostředí s určitou homogenní kulturou a má jasný cíl a účel. Provází Církev bratrskou od
jejích počátků a mění se velmi pomalu.
Ze supervizního hlediska (budeme-li se držet tabulky členění dle Havrdové) se jedná o interní
model supervize, ve kterém je kombinována práce jak s jednotlivcem (kazatel), tak i se
skupinou (sbor) a týmem (staršovstvo). Je zde administrativní přístup, který zahrnuje
ekonomickou a personální stránku, a nechybí zde podpora. Máme zde jak pravidelnou, tak
krizovou podoba. Naopak zde nenajdeme v současné podobě výukovou a externí podobu.
I když vzhledem k struktuře Církve bratrské jde tento interní model zpochybnit. Vizitátor je
interní vzhledem k Církvi bratrské – je její zaměstnanec. Nicméně vzhledem k samostatnosti
sborů, je pro ně vizitátor externí. Takže můžeme říci, že vizitace je interní model supervize
s externími faktory.
9

Zaměření
V čem se tyto techniky liší podstatně, je jejich zaměření. V případě supervize je zaměření
velmi podstatné a je důležitou otázkou již od jejího počátku (uzavření smlouvy). Jejím
zaměřením je vždy udržení či zlepšení kvality práce supervidovaného. Samotným cílem není
ani tak supervidovaný, jako jeho klientela. Supervizor je v tomto případě servisní technik a
supervidovaný pracovní nástroj, který slouží druhým. Supervizor kalibruje supervidovaného
na ten nejlepší pracovní výkon. Jeho osobní život je sice čím dál více brán v potaz, nicméně
není ve středu zájmu a nikdy asi ani nebude. Cílem je vždy kvalita jeho práce.
Vizitace je v tomto ohledu mnohem volnější, nejsou zde jasně dány hranice a omezení.
V popředí zájmu je jak osobní život kazatele a členů sboru, tak i jejich služební výkon. Cílem
vizitace je totiž podat zprávu, udělat jakýsi scan/rentgen sboru a jeho pracovníků. Jejich práce
a jejich osobní životy jsou z hlediska podání zprávy na stejné úrovni, protože pro příjemce
této zprávy (Radu, ostatní sbory) je důležité vědět, jak se sboru daří po stránce profesní i
osobní.
Metafora
Vzhledem k zaměření technik a jejich rozdílech ve specializaci bychom mohli připodobnit
supervizi k nemocnici, která je připravena i k těm nejsložitějším chirurgickým zákrokům. Je
schopna diagnostikovat a operovat na nejhlubší úrovni. Cenou je za to jakási sterilita a
neosobnost. Protože, ať už panují jakékoli vztahy mezi supervizorem a supervidovaným,
pokud začnou profesně selhávat, jsou zkrátka vyměněni. Cílem je přeci kvalita práce a
spokojenost klienta.
Vizitace je oproti tomu spíše návštěva rodinného lékaře, který přijde až do domu, provede
vyšetření, popije čaj, dá si koláč a popovídá si. Cenou za tuto lidskost a osobní blízkost je
riziko, že jeho diagnóza nemusí (a možná ani nemůže) jít do hloubky a že po jeho odchodu se
může stát, že se nic nezmění. Zkrátka, že kvalita práce nebude zlepšena za cenu zachování
dobrých vztahů.
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Dějinný aspekt
V této kapitole budeme pátrat po historických kořenech supervize a vizitace. Zkoumáním
těchto kořenů se pokusíme najít odpověď na otázku, zda je vznik vizitace ovlivněn supervizí.
Záměrem této kapitoly není podat vyčerpávající historickou studii o vzniku těchto disciplín,
proto se zaměříme hlavně na prvopočátky, některé aspekty ve vývoji a současnost, případně i
budoucnost.

Historie supervize
Jak už bylo předesláno, v této části práce se budeme zaobírat historickým vznikem supervize
a současnost budeme popisovat hlavně v prostředí České republiky.
Pojem supervize
Výraz supervize byl odvozen od anglického výrazu supervision a ten pro změnu vychází z
latinského slova super (nad) a videre (hledět, vidět, zírat).
V angličtině je pojem vztahován hlavně na každou situaci, kdy pověřená či zkušenější osoba
dohlíží/dozírá na jinou osobu či osoby při provádění nějakého úkolu či činnosti. Dodnes v
oblasti nižšího managementu nacházíme pracovní titul Supervizor, což je bráno jako přímý
nadřízený, vedoucí.26
Dle Havrdové docházelo k proměňování chápání pojmu supervize v pomáhajících profesích
souběžně s tím, jak se měnila „celá konkrétní kultura dohlížení na práci v různých
oblastech.“27
Pojem supervize jako takové se začal vyskytovat v západním světě (Británie, USA) v
ekonomické popř. administrativní činnosti. Supervize plnila řídící funkci.
Další oblast počátku supervize je vzdělávání – školství. V 18. století v USA se rychle
rozvíjející průmysl a města se musela potýkat s otázkou vzdělávání. Na učitele začaly být
kladeny větší nároky a docházelo ke specializaci, byla poptávka po učitelích, kteří byli experti
ve specifických disciplínách. Jeden z učitelů v rámci budovy školy byl často vybrán pro
administrativní záležitosti a časem se z něj stal ředitel školy.28

26
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Supervize v sociálním prostředí
Sociální (nebo též také klinická) supervize vznikla koncem 19. století v Anglii pro oblast
lékařství a postupně se ustálila v USA. Vzhledem k blízkým kontaktům mezi lékaři a
sociálními pracovníky, můžeme oprávněně předpokládat, že tento model zdravotnické
supervize byl převzat do sociální sféry.29
Někteří autoři považují za první pokus o supervizi v sociální práci činnost vikáře Barnetta,
který společně se studenty a mladými akademiky pracoval od roku 1883 v zanedbaných
částích Londýna. Bellardi uvádí, že když Barnett viděl, jak studenty práce s chudými osobně
zasahuje, začal jim nabízet půlhodinové rozhovory mezi čtyřma očima. Cílem těchto
rozhovorů bylo vyjasnění a podpora.30
Havrdová zmiňuje ještě pracovníky Charity Organisation Society v Bostonu, nicméně v
popředí jejího zájmu je zejména dialog, jehož počátky neváhá stopovat až k Sokratovi.31
Forma a skladba supervize zůstala překvapivě poměrně stálá od konce 19. století do
současnosti.
Supervizor zodpovídal za určitý počet supervidovaných, kterým byla supervize poskytována v
pravidelných individuálních sezeních. Zaměření bylo hlavně na oblast vzdělávání pracovníků.
Supervizor pomáhal pracovníkovi zvážit širší souvislosti, najít vztah mezi příčinou a
následkem. Havrdová zmiňuje kromě dialogu ještě důležitost reflexe, andragogiky (neboli
uvádění začínajícího pracovníka nebo studenta do profese zkušenějším kolegou),
psychologické zákonitosti v procesu pomoci, skupinovou práci a učení.32
V posledních desetiletích aspekt kontroly ustupuje do pozadí a do centra zájmu supervize se
dostává důležitost vztahu mezi supervizorem a supervidovaným.
Bellardi udává jako důležitý činitel těchto změn vliv společenského vývoje v oblasti rozpadu
kultury a hierarchie. Sílí kreativita a autonomie a pracovní proces je stále více reflektován
spíše pomocí vztahů, které se v něm objevují, než správností postupu.33

SCHREYÖGG, Supervision, s.18-19
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Havrdová uvádí:
“V průběhu 20. století pozorujeme hlavní posuny v komplexnosti procesů, vztahů,
rovin, metod a záměrů, které jsou do supervizního procesu zahrnuty, a v opouštění
hierarchického vztahu odpovědnosti a moci supervizora ve prospěch rovnoměrného
rozdělení odpovědnosti a participace v supervizi mezi různé aktéry supervize.“34
Supervize v ČR
Prvopočátky supervize v ČR se kladou do 50. let v souvislosti s úzkou podzemní pražskou
skupinou psychoanalytiků, kteří ji praktikovali jako součást vzdělávání adeptů psychoanalýzy.
V roce 1967 vznikl vzdělávací systém SUR. Jde o systém výcviku v psychoterapii, založený
Doc. MUDr. Jaroslavem Skálou, PhDr. Eduardem Urbanem a MUDr. Jaromírem Rubešem,
vyvíjející se od r. 1967. Výcvikový model SUR (výcvik typu SUR) je založen na principech
terapeutické komunity s několika skupinami, každou skupinu vedou dva terapeuti či lektoři
opačného pohlaví pod supervizí vedoucího komunity. Výcviková komunita se schází 1-2
ročně po dobu 4-5 let, mezi setkáním celé komunity se konají víkendová setkání jednotlivých
skupin. Jako pokračovatel v podstatě nikdy neformalizovaného hnutí SUR vzniklo v r. 1999
občanské sdružení SUR, které udržuje a rozvíjí tradici výcvikového modelu a připojuje k
němu programy teoretického vzdělávání a supervize.35
V roce 1981 se objevil první tříletý výcvik ve vedení balintovských skupin, které byly brány
jako supervizní část vzdělávání v SURu. V roce 1983 tímto výcvikem úspěšně prošlo prvních
16 účastníků. Tento výcvik zahrnoval teorii, praxi i sebezkušenost. Tyto výcviky pokračovaly
a stále pokračují na půdě Pražského psychoterapeutického institutu (PPI, dříve Kabinet). Jádro
těchto výcviků tvořili psychoterapeuti, ale pravidelnými účastníky byli i lékaři, psychologové,
sociální pracovníci, speciální pedagogové, vychovatelé, učitelé, zdravotní sestry a jiní.
V roce 1989 začala bratislavské a pražské balintovské víkendy pravidelně navštěvovat Maria
Rohde z Mnichova, která vedla supervizi pro balintovské vedoucí.
Někteří čeští psychoterapeuti absolvovali zpočátku 90. let kurzy supervize v rámci
Psychoterapeutických týdnů v německém Lindau.
Přelomový je dozajista rok 1995, kdy v Janských Lázních proběhlo třídenní sympozium o
supervizi v psychoterapii. Organizátor PPI pozval zástupce všech u nás pracujících tehdejších
HAVRDOVÁ, Z.; HAJNÝ, M.; et. al. Praktická supervize, s. 39
KALINA, K. a kol.: Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Filia Nova/Úřad vlády
ČR, Praha, 2001
34
35
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psychoterapeutických směrů (okolo 50 osob). Ze sympozia vyšel sborník pod názvem
Supervize36 a stal se prvním soustavnějším původním textem o tomto tématu.
V druhé polovině devadesátých let vznikla potřeba supervize v nově zaváděném systému
komunitní péče o duševně nemocné – iniciátorem bylo pražské Centrum pro rozvoj péče o
duševní zdraví. Součástí kurzů a setkání bývá od té doby supervize (např. formou
balintovských skupin).
Jedním z impulsů pro supervizi v sociální oblasti se stal požadavek supervize ve většině
programů v oblasti sociální a zdravotní péče při udělování grantů. Supervize je zde sice
míněna spíše jako odborný dohled, ale na řadě pracovišť začalo docházet k soustavné
supervizi pracovních týmů (např. v oblasti péče o drogově závislé).
Dále docházelo k nesystematickým krátkodobým kurzům supervize pro sociální pracovníky,
kurátory apod. Jsou zmiňovány podněty z Německa, Velké Británie, Irska.
Na fakultě sociálních věd v Praze začaly první snahy o vysokoškolskou výuku „rozvojové
supervize” pod vedením Zuzany Havrdové.
Od roku 1997 Česká psychoterapeutická společnost (ČPS) zařazuje požadavek na supervize
do systému akreditace komplexních vzdělávacích programů pro psychoterapii ve
zdravotnictví. Je zde zejména vliv Evropské Asociace pro psychoterapii (EAP).
V tom samém roce byl zahájen první systematický mezinárodní výcvik v integrativně
pojímané supervizi. Absolventi získali první mezinárodní osvědčení supervizorů Evropské
asociace pro supervizi (EAS). Tito absolventi (13 z nich) se stali „vyučujícímí supervizory”
(„teaching supervisors”), kteří měli oprávnění EAS vzdělávat další supervizory. Později lidé
vzešlí z této skupiny iniciovali vznik výcvikového institutu – Český institut pro supervizi
(ČIS) a to v lednu 2002.37
Současný vývoj supervize v ČR
Vzhledem k tomu, že supervize stále není součástí našeho právního systému a je přitom
nedílnou součástí grantové politiky EU, je situace v ČR stále nezkonsolidována.
Ohledně různých možností výcviku v supervizi budeme mluvit později. Nyní můžeme zmínit,
že je zde několik subjektů (mezi nimi zmíněný ČIS), které se snaží o vedoucí pozici, nicméně
EIS, Z. ed. Supervize, vydal PPI v nakladatelství Pallata, 1995
ŠIMEK, A. Historie supervize v ČR. In: [online]. [cit. 2015-02-24].
http://www.supervize.eu/publikace-a-clanky/ruzne-texty/historie-supervize-v-cr/
36
37
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Dostupné

z:

překvapivě panuje jakási patová situace. Zdá se, že nikdo nemá dostatek politického kapitálu
na legislativní změnu v této oblasti a vytvoření národní organizace, která by zastřešovala
supervizi v našich podmínkách.
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Historie vizitace
Historie vizitace Církve bratrské je poněkud mlhavá. Můžeme z dokumentů zjistit její
počátek, nicméně už nevíme takřka nic o pohnutkách, které vedly autory k jejímu zřízení a
musíme vycházet často jen z domněnek žijících pamětníků. Abychom pochopili historii
vizitace, musíme se podobně jako v předchozí kapitole věnovat i historii církve samotné.
Pojem vizitace
Slovník cizích slov nám prozradí, že pojem vizitace vychází z latinského slova visitare, což
znamená prohlížet.38
Pojem vizitace není výsadou Církve bratrské. Je například obsažen v Kodexu kanonického
práva Římskokatolické církve. Zde je termín vizitace dle autora vykládán jako inspekce, kdy
biskup vizituje svou diecézi a osoby jemu nadřízené mohou vizitovat jeho osobu a jeho
diecézi.39 Je otázkou nakolik se zakladatelé Církve bratrské inspirovali tímto modelem,
nicméně podobnost je zde očividná. Jen dodejme, že vizitace v katolické církvi se stejně jako
v jiných církvích (např. v baptistické církvi) praktikuje dodnes.
Historie Církve bratrské
Vznik Církve bratrské se datuje do období let 1860 – 1880, kdy v oblasti východních Čech
proběhlo lidové probuzení. V roce 1868 byl založen první sbor – Svobodná evangelická
církev česká v Bystrém v Orlických horách. K ustavení nové církve došlo 3. 6. 1880 v Praze,
kdy vzniká spojením několika církví Svobodná církev reformovaná.
Po vzniku Československa v roce 1918 přijala jméno Jednota českobratrská a rozšířila
působnost i na Slovensko a Podkarpatskou Rus. Přijetím nového jména se Jednota
českobratrská přihlásila k duchovnímu dědictví staré Jednoty bratrské. Po zániku republiky, v
roce 1939, byla její činnost systematicky omezována.
Komunismus
Po válce nastal nadějný rozvoj práce, který zastavil politický zvrat v roce 1948. Jednota
českobratrská musela přijmout státní uznání spojené s dozorem státu. Kazatelé dostávali státní
plat a jejich služba mohla být konána pouze na základě udělení souhlasu k výkonu
duchovenské činnosti. Jakákoli činnost mimo objekty modliteben byla protizákonná, průběh
38

Slovník cizích slov [online]. Best One Service s.r.o. [cit. 2015-02-24]. Dostupné z: http://www.slovnik-cizichslov.cz/visitatio.html
39
KODEX KANONICKÉHO PRÁVA - CODEX IURIS CANONICI - L.P. 1983. In: [online]. Praha: Zvon,
1993 [cit. 2015-02-24]. Dostupné
z: http://pmr.op.cz/upload/varia/KODEX_KANONICKEHO_PRAVA_1983.pdf, s.65
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bohoslužeb i další aktivity sborů byly v mnoha případech tajně monitorovány. Někteří
kazatelé skončili ve vězení nebo z politických důvodů ztratili státní souhlas. Státními orgány
byl restriktivně snížen počet sborů, jejich majetek byl v některých případech zabaven a státu
musely být předány všechny církevní ústavy charitativního zaměření. Duchovní práce tak
částečně přešla do ilegality. Církvi sice byla přiznána právní subjektivita, ale veškerá její
činnost i hospodaření byly postaveny pod přísnou státní kontrolu. Za této éry v roce 1951, po
zrušení náboženských spolků, se k Jednotě českobratrské připojila značná část spolku „Modrý
kríž“ na Slovensku a Spolku rozhodných křesťanů na Těšínsku, kde převládala polská
národnost. Vzrůst počtu slovenských a polských členů vedl církev v roce 1967 ke změně
svého jména na dnešní Církev bratrskou.
Ukončení čtyřicetileté vlády komunistického režimu, který propagoval ateismus, a Sametová
revoluce v roce 1989 poskytly Církvi bratrské příležitost odložit vše, co jí bylo v době totality
vnuceno.
Současnost
Církev bratrskou dnes tvoří svazek necelých 80 sborů, které se v rámci kongregačněpresbyterního zřízení dobrovolně zavázaly k životu víry, službě Bohu a lidem, k bratrskému
soužití podle příkladu novozákonní církve. Všechny sbory jsou samostatné a vzájemně
nezávislé, současně je zde snaha o duchovní jednotu, pomoc a spolupráci. Sjednocujícími
prvky jsou Vyznání víry a zásady křesťanského života podle Bible.
V současnosti Církev bratrská eviduje přes 10 000 osob v 76 sborech.40
Historie vizitace
První historický záznam o Vizitaci nacházíme v dokumentu Vyznání víry a zřízení Svobodné
reformované církve z roku 1904 (viz Příloha č. 2).
Již zde je vidět model samostatných sborů, které jsou podřízeny Konferenci, jež sestává z
volených zástupců jednotlivých sborů. Tato Konference má jako poradní a výkonný orgán
tzv. Církevní výbor, který má mezi jinými zodpovědnostmi i tuto:
„Ustanovuje visitátory, kteří po sborech přihlédnou k tomu, co v IV, 1-3.7.8. uvedeno.
[Sk. 8,14.15; 11,22.; 15,22.; 1. Tes. 3,2.]“41

40

Portál Církve bratrské. CÍRKEV BRATRSKÁ.
http://portal.cb.cz/historie-a-soucasnost-cirkve-bratrske
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Dostupné

z:

Sbory daly Konferenci právo dohlížet na jisté věci a Církevní výbor se rozhodl pověřit
visitátory dohledem nad několika těmito body:
1. „… aby do sborů byli přijímáni toliko obrácení lidé, pokud my můžeme
posoudit, a aby se kázeň dle slova Božího přesně konala
2. aby soukromý život kazatelů a starších shodoval se se zásadami Písma, a aby
sbor vyplňoval své božské poslání
3. aby se kázalo čisté evangelium
...........
7. aby činila usnešení poradná a závazná a bděla nad jejich prováděním
8. aby povzbuzovala sbory k rozšíření misijní práce.“42

Původní záměr vizitace je zřejmý – jednotlivé sbory jsou samostatné, nicméně nejsou
izolované. Vizitace byla vybrána jako nástroj pro vedení svazku církví, nástroj, který přinášel
důležité informace. Jak říká Petr Raus: „Vizitace vznikla jako nástroj pro Radu, aby věděla,
jak se daří sborům.“
Bohužel nemáme takřka žádné informace o fungování vizitace během 1. poloviny 20. století a
proto toto časové období budeme muset vynechat.
Komunismus
V tomto období nastala změna – vizitace jako taková v podstatě nebyla potřeba. Kvůli
komunistickému režimu církve ztratily svou samostatnost, možnost misijního působení –
všude to bylo stejné, takže nebylo potřeba informovanosti. Díky uzavřenosti církve měli lidé
blízké vztahy a vědělo se, jak se daří ostatním.
Do vizitační zprávy se nemohlo napsat to, co se doopravdy dělo, kvůli paragrafu 178
Trestního zákona.43 To znamená, pokud se ve sboru konala nějaká akce mimo sbor – např.

Vyznání víry a zřízení Svobodné reformované církve, v Praze 1904, Knihtiskárna Alberta Malíře na Král.
Vinohradech, str. 21
42
Vyznání víry a zřízení Svobodné reformované církve, v Praze 1904, Knihtiskárna Alberta Malíře na Král.
Vinohradech, str. 18-19
43
ZÁKON č. 140/1961 Sb. Trestní zákon § 178, Maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi
Kdo v úmyslu mařit nebo ztěžovat výkon státního dozoru nad církví nebo náboženskou společností poruší
ustanovení zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. Pozn. autora: ustanovení § 178 bylo zrušeno zákonem č.
159/1989 Sb.
41
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evangelizační akce, či vyučování mládeže někde v horské chatě – bylo to bráno tehdejšími
autoritami jako porušení onoho zákona.
Muselo dojít k přerámování – vizitace byla viděna jako užitečný nástroj, ale nebylo jasné, jak
tento nástroj dále využívat. Konference i Rada měly rozdílné názory a nebylo dosaženo jasné
koncepce. To v podstatě trvá dodnes. Vizitace se tak stala alespoň možností, jak pozvat na
kázání hosta, jinak totiž mohl kázat jen člověk schválený okresní komisí.
Současnost
Vizitace jako taková je stále využívána, i v samotném Řádu CB se jí dostalo více než 12
řádků (na rozdíl od minulé verze Řádu CB, tak dnes je tam celá kapitola), nicméně stále je
problém se zaměřením a vlastním cílem vizitace.
Dříve byla vizitace brána jako nástroj Rady pro potřeby Konference. Nyní je zřejmý posun k
tomu, aby z vizitace měl užitek sbor, v čele se staršovstvem.
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Reflexe
Historie supervize
Historie supervize je přímo svázána s industriální revolucí. Z hlediska manažerské supervize
ve školství vidíme, jak byla skrze nárůst městského obyvatelstva a nutnosti specializace
dělníků naplněna potřeba po odbornějším pedagogickém personálu. Sociální problémy, které
přímo souvisely se vznikem nové industriální společnosti, daly vznik sociální práci jako
takové. Ve chvíli, kdy začaly být kladeny na osoby sociálních pracovníků zvýšené nároky
(pracovní i osobnostní), bylo nutno přijít s konceptem, který by vyučoval, podporoval a vedl
ke zlepšování péče o klienty. V případě anglosaského modelu se přirozeně nabízel v té době
již propracovaný model z prostředí medicínského.
Dnes již takřka mýtický (a některými odborníky zpochybňovaný – zcela v rámci
postmoderního ducha doby) příběh vikáře Barnetta nicméně ukazuje, že supervize v sociální
práci měla od počátku spíše podpůrný a edukační charakter, který je potřeba při práci s lidmi
v obtížných sociálních situacích. S nástupem na klienta zaměřených terapií můžeme vidět
opouštění hierarchických vztahů a snahu o eliminaci mocenského rozdílu.
Supervize v ČR je oproti tomu (jistě vlivem socialistického státu, který vymýtil sociální
služby) stále silně ovlivněna terapeutickým stylem supervize. Zde vznikala, zde má kořeny a
je otázkou, nakolik současný stav a projev české supervize je v kontextu sociální práce a
nakolik jde o terapeutický přesah v sociálním prostředí.
Historie vizitace
Historie vizitace je v podstatě časově podobná supervizi v sociálním prostředí. Již od počátku
vzniku předchůdce dnešní Církve bratrské – Svobodné reformované církve – byla vizitace
nedílnou součástí správy a provozu svazku samostatných sborů.
Hlavní důraz byl kladen na kontrolu sborů. Kontroloval se duchovní stav sborů – zda členové
nebo celý sbor nesešli z dohodnuté cesty. Dohlíželo se na soukromý život vedení církve a na
kvalitu a čistotu biblického vyučování. Poslední bod kontroly byl v dohlížení na implementaci
závazných rozhodnutí vzešlých z Konference. Máme zde i povzbuzující faktor, nicméně spíše
povzbuzení k výkonu (misijní práce), než povzbuzení jako takové.
Komunistický režim značně změnil pravidla hry pro církve a tím pádem i pro jejich správu.
Vizitace se stává spíše součástí protikomunistického odboje než součást církevní správy.
Skrze vizitaci je možno mít v neděli na kázání někoho zvenčí, což bylo jinak opresivně

20

režimem zamezováno. Hlavní cíl vizitace – přinášet zprávy – je okleštěn, neboť kvůli vyhnutí
se porušování zákona byly zprávy neúplné.
Toto velmi ovlivnilo vývoj vizitace jako takové. Dnes, 26 let po pádu komunismu, vizitace
stále tápe a nedaří se jí navázat na přerušený vývoj. Toto tápání nespočívá ve stání na místě,
naopak, jsou zde aplikovány změny, i když se zpožděním. Například odstranění kázání
vizitátora na nedělním shromáždění (aby měl více času na vizitaci samotnou), které mělo
smysl za dob komunismu, bylo odstraněno teprve v nedávné době (míněno několik let
zpátky).
Podobně jako v případě supervize, je zde patrný přesun pozornosti z postupů a výkazů práce
na člověka jako takového. Správcové sboru – ať už kazatelé či starší – se stávají dalším
hráčem ve hře. Dalo by se mluvit o tom, že místo supervize sboru (objektu), je zde posun
k supervizi vedení sboru (osob). Je zde záměr více se zaměřit na osoby pověřené vedením a
prací ve sboru, dávat jim zpětnou vazbu a nabízet edukaci v případě nedostatku zkušeností,
informací. To je celkem zásadní posun a přibližuje to vizitaci k supervizi.
Otázka ovlivnění vizitace supervizí
Zde není potřeba dělat nějaké zásadní šetření. Vzhledem k dokumentu z roku 1904 je zjevné,
že z pohledu světových dějin drží vizitace se supervizí krok, nicméně v českých reáliích ji
předbíhá takřka o století. Pravděpodobnost ovlivnění vzniku vizitace supervizí je vysoce
nepravděpodobná.
Naopak je zde vidět inspirace z jiných církví – zejména katolické. Katolická církev má
vizitace ve svém repertoáru poměrně dlouho a není problém sehnat vizitační zprávy z Čech a
Rakouska z 16. století.
Navíc příběh vikáře Barneta spíše poukazuje na to, že supervize byla ve svých počátcích
v podstatě inspirována osobou z církevního prostředí.
Nasměrování
Obě techniky mají v případě budoucího vývoje jistou podobnost. A tou je nejasnost.
Supervize v ČR je stále v počátcích a jedním z posledních kroků, který zbývá udělat, aby
mohla být dokončena porodní fáze, je zřízení národní supervizní asociace a začlenění do
legislativy sociální práce v ČR. Nicméně v současnosti se zdá, že ani v jednom z těchto
důležitých úkolů není patrný posun. Pro supervizi je to nepříjemné, protože to vrhá temný stín
na její profesionalitu a legitimitu. Teoreticky – pokud by se rozpadla Evropská unie, či ČR by
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se odpojila od EU – v tu chvíli by skončil jeden z největších důvodů pro zavádění supervize –
granty Evropských sociálních fondů. Ze supervize by nebyla nutnost, ale přepych, který by si
leckteré neziskové zařízení pořádně rozmyslelo.
Vizitace má jiné otázky. Po desetiletích váhání ohledně jejího využití se dostavil „efekt
brokovnice“, jak říká předseda Rady CB, Daniel Fajfr.44 Vizitace se v současnosti snaží
postihnout vše a hrozí, že nezasáhne nakonec nic, stejně jako brokovnice při střelbě na
vzdálený terč. Snaží se uspokojit původní záměr vizitace – navštívit sbor a pořídit zprávu,
dále se snaží pomoci místním služebníkům a třeba s nimi i dále pracovat. Místo jednoho
klienta – církve – je zde najednou více klientů, zakázek, očekávání a je obtížné toto vše
uspokojit. Věřím, že v tomto případě, má supervize co nabídnout, zejména co se týče edukace
a podpory vedoucích pracovníků.

44

Zdroj osobní rozhovor
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Smlouva aneb Kontrakt
Smlouva, která si bere z anglického slova „contract“ svůj český ekvivalent v supervizní mluvě
– kontrakt, je pro supervizi klíčová záležitost. Z toho důvodu byla tato kapitola považována za
důležitou součást takovéto práce.
V této kapitole se pokusíme oba přístupy porovnat z hlediska jejich přístupu ke smluvnímu
vztahu a v rámci širšího supervizního pojetí se podíváme i na jejich přístup k jednotlivým
zakázkám.

Supervizní kontrakt
Supervizní kontrakt je komplexní a složitý proces. Jak uvádí Hawkins a Shohet:
„Každá z forem supervizního vztahu musí začínat jednoznačnou smlouvou, kterou
tvoří a vypracovávají obě strany, a která rovněž odráží očekávání zúčastněných
organizací a profesí.”45
Vyjednávání kontraktu
Už samo vyjednávání kontraktu má v supervizi velikou váhu a vede k dalšímu anglikanismu –
jedná se o tzv. kontraktování. Musíme zde rozeznávat různé úrovně. V případě supervize
může jít o vyjednávání uzavření smlouvy o supervizi, nebo může jít o jednotlivé sezení, kde
se na začátku supervizor a supervidovaný snaží uzavřít kontrakt ohledně tohoto konkrétního
sezení. Umění vyjednávání kontraktu v supervizi organizace je součástí odborné přípravy
supervizorů jako samostatný kurz.46,47
Havrdová vidí tří zúčastněné strany vyjednávání kontraktu – „Kontrakt je výsledkem
spolupracujícího hledání, tázání a vyjednávání supervizora, manažera (resp. zadavatele) a
pracovníků (resp. supervizantů).”48
Složitost vyjednávání určují různé okolnosti – zavádění supervize do organizace, výměna
týmu, výměna supervizora. Pokud mají pracovníci se supervizí již nějaké zkušenosti a vědí,
jaký má být účel supervize, je dojednávání kontraktu celkem snadné, nemusí být ani
písemný.49

HAWKINS, P.; SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích, s. 63
HAVRDOVÁ, Z.; HAJNÝ, M.; et. al. Praktická supervize, s. 65
47
HEWSON, J. Výcvik supervizorů v uzavírání supervizní smlouvy. Psychoterapeutické sešity, 2000, č. 1, s. 4-12
48
HAVRDOVÁ, Z.; HAJNÝ, M.; et. al. Praktická supervize, s. 65
49
Tamtéž, s. 65
45
46
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Havrdová vidí kontrakt (dohodu) jako „završení procesu analýzy potřeb a podmínek v
organizaci, v níž chceme zahájit supervizní práci.”50 Nicméně je třeba dodat, že Havrdová
popisuje proces uzavírání kontraktu, který je „typický pro externí supervizi.”51
Smlouva je záchytný rámec, v němž se může vztah rozvíjet, a jakékoli odchylky od
dodržování smlouvy je třeba chápat jako příležitost pro reflektování, učení a utváření vztahu,
nikoli jako podklad pro odsuzování a obhajobu.52
Uzavřením kontraktu celá záležitost nekončí. Havrdová zmiňuje tzv. Triádu – účel supervize,
indikátory jeho dosažení a metoda hodnocení supervize. Tato triáda tvoří osu plánování
společné práce v supervizi. Měla by být doplněna do kontraktu v dohodnuté lhůtě po zahájení
supervizního procesu.53
Obsah kontraktu
Ohledně obsahu kontraktu platí rčení – co autor to názor. Pro příklad si zde můžeme uvést
několik klasických návrhů obsahu kontraktu.
Page a Wosket (1994) navrhují, že by smlouva měla upravovat:54
● základní pravidla
● hranice
● zodpovědnost
● očekávání
● vztah
Carroll (1996) vypracovává čtyři oblasti zásad, které je třeba prozkoumat:55
● praktické stránky
● pracovní spojenectví
● prezentování při supervizi
● vyhodnocování

Tamtéž, s. 69
Tamtéž, s. 69
52
HAWKINS, P.; SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích, s. 65
50
51

HAVRDOVÁ, Z.; HAJNÝ, M.; et. al. Praktická supervize, s. 73
PAGE, S.; WOSKET, V. Supervising the counsellor: a cyclical model, s. 44
55
CARROLL, M. Counseling supervision: theory, skills and practice, s. 98
53
54
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Do toho se přidávají Hawkins a Shohet (2000), kteří navrhují při uzavírání smlouvy pokrýt
těchto pět klíčových oblastí:56
● praktické stránky
● hranice
● pracovní spojenectví
● formát sezení
● organizační a odborný kontext
Podrobněji si rozebereme poslední návrh.
Mezi praktické stránky autoři počítají čas, místo a frekvenci supervize. Dále rozebírají
možnosti přerušení sezení nebo odložení. Také zde zahrnují vyjasnění případných plateb.
V oblasti hranic se zaměřují zejména na hranici mezi supervizí a poradenstvím či terapií (toto
vymezování supervize jsme zmiňovali výše). Zde autoři navrhují takový model, kde pokud
osobní situace supervidovaného nelze zvládnout v rámci supervize, měl by být nasměřován na
jiný typ podpory se svými osobními pocity (poradenství, terapie). Dále je zde projednávána
otázka důvěrnosti – co je a co není důvěrné. Autoři varují jak před přílišnou důvěrností (vše je
důvěrné, tzn. pokud supervizor nalezne nějaké neetické jednání, nemůže s tímto problémem
před vedení organizace), tak před přílišnou benevolentností (nic není důvěrné – dochází ke
snižování důvěry na straně supervidovaného).
Pracovním spojenectvím se míní způsob a styl supervize, kterému supervizor a supervidovaný
dávají přednost. Vzhledem k různým školám supervizí by tato otázka neměla být opomenuta.
Formát sezení může navrhovat typické sezení – jestli se bude probírat jednotlivé téma či
jednotliví klienti apod.
Organizační a odborný kontext skrývají etickou otázku. Některé organizace totiž mají vlastní
pravidla pro supervize a je nutno zkontrolovat, zda vytvářený kontrakt je v souladu s těmito
pravidly. Navíc se může stát, že supervizor je z jiné oblasti než supervidovaný, takže mohou
mít rozdílné etické kodexy a zásady chování.57

56
57

HAWKINS, P.; SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích, s. 63
HAWKINS, P.; SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích, s. 63-66
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Vizitace
Jak jsme již zmiňovali, každý sbor CB je samostatný, co se týče lokálního rozhodování.
Nicméně při svém zřizování (respektive přidávání se k církvi) se zavazuje k dodržování
základních dokumentů církve. Těmi jsou v současnosti tyto tři:
● Zásady Církve bratrské (přijaty roku 1997)
● Ústava Církve bratrské (schválena konferencí v roce 2013)
● Řád Církve bratrské (aktualizován roku 2011)
Zásady CB se věnují hlavně teologickým otázkám vyučování v rámci církve. Nová verze
Ústavy již na rozdíl od minulosti neobsahuje zmínku o vizitaci. Takže nám zbývá poslední
dokument a tím je Řád Církve bratrské, který jsme zde již několikrát citovali (viz výše).
V Řádu CB se zmínky o vizitaci (až na pár výjimek) objevují ve všeobecné kapitole Vizitace
a poté v obsáhlé sekci s příznačným názvem „Vizitační řád“. Zde je vizitace popsána do
detailů – její příprava, průběh, závěr a dokumentace.
Zadavatel
Zadavatelem vizitace je Rada CB. Řádné vizitace jsou „v každém sboru jednou za 3-5 let
podle pořadí, jež určuje Rada.”58 Navíc Rada se stará i o personální stránku, neboť „jmenuje
jednoho či více vizitátorů.“59
Supervidovaný
Supervidovaným v tomto případě je samostatný sbor Církve bratrské a osoby podílející se na
jeho řízení. Jedná se kazatele (pokud je na sboru přítomný), starší sboru, zástupci jednotlivých
služeb sboru (práce s dětmi, mládeží, seniory apod.) a kohokoli, kdo je členem sboru a vyjádří
touhu mluvit s vizitátorem.
Finance
V tomto případě je v Řádu velmi strohé, nicméně popisné vyjádření: „Cestovné a ostatní
výdaje hradí Rada Církve bratrské.”60 Z toho plyne, že sbor jako takový nemá s vizitací
žádné finanční náklady.
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Reflexe
Kontraktování
Ať už si myslíme o anglikanismech, které přicházejí zejména z psychologie, cokoli, v tomto
případě jde skutečně o terminus technicus. Český ekvivalent by mohl být přímý překlad –
smlouvání – což je zavádějící. Dalším slovem by mohlo být vyjednávání či dojednávání.
Nicméně v současnosti s tímto zažitým termínem už asi nic nenaděláme.
Kontrakt, nebo smlouva, je pro supervizi alfou a omegou. Jak je patrné z textu, smlouva je
velmi důležitá, nicméně už samotné smlouvání a vyjednávání je součástí supervizního
procesu. Dojednávají se tady hranice, použité techniky, ale i praktické věci jako délka sezení a
platba za služby. Navíc kontraktování nekončí uzavřením smlouvy, naopak je to jen začátek.
Každé supervizní sezení je v podstatě kontraktováno – supervizor zjišťuje, jaká je zakázka
(další termín) supervidovaného, a zda je v jeho moci, kapacitě a v rámci smluvního vztahu,
možno tuto zakázku naplnit.
Oproti tomu je vizitace chudým příbuzným a supervidovaný sbor ještě věší chudák. Sbor
fakticky s podmínkami smlouvy nemůže nic dělat. Vizitace jsou součástí smlouvy a nejdou
odstranit, nemohou pracovat s termíny vizitací (jen dojednat datum, ale ne rozhodnout o
frekvenci a délce), nemohou si vybrat vizitátora. Jediným jasným vítězstvím je cena – zatímco
supervize je celkem nákladná (za jedno hodinové sezení se účtuje 500,- ale i 1200,- Kč),
vizitace je zdarma. Což asi vysvětluje rozdíl mezi interní a externí supervizí, protože na
druhou stranu vizitace je zdarma pro místní sbor, ale náklady nese celá církev, takže nakonec
tam nějaká ta cena je schována.
Vizitační kontraktování
Vizitace by se měla skutečně naučit od supervize jak kontraktovat, protože tato oblast může
být a je zdrojem častých nedorozumění. Pokud se vizitátor nevěnuje zakázce sboru, nebo je
dokonce v rozporu s touto zakázkou, vede to logicky k odporu a negaci. Vliv a výsledek
vizitací je v rámci CB obecně vnímán rozporuplně a vina je zřejmě na straně kontraktování.
Pokud sbor měl nějakou zakázku a vizitátor ji naplnil, pak vládne spokojenost. Opačně vládne
frustrace a negativní postoj.
Příklad z praxe – sbor (nebo skupina ve sboru) byl v konfliktu s kazatelem a snažil se mu
skrze zpětnou vazbu ukázat, že by mohl změnit styl a způsob své práce. Když přišel vizitátor,
tak sbor očekával, že kazateli se této zpětné vazby dostane odjinud, protože jejich zpětná
vazba byla ignorována. Jak řekl jeden člen – „kazatel si o sobě začal hodně myslet, a my jsme
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potřebovali, aby ho někdo klepnul přes prsty.“61 Vizitátor se ale postavil na stranu kazatele a
snažil se situaci spíše zklidnit a zahrát takzvaně „do autu“. Vzhledem k tomu, že nemáme
všechny informace, nevíme, jakou zakázku měl vizitátor (respektive Rada CB) a nevíme, jaká
byla skutečně situace. Slyšeli jsme jenom jednu stranu sporu. Nicméně výsledkem je
negativní zkušenost členů sboru s vizitací a hlasitá negativní reklama, která se šíří celou
církví.
Lidský faktor
Rozdílné kulturní prostředí – církev a sekulární neziskový sektor – navíc mohou plodit i jiné
problémy. Průběh vizitace je celkem podrobně dán (viz později), nicméně vše jde udělat
důkladně anebo laxně. Pokud vizitátorovou zakázkou je mít rychle splněno a prostě jen zjistí
nutné informace a vyplní příslušné kolonky ve zprávě, pak opět není moc toho, co by sbor
mohl dělat.
Kde není jasná smlouva, není ani jasný postih (či vůbec postup), jak si stěžovat. V současnosti
neexistuje jakýsi úřad ombudsmana a jediné místo, kde si sbor může stěžovat, je Rada CB,
což je ta stejná skupina, která vizitaci nařizuje a provádí. Více k tomuto tématu v kapitole
věnované etice. Zde to zmiňujeme z důvodů smluvního aspektu.
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Zdroj: osobní rozhovor

28

Obecný postup
V této kapitole se podíváme blíže na samotný postup vizitace a supervize. V případě vizitace
to není problém, protože jde o samostatnou disciplínu, která je nyní celkem podrobně popsána
a vykonává se takřka identicky napříč církví.
V případě supervize nastává menší problém v tom, jaký supervizní směr a techniku vybrat pro
popis standardního postup supervize. Autor se rozhodl pro popis týmové supervize dle
Hajného a cyklický model supervize dle Page a Wosketa.

Průběh supervize
Jak jsme již v úvodu kapitoly předestřeli, je velmi těžké popsat průběh supervize, aniž
bychom nemuseli udělat výběr konkrétního stylu a typu supervize. Bude to záviset na
vzdělání a výcviku supervizora, jeho vlastní supervizi, osobním postoji a zkušenostech, dle
kterých bude implementovat to, co se vyplatí. Jak říká Hajný: „Je asi tolik konkrétních
způsobů, jak uspořádat průběh supervize týmu, kolik je supervizorů.”62
Rozhodli jsme se vybrat představitele týmové supervize, protože minimálně vizitační
rozhovor se staršovstvem je jakási obdoba týmové supervize a zároveň zde bude představen i
cyklický model supervize, který je dle autora jasně popsaný a dostatečně volný pro široký
využití v rámci supervize.
Cyklický model supervize
Jednou z možností průběhu supervize je např. cyklický model z pera Pagea a Wosketa z roku
1994. Model je složen z pěti základních fází, které dohromady vytváří cyklus. Supervizor se
nemusí striktně držet předepsaných fází, je možné začít pracovat např. od prostřední fáze.
Model by měl být používán ve prospěch klienta a pragmaticky v souladu s potřebami.
Pro lepší ilustraci uvádíme grafické znázornění tohoto modelu.
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Graf č. 1: Cyklický model supervize
a. kontrakt – stanovení supervizní smlouvy je vyjádřením vzájemného souhlasu se
spoluprácí; dává práci strukturu, směr, účel, vymezuje předmět supervize. Měla by stát
na začátku každého supervizorského vztahu.63
b. zaměření – zaměření se týká tématu, kterému je věnována pozornost. Do této fáze se
supervizní proces dostává ve chvíli, kdy supervidovaný prezentuje svůj materiál nebo
nějaký aspekt práce, který chce prostřednictvím supervize prozkoumat.64
c. prostor – jedná se o fázi, kdy je supervidovaný podržen, podpořen a potvrzen ve své
práci. Po pátrání a objevování nastává chvíle vhledu do situace.65
d. most – most slouží v supervizi jako návrat k práci supervidovaného s klientem a
zabezpečuje, aby poučení, které vyvstalo v supervizi, bylo využito v poradenském
vztahu. Díky mostu si je supervidovaný vědom některých aspektů své práce.66
e. shrnutí – závěrečná rekapitulace je stručným vyhodnocením práce supervidovaného.
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Příležitost pro zpětnou vazbu by měla být vytvářena pravidelně. Pomáhá supervizorovi i
supervidovanému monitorovat vlastní profesionalitu a kvalitu práce.67
Předložený cyklický model může být základním orientačním vodítkem pro nezasvěcené.
Ukazuje, jak může supervize probíhat, co od ní očekávat a na čem se můžeme dohodnout se
supervizorem. Model cyklické supervize poskytuje pevnou a zároveň pružnou kostru, která
unese kreativní přidávání dalších metod a postupů.
Týmová supervize dle Hajného
Jako dalšího představitele procesu supervize jsme vybrali model týmové supervize dle
Hajného. Oproti předchozímu modelu přináší konkrétní příklad otázek, které supervizor může
užívat, takže nabízí další pohled na proces supervize pro neznalé.
Hajný poskytuje jednoduchou osnovu setkání, kterou nabízí k vyzkoušení a modifikaci:
1. Jak se dnes máte a cítíte? V jakém jste přišli nastavení do supervize? Co od vás
můžeme čekat?
2. Co je nového v týmu a celé organizaci od minule? Došlo k důležitým událostem v
týmu či organizaci, případně v osobním životě, které mohou mít dopad na práci s
klienty?
3. Co se stalo s tématy z minulého setkání? Jak se dodatečně jevil vliv supervize na
přemýšlení, prožívání supervidovaného kolegy a na vývoj případu?
4. Čemu dnes věnujeme náš čas, pozornost a síly? A jak ten čas uspořádáme?
5. Prezentace případu či tématu. Dotyčný jej popíše. Ostatní mohou mít další otázky, aby
si obrázek dotvořili. Klade si kolega nějakou otázku, nebo má nějaký převažující
pocit, postoj, který se k případu vztahuje? Nebo chce jen vyprávět o tom, co dělá s
klientem a jak o tom přemýšlí jiní?
6. Supervizor vyjasňuje pole, téma či cíl. Ostatní vtahuje do hry. Zjišťuje, zde se věnuje
opravdu původní otázce v případu či tématu. Hledá osobní dlouhodobější faktor
nositele.
7. Hodnocení.68
V tomto modelu si můžeme všimnout, jak supervizor zezačátku dbá na vytvoření bezpečného
a na práci orientovaného prostoru. Je zde návaznost na předchozí setkání, nicméně je zde
vyjednávání o kontraktu této specifické supervize (viz předchozí kapitola).
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Průběh vizitace
Průběh vizitace podrobně popisuje Vizitační řád (viz Příloha č. 4), který je součástí Řádu
Církve bratrské. Navíc autor čerpal z osobních rozhovorů se současnými vizitátory.
Příprava vizitace
Počátek vizitace je v rukou Rady CB, která rozhodne, kdy a kým bude konkrétní sbor
vizitován. Poté co rada vybere vizitátora (jednoho či více, je brána v potaz i velikost sboru),
tento vizitátor zkontaktuje správce a staršovstvo a dohodne s nimi termín své návštěvy.
Vizitace má dle Řádu trvat nejméně tři dny, a protože vrcholí nedělním členským
shromážděním, začíná nejpozději v pátek, ale není neobvyklé, že probíhá v delším časovém
horizontu. Záleží na osobě vizitátora a jeho ochotě a časových možnostech.
Rozhovor s kazatelem
Pokud má sbor správce sboru – kazatele, či vikáře – vizitátor mluví nejdříve s ním. Tento čas
je rozdělen na osobní a pracovní část.
V osobní části vizitátor probere s kazatelem sboru osobní témata. Ty se týkají např. jeho
motivace k další práci na sboru, zdravotního stavu, rodinných a sociálních poměrů, jaké má
vztahy se staršovstvem a sborem obecně. Je zde možnost i vyjádřit přání a stížnosti k Radě
CB (tedy k zaměstnavateli). Vizitátor také hovoří s manželkou a dalšími případnými členy
rodiny.
V pracovní části se probírá kazatelův denní rozvrh práce, způsob přípravy, modlitební život,
další sebevzdělávání. Dále se věnuje pozornost tomu, jak pečuje o jednotlivé složky
sborového života, jaká je terapeutická péče na sboru (pastorace), jak se stará o nedělní
shromáždění v sídle sboru a případně ve stanicích, jak pečuje o sborové písemnosti. Dále se
provede kontrola dokumentů sboru – zřizovací listina sboru, dokumenty týkající se členů
sboru (křty, sňatky, členové), zápisy z jednání staršovstva a členských shromáždění.
Jednání se staršovstvem
První část rozhovoru se staršovstvem probíhá za přítomnosti kazatele. Projednává se stav
sboru po duchovní stránce, mluví se o jednotlivých úsecích práce včetně statistiky (služba
dětem, dorost, mládež, pastorace, evangelizace, zpěv, kazatelské stanice) a vizitátor sdělí
staršovstvu závažné skutečnosti z předchozího rozhovoru s kazatelem.
Pokud jsou ve sboru těžkosti, radí se vizitátor s kazatelem a staršovstvem o nejlepším způsobu
řešení. Zhodnotí se také hospodářské záležitosti sboru (obětavost ve sboru, podíl na
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celocírkevních akcích, sborové budovy) a projedná se příprava vizitačního shromáždění a kdo
se ujme kázání.
V druhé části jedná vizitátor se staršovstvem bez přítomnosti správce sboru, případně dalšího
kazatele. Dá příležitost, aby se všichni členové staršovstva jednotlivě vyjádřili o kazateli a o
jeho rodině, hovoří s nimi o způsobu jeho služby a podle výsledku rozhovoru shrne závěry,
které pak oznámí kazateli po návratu do schůze. Vizitátor řídí i případnou výměnu názorů
mezi kazatelem a staršovstvem v roli mediátora.
Dále vizitátor projedná se staršovstvem závěry podle zápisu z revize hospodaření, kterou před
vizitací vykonal někdo z členů finančního odboru Rady.
Vizitační shromáždění
Vizitační členské shromáždění následuje většinou po nedělní bohoslužbě a řídí ho vizitátor.
„Členské“ znamená, že se ho můžou účastnit pouze členové místního sboru. Vysvětlí nejdříve
smysl vizitace, informuje krátce o dosavadním postupu vizitace a pak se sborem hovoří o
duchovním stavu sboru a o práci v něm. Zjistí stanovisko sboru k práci staršovstva a všech
pracovníků sboru a pojedná o práci jednotlivých složek sboru. Dotáže se na sborové
pobožnosti, jednání v členských shromážděních, vysluhování svátostí, modlitební život sboru,
na stav rodin a sborového společenství. Dá všem členům příležitost vyjádřit se věcně a stručně
ke všem otázkám sborového života a práce.
V druhé části vizitačního shromáždění dá vizitátor sborovému shromáždění možnost vyslovit
se ke službě kazatele, příp. o dalších kazatelích a vikářích, jejich službě a rodinách. Kazatelé i
jejich rodiny mohou v této chvíli zůstat, ale jejich účast není povinná. Rozhovor má zahrnout
službu Slovem – kázání, organizaci sborového života a vedení všech složek sborové práce.
Závěrem vizitátor dohodne se sborovým shromážděním stanovisko sboru ke kazateli, jeho
službě a jeho rodině. Poté je kazateli dána možnost se k tomuto stanovisku vyjádřit.
Další úkoly vizitátora
Během vizitace vizitátor navštěvuje rodiny a členy sboru, pokud o to projevili zájem a je to v
časových možnostech vizitátora. Tyto návštěvy vizitátor provádí podle vlastního výběru, nebo
se může poradit se staršovstvem a kazatelem. Tyto rozhovory se často konají přímo v
domovech navštívených a jsou vedeny bez přítomnosti kazatele.
Další možností je stanovení času a místa k rozhovorům s členy sboru. Vizitátor tak mluví se
všemi, kdo se dostaví.
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Všechny rozhovory a jednání během vizitace jsou vedeny tak, aby si vizitátor z vlastní
zkušenosti mohl udělat obraz o duchovním stavu sboru a o práci kazatele, staršovstva a všech
dalších pracovníků sboru.
Při všech rozhovorech, ať s kazatelem sboru, s jednotlivci, při návštěvách rodin, ve
staršovstvu nebo ve sborovém shromáždění, platí, že uvádění negativních informací či
obvinění, ať o kazateli či o jiných členech sboru, nemůže být kryto anonymitou a musí se
prokázat.
Závěr vizitace
V závěru vizitačního shromáždění vizitátor povzbudí sbor k další práci pro Boží království.
Po ukončení vizitačního shromáždění pohovoří podle potřeby ještě se správcem sboru. Pro
Radu Církve bratrské a vizitovaný sbor vypracuje vizitátor do 30 dnů písemnou zprávu o
výsledku vizitace, která je po projednání v Radě zaslána staršovstvu sboru.
Rada CB projedná vizitační zprávu, zaujme k ní stanovisko a nejzávažnější závěry sdělí
vizitovanému sboru. Staršovstvo sboru projedná vizitační zprávu, zaujme i k ní stanovisko a s
výsledky vizitace seznámí sbor. Pokud by v některých věcech byla potřebná náprava, působí
staršovstvo a Rada k tomu, aby byly odstraněny překážky zdravého vývoje sboru a život
sboru neutrpěl.69
Mimořádná vizitace
Mimořádnou vizitaci koná předseda nebo tajemník Rady v čele komise určené Radou. Podnět
k ní může dát kazatel, staršovstvo nebo členské shromáždění sboru.70 Úkolem mimořádné
vizitační komise je vyřešit problémy sboru. Tyto problémy se většinou týkají špatné
komunikace staršovstva či sboru s kazatelem a je proto ohrožena funkčnost sboru. Po dobu
konání mimořádné vizitace musí kazatel, staršovstvo i členské shromáždění předem
konzultovat všechna rozhodnutí týkající se řešených problémů s vizitační komisí. Mimořádná
vizitační komise tak na určité období přejímá vedení sboru, pokud Rada nerozhodne jinak.
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Reflexe
Hravá supervize a striktní vizitace
V této kapitole, která se věnuje popisu průběhu samotných technik, je vidět celkem
dramatický rozdíl.
Supervize zde působí jako umělecký ateliér, plný barevných malířských palet a různých
malířských technik, ze kterých si supervizor může zvolit tu nejvhodnější. Je zde určitý vzor, je
zde určitý záměr, nicméně cesta k naplnění tohoto záměru je v rukou supervizora. Není
problém zapojit nějakou hravou techniku, nějakou hru, umění, cokoli co pomůže klientům
vyjádřit jejich současný stav.
Oproti tomu vizitace má jasně daná pravidla a jakési milníky, které nejde přeskočit či obejít.
Jsou zde lidé, se kterými se musí mluvit – kazatel, správce, starší, služebníci. Je zde vizitační
shromáždění, je zde inventura – ekonomická, technická, materiální. Jedinou zmiňovanou a
uznávanou technikou je rozhovor.
Zde by se mohla vizitace hodně přiučit od supervize. Kdyby vizitátor měl ve svém repertoáru
něco více než: „Tak mi řekněte, jak vidíte svou současnou situaci.“, kdyby mohl použít
nějakou hravou techniku na ukázku týmové spolupráce, kdyby uměl dát prostor lidem, kteří
třeba mají problém s verbální komunikací a raději se vyjadřují skrze symboly a pocity.
Závažnou otázkou by ale přirozeně byla otázka kultury. Je asi obtížné si v křesťanské kultuře
vedení představit pozitivní přijetí takovýchto novot, protože panuje spíše postoj „takhle jsme
to vždycky dělali.“
Opět to kontraktování
Na obou modelech opět můžeme vidět, že supervizor se snaží nepřinášet nic, co by nebylo
zakázkou klienta a naopak vizitátor má svou jasnou zakázku, kterou musí naplnit stůj co stůj.
Z hlediska supervize je to určitě hezké, nicméně je zde určitá slabina. Pokud není žádná
agenda na straně supervizora a vše má v rukou jeho klient, pak se může stát, že v případě
odporu na straně klienta je supervizor ve slepé uličce. Buď může udělat nemastnou neslanou
supervizi, o které oba (klient i supervizor) vědí, že byla pouze formální. Nebo se pokusí
intervenovat, nicméně tím už se dostává do oblasti ovlivňování a může se stát, že bude
naplňovat svou zakázku.
Příkladem může být situace, kdy na pracovišti může dojít ke konfliktu v rámci týmu, o kterém
zatím nikdo není schopen či ochoten mluvit na supervizi. Supervizor může (a měl by) vnímat
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napětí, ale protože tým to nechce řešit, může se stát, že supervizor si to vyloží jako obecný
odpor ke své osobě nebo k supervizi. Pokud se začne hájit nebo útočit, tým se může ještě více
stáhnout.
Z hlediska vizitátora je zde nebezpečí, že vizitátor prostě jen splní svou zakázku. Může se
stát, že ho ani nenapadne, že by sbor měl svou vlastní zakázku, nebo prostě v rámci plnění své
zakázky už nemá čas a energii se věnovat něčemu navíc.
V tuto chvíli hraje důležitou roli osoba vizitátora – jeho charakter, zkušenosti, dovednosti. Na
výsledek orientovaná osobnost bude pravděpodobně velmi úspěšná v naplňování své zakázky,
nicméně bude pravděpodobně selhávat v zakázce sboru.
Petr Raus zmiňoval, že jeho postup sleduje obecné zadání vizitace, nicméně je to pro něj spíše
orientační, aby na něco nezapomněl. Zároveň je ve střehu a dává prostor intuici, instinktu.
Pokud postřehne nějaký skrytý obsah, může se za ním pustit jako pes po stopě. Dodává, že
toto je skutečně v rukou vizitátora a v jeho ochotě udělat něco navíc a že ne každý vizitátor
má takového nastavení.71
Vizitace a zpětná vazba
V průběhu vizitace je několikrát použit stejný princip zpětné vazby, který si blíže rozebereme.
Odehrává se mezi staršovstvem a kazatelem a mezi kazatelem a sborem.
V prvním případě se druhá část rozhovoru se staršovstvem odehrává bez přítomnosti kazatele,
kdy starší se vyjadřují k osobě kazatele a poté co skončí, vizitátor provede jakési shrnutí, se
kterým následně seznámí navrátivšího se kazatele. Pokud jsou tam spory či neshody, vizitátor
je v roli mediátora a řídí případnou výměnu názorů.
Druhý případ je podobný, kdy část vizitačního shromáždění je věnována zpětné vazbě na
kazatele, která se děje v jeho nepřítomnosti (v nové podobě vizitace může kazatel s rodinou
zůstat, dříve musel odcházet povinně). Vizitátor shrne zpětnou vazbu členů sboru a poté s ní
seznámí kazatele, který se k ní může vyjádřit.
Autor musí přiznat, že cítí jisté rozpaky ohledně této podoby zpětné vazby. Na jednu stranu
působí takováto zpětná vazba citlivě a poctivě. Nicméně jiný pohled na věc spíše ukazuje na
určitou nedospělost. Tento prostor pro zpětnou vazbu je spíše otevřen pomluvám, či
ventilováním negativních pocitů, či (ve shodě s českou pasivně agresivní povahou) k líbivým
proslovům, které nikoho neurazí a nikoho se nedotknou. Přitom ti samí lidé, kteří otevřeně
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neprojeví kritiku kazatele, potom v osobním rozhovoru řeknou něco naprosto jiného.
Z dlouhodobého hlediska to nebuduje dobrou zpětnou vazbu ani ve sboru ani mezi jeho
vedoucími pracovníky. Zásadou zpětné vazby by měl být bezpečný prostor a hlavně osobní
sdělení. K mediátorovi by se mělo přistupovat až ve chvíli, kdy je ho potřeba, kdy selhává
normální zpětná vazba.
Tento model zpětné vazby je pravděpodobně ovlivněn církevním prostředím, kde se střetává
profesní a osobní život zúčastněných na poli, kde chybí jasné hranice. Jako křesťané by si
měli pracovníci dávat zpětnou vazbu na své soukromé i profesní životy, zejména pokud se
odchylují od biblického učení. Vzhledem k tomu, že ale nejsou jasně dána pravidla této
zpětné vazby, dochází k takovýmto zvláštním úkazům.
Ze supervizního hlediska by bylo nejlepší, kdyby vizitátor vytvořil bezpečné prostředí a řídil
zpětnou vazbu, která by se odehrávala osobně tváří v tvář. Pokud by se došlo do stavu, kdy
tato zpětná vazba přestává fungovat, mohl by vizitátor dát zpětnou vazbě ke zpětné vazbě a
začít mediaci. Takto by byl posílen edukační prvek vizitace, který je poměrně slabý.
Osoba až na prvním místě
Ačkoli vizitace působí nepružně a supervize naopak pružně, autor z vlastních zkušeností
dochází k závěru, že nakonec vždy rozhoduje osoba vizitátora či supervizora.
Jsou osoby, které dokáží z hravé supervize udělat nepružnou a schematickou událost a jsou
osoby, které z nepružné vizitace dokáží udělat nevšední a osvěžující zážitek.
Osoba je vždy až na prvním místě. A právě osobě vizitátora a supervizora bude věnována
další kapitola.
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Personální aspekt
V případě práce s lidmi ať už v pomáhajícím či církevním prostředí nemůžeme opominout
personální aspekt této činnosti. Jak osoba vizitátora tak supervizora přímo a velkým dílem
ovlivňují (a dalo by se říci, že i předurčují) podobu a efektivitu své činnosti.
Roli hraje osobnost, zkušenosti a znalosti. Proto se v této kapitole podíváme na přístup
vizitace a supervize k osobě pracovníka jako takové.

Osoba supervizora
Supervizoři mnoha zemí Evropy jsou v posledních desetiletích podrobeni akreditovanému
výcviku a pravidlům etického kodexu. V těchto evropských zemích a USA vznikají či již
existují národní profesní asociace supervizorů. Tyto asociace dohlíží na výcvik a provádění
supervize svých členů a mohou je i sankcionovat. Dále tyto asociace mají vlastní kritéria pro
uznávání vzdělávacích programů a výcviků a sami je akreditují. Dále mají své etické kodexy,
kritéria kvality, organizují vzdělávání svých členů. Havrdová zmiňuje i zřizování instituce
ombudsmana, ke kterému se mohou odvolat klienti, kteří se cítí poškozeni neodborným či
neetickým jednáním supervizora.72
V Evropě existuje jako jakási nástavba též Asociace národních svazů supervize (ANSE), která
pracuje na sjednocení standardů vzdělávání supervizorů a na podmínkách vzájemného
uznávání certifikátů.
Evropské požadavky na výcvik
V současné době jsou ve většině evropských zemí tato obvyklá kritéria: délka výcviku
alespoň 2 roky, 300 – 375 hodin výcviku v supervizi, 45 hodin výukové supervize a 35 hodin
supervize supervize. Mimo jiné jsou dohodnuty i povinné obsahy výcviku.73
Výcvik v ČR
Česká republika se v průběhu posledních 20 let potýkala s velikým nedostatkem
kvalifikovaných supervizorů. Důvodem byl jak překotný vývoj sociální práce po roce 1989,
tak (jak bylo zmíněno v kapitole o historii supervize) chybějící národní asociace supervize v
ČR. Výsledkem byla široká nabídka výcvikových kurzů jak v neziskovém tak komerčním
prostoru. V tuto chvíli je v ČR několik firem či uskupení, které nabízejí výcvik v supervizi v
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sociálním prostředí. Nicméně zdá se, že trh je již asi nasycen, a proto ne všechny supervizní
kurzy se daří v posledních letech naplnit a spustit.
Zde je vzorek několika společností, které v současnosti nabízejí supervizní výcvik:
1. ČIS - www.supervize.eu
2. Remedium - www.remedium.cz
3. Hermés - www.hermesgroup.cz
4. Asociace supervizorů pomáhajících profesí - www.asupp.cz
Osobnost supervizora
Carifio a Hess citují různé zdroje v souvislosti s vlastnostmi „ideálního supervizora” a
dochází k závěru, že jsou podobné vlastnostem ideálního psychoterapeuta, pouze jinak
uplatněné.74
K těmto vlastnostem patří empatie, porozumění, bezpodmínečné kladné přijetí, kongruence,
upřímnost, vřelost a sebeodhalování, flexibilita, zájem pozornost, investování, zvídavost a
otevřenost.75 Je zřejmé, že mnoho těchto hodnot je odvozeno od známých terapeutických škol
(zejména na klienta orientované terapie – Rogers).
Tzv. chemie mezi supervizorem a supervidovaným je nezbytná. Pokud si navzájem
nevyhovují, měli by být dostatečně profesionální na to, aby tuto situaci řešili. Atmosféra
důvěry a bezpečí je pro supervizi nezbytná a supervizor by měl být schopen takovouto
atmosféru vytvořit.
„Úkolem supervizora je pomoci mu (supervidovanému) zažívat pocit, že je přijímaný,
ceněný, chápaný, přičemž vycházíme z předpokladu, že jedině tak se bude cítit
dostatečně bezpečně a že se otevře a bude schopen vlastních korekcí a výzev, a
současně si bude vážit sám sebe a svých schopností. Bez takové atmosféry také není
pravděpodobné, že by se otevřel vůči kritické zpětné vazbě a věnoval dostatečnou
pozornost manažerským pokynům.
Často se také stává, že pracovník přichází na supervizi ve stresu, úzkosti, hněvu,
obavách. Stavíme na předpokladu, že jedině když se bude cítit dostatečně bezpečně,
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aby o těchto nepříjemných pocitech mohl mluvit, a plně si je sám sobě přizná, bude
schopen se ‘očistit’ a přehodnotit své postupy.”76
Další aspekty vlastností supervizora mimo jeho osobnostní rámec přibližuje následující
seznam:
● Flexibilita: v pohybu mezi teoretickými koncepcemi a užíváním široké škály
intervencí a metod.
● Pohled z mnoha perspektiv: schopnosti vidět tutéž situaci z rozličných úhlů pohledu.
● Zmapování disciplíny, v níž provádí supervizi.
● Schopnost pracovat napříč kulturami.
● Schopnost usměrňovat a zvládat úzkost: svou vlastní i supervidovaného.
● Otevřenost vůči učení: od supervidovaných i z nových situací, které vyvstanou.
● Citlivost vůči otázkám širšího kontextu: působícího jak na terapeutický, tak na
supervizní proces.
● Vzdělanost v postupech proti utlačování: dokáže vhodně nakládat s mocí.
● Humor, skromnost a trpělivost.
Seznam převzat z Hawkinse a Shoheta.77
Tento seznam je již specifický pro roli supervizora a není tolik vázán na jeho osobnost. Jde
zde spíše o supervizorovo nastavení, mohli bychom říci obdarování a vybavenost.
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Osoba vizitátora
V této oblasti vizitace poskytuje minimum oficiálních informací. Jak jsme již zmiňovali,
osobu vizitátora jmenuje Rada CB, nicméně nikde není zmíněna kvalifikace či jakékoli jiné
měřítko této osoby.
Osobnost vizitátora
V tuto chvíli je jedinou charakteristikou osoby vizitátora členství v Radě CB, protože pouze
členové Rady CB provádějí vizitace sborů.
Výjimkou je vizitace sboru, ve kterém je správcem člen Rady CB. V tu chvíli Rada CB
jmenuje jako vizitátora osobu, která není členem Rady CB.
Další výjimkou posledních let je možnost přizvat si k sobě na vizitaci jinou osobu. Nejlépe
někoho, kdo má zkušenosti s vizitacemi či správcovstvím sboru. Dává se přednost osobám s
titulem kazatele v rámci Církve bratrské, které mají doporučení a zmíněné zkušenosti.
K tomuto vymezení okruhu osob, které mohou konat vizitaci, zřejmě vedou historické a
praktické důvody.
Důvody k vymezení okruhu osob
Historickým důvodem může být skutečnost, že, jak jsme četli již v prvním oficiálním
dokumentu, správou a dohledem nad sbory CB byla pověřena Rada (nebo v tomto případě to
byl Výbor). Proto zřejmě členové Rady CB berou toto pověření do svých rukou.
Praktickým a zřejmě pravděpodobnějším důvodem může být náročnost vizitace. Jde o
minimálně třídenní plné nasazení, ke kterému se připočítává i vypracování zprávy. Členové
Rady CB jsou uvolněni pro celocírkevní činnost a mohou se proto této činnosti věnovat.
Výcvik vizitátora
Výcvik vizitátora je vskutku minimální. Z rozhovorů s vizitátory lze vyvodit celkem
jednoduchý model. Začínající vizitátor koná svou první vizitaci jako doprovod zkušenějšího
vizitátora. Během této vizitace si dělá poznámky a zaznamenává svá pozorování.
Další vizitace je již většinou v jeho plné režii, nicméně za současných podmínek mu nic
nebrání si jako výpomoc s sebou vzít někoho, kdo již např. dělal vizitace v minulosti a nyní
již není členem rady.78

78

Zdroj osobní rozhovory

41

Další možností výcviku vizitátora je určitě možnost využití některých kurzů či technik.
V současnosti neexistuje žádný oficiální výcvik vizitátora v nějaké terapeutické, supervizní
nebo koučovací technice. To samozřejmě nevylučuje soukromé aktivity členů Rady CB, kteří
určitě některou z těchto technik absolvovali či vyzkoušeli.
Jediným oficiálním vlivem supervize na vizitaci je událost, kdy si Rada CB pozvala osobu
z Církve bratrské, která je činná v sociální supervizi a požádala ji o představení tohoto směru.
Po vyslechnutí přednášky se Rada vyjádřila asi v tomto znění – „To my v podstatě děláme.“79
Žádné další aktivity v tomto poli nebyly vyvíjeny (alespoň do doby sepsání této práce).
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Reflexe
Supervize se svými nároky na osobu supervizora v současnosti kombinuje nároky na osobu
terapeuta (nutnost terapeutického výcviku) a sociálního pracovníka (praxe v oboru). Je zde
vliv evropské supervizní asociace, nicméně vzhledem k nabídce trhu a roztříštěnosti asociací
je zde v současnosti vlivů mnoho a v podstatě si každá asociace může nastavit taková
pravidla, jaká chce.
Vizitace zde působí poněkud nepatřičně, protože požadavky na osobu vizitátora a jeho výcvik
jsou v podstatě minimalistické. Na druhou stranu se vizitátor rekrutuje z řad kazatelů a osob
dlouhodobě činných v oblasti církevní. Je zde velmi silný předpoklad zralé a zkušené
osobnosti, která má vystudovanou teologickou školu, kde v rámci výuky dostala základy
ekonomiky, církevní historie, správy církve, pastorační dovednosti a mnoha dalších oborů. Je
zde také kladen důraz na praxi a zkušenosti se správcovstvím sboru.
Ovlivnění vizitace sekulárními technikami
Z rozhovorů s vizitátory a členy Rady CB vyplynulo, že v současnosti není žádný oficiální
vliv sekulárních technik na současnou podobu vizitace. Nicméně jsou zde různé neformální a
neorganizované vlivy. Nejeden vizitátor absolvoval nějaký trénink ve vedení lidí, mentoringu
či koučinku.
Asi největší vliv zde bude v otázce administrativní a správní, protože zde není nebezpečí
psychologických vlivů (viz kapitola o kultuře) a Bible toho mnoho nenabízí. Zde jsou určitě
v mnohé míře aplikovány sekulární učení o vedení neziskových organizací, práci
s dobrovolníky, organizace pracovního a volného času. Vzhledem k církevnímu prostředí je
zde velký vliv americké křesťanské literatury, která se věnuje těmto tématům, ale dle autora je
tato literatura často jen sekulární manažerské učení, které je pocukrováno pár veršíky z Bible,
aby se dobře prodávalo na trhu. Neboť v USA jsou křesťané zajímavá část trhu, která stojí
autorům a vydavatelům za pozornost.
Kritika vizitace
Ačkoli zde bylo předesláno, že přes minimální výcvik a přípravu vizitátora, je zde jistá naděje
na zralost a jistou úroveň osobnosti, musíme si nalíti čistého vína.
To, že je někdo člen Rady Církve bratrské, neznamená automaticky, že jde o vhodnou osobu
pro pozici vizitátora. Zkrátka ne každý je v tomto případě vhodně obdarován. Vizitátoři i
kazatelé, se kterými byly vedeny rozhovory, zmiňovali často jakési obecné charakteristiky,
které oceňovali či postrádali u osoby vizitátora.
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Jako příklad mi byl dáván jistý vizitátor, jenž měl poněkud nešťastný projev během vizitace.
Vzhledem ke své značné roztěkanosti svými dotazy lidi často znervózňoval. Během
rozhovoru měnil téma, směr a lidé pak byli rozpačití a nervózní a nevěděli, o čem se vlastně
vede řeč a jak mají reagovat. Onen člověk to rozhodně nemínil zle, prostě měl takový
handicap.
Samostatnou kapitolou jsou vizitátoři, kteří nejsou členy Rady CB a konají vizitaci na sborech
členů Rady. Jde určitě o chvályhodný počin, který zabraňuje zneužívání známostí a moci.
Nicméně úroveň těchto vizitátorů bývá ještě nižší, vzhledem k logické absenci zkušeností a
praxe. Navíc pro člověka, který má zkušenosti s vizitací musí být frustrující se dívat na to, jak
někdo s amatérským zápalem spíše propaguje sebe, než koná vizitaci.80
Samuel Jindra, jenž byl členem Rady po dobu 8 let a zároveň má i psychologické vzdělání (v
současnosti opustil pozici kazatele a působí jako psycholog) byl velmi dobrým zdrojem
takovýchto poznatků.
Určitě by ocenil (a v této oblasti vládne konsenzus), kdyby osoba vizitátora byla schopna
naslouchat, pozorovat. Protože je to o kázni vizitátora, aby ukočíroval svůj vlastní charakter a
nezačal prezentovat sám sebe či nezačal dávat rady ke všemu, co vidí. Minimálně výcvik
v aktivním naslouchání by určitě neškodil.
Samuel by určitě sám ocenil nějaký trénink, který by připravil lidi na vizitaci jako takovou.
Sám prošel oním modelem – zde si přečti, o čem je vizitace (tehdy 12 řádků), nyní mne sleduj
a příště to děláš Ty!
Dále zmiňuje vizitaci vizitátorů – což supervizi není určitě neznámý pojem. Jde celkem o
standardní postup, kdy supervizor má svého vlastního supervizora, nebo minimálně musí
absolvovat desítky hodin supervize své supervize. Jde o dodržení standardní otázky, která je
zde z dob Říma – kdo hlídá hlídače?
Jako ideální by viděl propojení zvídavosti a podpory. Mělo by to být vyvážené, aby člověk
nebyl policejní ohař, v jehož přítomnosti se lidé cítí nepohodlně. Zase na druhou stranu,
vzhledem k povaze vizitace, by měl být schopen vidět věci, které jsou skryté či skrývané.81
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Výstupy
Výstupem je myšlen písemný záznam o provedené technice, jak záznam o vizitaci či
supervizi, tak také jakési směřování do budoucna. Oba směry zahrnují zpětnou vazbu a je
velmi důležité, jak je ona zpětná vazba zpracována. Protože pokud není aplikována, je v
podstatě zbytečná.
V případě vizitace se jedná o tzv. vizitační zprávu, která je určena primárně pro potřeby
církve. V případě supervize se jedná o zápis ze supervize, který se pořizuje po každém
supervizním sezení.

Zápis ze supervize
Zápis ze supervize je velmi důležitá věc. Po věcné stránce by neměl obsahovat příliš mnoho
informací. Zde uvádíme možnou strukturu zápisu:
● formální náležitosti (jméno supervizora, jméno supervidovaného, datum, čas a místo,
forma a typ supervize)
● téma supervize
● zakázka se zdůrazněním cíle supervize = co potřebuji, co očekávám od supervizora, k
čemu chceme společně dojít, aby supervize byla pro mě užitečná (= cíl supervize)
● průběh supervize včetně (sebe)reflexe (stručné zachycení příběhu; průběh supervize a
jeho reflexe; sebereflexe)
● výstupy (naplnění cíle a zakázky, shrnutí, doporučení, dohoda o dalších krocích)82
Tento zápis je důležitou součástí supervizní dokumentace. Společně se smlouvu a zprávami
pro zaměstnavatele tvoří součást portfolia supervizora.
Zpětná vazba
Jedná se o praktickou součást supervize, kdy na začátku nové supervize se mohou projít
témata z minula a zjistit, jestli není potřeba ještě něco dořešit, či zda se podařilo
implementovat nápady, které zazněly v minulosti.
Nicméně z hlediska zpětné vazby supervize většinou probíhá „tady a teď“, pouze pokud něco
zůstalo z minulého sezení ať už v klientovi nebo supervizorovi, pak se k tomu může právě
třeba na základě tohoto zápisu supervizor vrátit.
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2015-02-04].

Dostupné

Vizitační zpráva
Vizitační zpráva se zpracovává do 30 dnů od vykonání vizitace83, nicméně může dojít
vzhledem k vytíženosti osoby vizitátora ke zpoždění. Neexistuje jednotný vzor a každý
vizitátor používá svou vlastní verzi zápisu. V příloze je možné najít příklad záznamu vizitační
zprávy (viz Příloha č. 3).
Tato vizitační zpráva je dána k dispozici Radě CB, která ji prostuduje a zarchivuje. V archívu
je zpráva přístupna dalším vizitátorům, kteří navštíví v budoucnu stejný sbor.
Dále je tato zpráva zaslána staršovstvu a správci sboru, který byl předmětem vizitace.
V minulosti staršovstvo a správce sboru tuto plnohodnotnou zprávu nedostávali, ale
v poslední době došlo ke změně.
Ze zprávy je nakonec pořízen stručný výtah, kde je dán důraz na popis sboru jako takového.
Tento výtah je zpracován dohromady s ostatními vizitačními zprávami a je poté součástí
Konferenčních materiálů.
Důvěrnost informací
Rada CB a vedení sboru (starší a správce) mají plný přístup k informacím z dané vizitační
zprávy. Následný výtah z této zprávy je dán v podstatě k dispozici celé církvi.
Ohledně sboru, je plně v rukou starších a správce sboru, jak s vizitační zprávou naloží. V tuto
chvíli se většinou zpráva posílá elektronicky všem členům sboru. Nicméně jsou zde v
současnosti tendence či návrhy na větší důvěrnost zprávy.
Tyto tendence jdou ruku v ruce s hledáním zaměření vizitace. Pokud by se vizitace do
budoucna zaměřovala na pomoc starším sboru, je možné, že část vizitační zprávy by byla
důvěrná a určena jen pro úzké vedení sboru (starší a správce). Toto vedení se pak může
rozhodnout tuto část zprávy sdílet či nesdílet s ostatními členy sboru.
Zpětná vazba
V Řádu Církve bratrské se k závěrům z vizitace píše:
„Rada CB projedná vizitační zprávu, zaujme k ní stanovisko a nejzávažnější závěry
sdělí vizitovanému sboru. Staršovstvo sboru projedná vizitační zprávu, zaujme i k ní
stanovisko a s výsledky vizitace seznámí sbor. Pokud by v některých věcech byla
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potřebná náprava, působí staršovstvo a Rada k tomu, aby byly odstraněny překážky
zdravého vývoje sboru a život sboru neutrpěl.“84
Vidíme zde celkem složitou komunikaci. Vizitátor, který navštíví sbor, sepisuje zpětnou
vazbu do vizitační zprávy, která je projednávána Radou CB. Rada CB zaujme stanovisko a
sděluje nejzávažnější závěry staršovstvu. Je zde sice psáno „vizitovanému sboru“, ale z logiky
další věty vyplývá, že tím informovaným je staršovstvo. Staršovstvo také projednává vizitační
zprávu a také k ní zaujímá stanovisko. Následně s výsledky vizitace seznamuje sbor.
Působí zde onen mix samostatnosti a svázanosti, který je typický pro Církev bratrskou. Sbor a
Rada CB samostatně studují vizitační zprávu a samostatně zaujímají stanoviska k této zprávě.
Zároveň Rada CB, jako zvolený správce svazku sborů, může ještě zdůraznit či podtrhnout ty
nejzávažnější závěry plynoucí ze zprávy a požadovat spolupráci staršovstva na jejich
odstranění.
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Reflexe
Zajímavé je, že důraz, který se klade na pořizování zápisů ze supervize (např. do některých
supervizních výcviků nejste bez těchto zápisů ani přijati), není reflektován v odborné
literatuře. Nepovedlo se najít zmínku (kapitolu) v použité literatuře o zápisech ze supervize –
snad jen, že otázka kdo a jak bude pořizovat zápis ze supervizního setkání, je součástí
vyjednávání kontraktu.
Ohledně vizitační zprávy můžeme zmínit, že mezi jednotlivými vizitacemi je odstup i
několika let a vizitační zpráva zachycuje skicu pořízenou během 3 dnů, vzhledem k tomuto
faktu jde o velmi subjektivní obraz a velmi zjednodušený.
Otázka důvěrnosti
V tomto případě existuje celkem velký rozdíl mezi supervizí a vizitací.
Vizitace je v otázce důvěrnosti velmi otevřená. Zvlášť vezmeme-li v úvahu finální produkt –
výtah z vizitační zprávy, který je posléze k dispozici všem členům Konference CB. To
znamená, pokud nějaký sbor prochází těžkostmi, může se stát, že se to po Konferenci dozví
celý svazek církví.
Dále pokud vizitační zpráva pojmenovává nějaký nedostatek v řízení sboru a staršovstvo tuto
zprávu přepošle celému sboru, pak tento nedostatek je na očích všech. Pokud to do té doby
nebylo známo či nijak řešeno, může se to velmi dotknout osoby, která může pociťovat osobní
zodpovědnost za tento nedostatek, protože v tuto chvíli je odhalen před zraky celého sboru.
Supervize otázku důvěrnosti dojednává v kontraktu.85 Supervize má v tomto případě poněkud
jinou pozici. Vychází spíše z uzavřené důvěrnosti, ale musí řešit i jakési hranice otevřenosti.
Na jednu stranu supervizor vytváří bezpečné prostředí, kde supervidovaní mohou bez obav
dávat zpětné vazby, které se týkají například i vedení organizace. Na druhou stranu, vedení
organizace chce být povětšinou informováno o tom, co se na supervizi probírá za témata.
Havrdová navrhuje pro řešení této situace několik pravidel.
Supervidovaní mají právo veta ohledně poskytování informací z průběhu supervize. Nebo se
v zápisu ze supervize neobjevují jména autorů témat a výroků; zápis jako takový pořizují
supervidovaní a supervizor ho pouze schvaluje nebo naopak.
Zdá se, že podobné pravidlo platí i při vizitaci, kdy některé citlivé informace mohou být
svěřeny vizitátoru pod slibem zachování důvěrnosti sdělení. Vizitátor pak tyto informace
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může použít, ale nesmí prozradit zdroj. Celé je to založené na důvěře, nicméně nejde o žádné
zpovědní tajemství, které má jisté zákonitosti, takže celá důvěrnost je poněkud na tenkém
ledě.
Styl zápisů
Styl jednotlivých zápisů v podstatě odpovídá zaměření obou technik.
Velmi rozsáhlá vizitační zpráva má za úkol postihnout velmi komplexní obraz živelné
organizace s velkým počtem služeb a dobrovolníků. Není proto divu, že jde často o rozsáhlá
díla s rozsahem několika desítek stran.
Na druhou stranu zápis ze supervize je stručný a řekněme, že má charakter zápisu ze schůzky.
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Časový aspekt
V této kapitole se podíváme na časový aspekt vizitace a supervize. Bude zahrnut jak časový
rámec těchto metod, tak i následná péče. Tím se rozumí péče v horizontu více let.

Supervize
Supervize je v otázce času systematická a důsledná. „Optimální je, aby supervize byla
pravidelná...” a „…stala se součástí průběžného zlepšování kvality práce i duševní obnovy
pracovníků.”86 Toto se týká hlavně standardní supervize. Výjimkou je příležitostná či krizová
supervize.
Délka supervizního sezení
Jedno supervizní sezení trvá obecně 1 – 2 supervizní hodiny (45 – 90 minut). V případě
týmové nebo skupinové supervize je délka sezení dle počtu zúčastněných až do 4 hodin
společné práce.
Frekvence supervizních sezení
Supervize již ve své podstatě počítá s intenzivním časovým nasazením. Havrdová zde mluví o
vytváření pracovní aliance, což není něco, co se dá vytvořit na povel.
„Především supervize není jednorázová konzultace, ale kontinuální proces, který vyrůstá ze
vztahu mezi supervizorem a supervizanty.” Úspěšná „pracovní aliance se ustavuje přibližně
okolo šestého sezení.” Doporučuje se alespoň 15 sezení, aby supervizní proces mohl přinést
své plody.87
Co se týče časového odstupu od jednotlivých supervizních sezení (tedy jejich frekvence) –
pokud je delší než měsíc až šest týdnů, oddaluje se vytvoření aliance. V případě, že je
supervize využívána k nastartování změny, musí být frekvence vyšší – „obvykle jedenkrát za
dva týdny.” V případě pravidelné udržující supervize u zkušených zaměstnanců může být
frekvence nižší.88
Délka spolupráce
Nepsaným pravidlem, které se nicméně předává na supervizních výcvicích, je délka
spolupráce konkrétního supervizora a supervidovaných. Jsou obecná doporučení – někdo říká
2 roky, jiný mluví o 5 letech.

HAVRDOVÁ, Z.; HAJNÝ, M.; et. al. Praktická supervize, s. 57
Tamtéž, s. 57
88
Tamtéž, Praktická supervize, s. 57-58
86
87

50

Jedním z ukazatelů je schopnost supervizora zůstat externím a osobně nezainteresovaným
účastníkem supervizních sezení. Jedna z nejmocnějších zbraní supervizora je jeho schopnost
nadhledu a přinášení nezaujatého stanoviska. Pokud příliš splyne s organizací či
supervidovanými, tato schopnost je oslabena či úplně zničena. Je potom na osobním etickém
kodexu supervizora, jak s touto situací naloží.

Vizitace
Jak bylo již zmíněno, vizitace se koná na konkrétním sboru zhruba jednou za 5 let. Doba
trvání jednotlivé vizitace je na druhou stranu poměrně dlouhá – v rozmezí až 3 dnů.
Vzhledem k tomu, že členů Rady CB je v současnosti 9, samostatných sborů 76 a celkem se
stanicemi a misijními sbory se můžeme dostat až na 153 subjektů, jde skutečně o nadlidský
úkol.
Navíc samotná vizitace je velmi náročná – minimálně tři dny naplněné až 12 hodinami práce
s lidmi skutečně není snadná práce. Průměrně vizitátor dělá 2 vizitace ročně, nicméně může jít
i o větší počet.
Co se týče otázky návaznosti vizitace, vizitátor se většinou seznámí s předešlou vizitační
zprávou.
Co se týče systematičtější práce, vizitátor se může zajímat o to, jestli se sbor z minulé
vizitační zprávy nějak poučil, či se povedlo něco z návrhů poslední vizitace implementovat do
praxe. Dále vizitátor může nabídnout sboru pokračování spolupráce i po ukončení vizitace –
např. může je pozvat do svého či jiného sboru, aby jim mohl ukázat příklad dobré praxe v
konkrétním bodě, který vizitace ukázala jako slabý či nedostatečný.
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Reflexe
Supervize a vizitace se z hlediska časového aspektu rozcházejí. Ze supervizního hlediska by
se dala vizitace popsat jako příležitostná a krizová (v případě mimořádné vizitace). Zatímco
typický supervizní sezení jsou v sociálních organizacích většinou na měsíční bázi, vizitace se
koná v blíže neurčeném horizontu 5 let.
Rozdíl opět plyne z rozdílných cílů obou technik. Zatímco supervize systematicky pracuje
s týmem či jednotlivcem a jejím cílem je změna k lepšímu, vizitaci stačí udělat si jeden obraz
v rozmezí několika let a změna či nějaká systematická práce není v popředí zájmu.
Vizitace a míjení se v čase
Vizitace je, jak jsme již několikrát uvedli, jednou za 5 let a do toho ještě navíc vstupuje další
veličina, která jak jsme již zmínili, hraje čím dál větší roli – staršovstvo. Volební období
staršovstva jsou v současnosti 4 roky. Petr Raus míní, že z hlediska efektivity by bylo
nejvhodnější načasovat vizitaci do prostředku jejich volebního období.89 Na začátku se ještě
seznamují se svou prací a budují tým, na konci už nemají chuť do něčeho investovat a
zaměřují se na předání služby. Bohužel, vzhledem k těmto časovým dispozicím je tento cíl
spíše v oblasti přání než jako splnitelný úkol. Rada CB tento fakt bere v potaz, nicméně jeho
realizace je v současnosti asi mimo jejich možnosti.
Pokud ale chtějí v budoucnosti více pracovat se staršovstvem, budou muset najít nějaké řešení
tohoto problému.
Otázka implementace změn
Ačkoli změny nejsou v popředí zájmu, přeci jenom pokud se v rámci vizitace objeví nějaký
problém, tak samotný Řád Církve bratrské vybízí Radu CB a vedení sboru k jeho odstranění.
Klientem v tomto případě je sbor a spolupracujícím týmem je Rada CB a vedení sboru. Cílem
je, v podstatě podobně jako v sociální sféře, spokojenost klienta a kvalitní služba organizace.
Praxe nicméně spíše ukazuje, že Rada CB řeší jen ty nejzásadnější problémy a těmi jsou
v první řadě neshody mezi kazatelem a sborem či staršovstvem. Je to logické, protože pokud
začne vládnout napětí mezi těmito vedoucími pozicemi – kazatel a starší – ovlivní to nakonec
fungování celého sboru.
Ohledně dalších, řekněme minoritní problémů – např. nevhodně nastavený denní program
kazatele, málo služeb pro místní komunitu apod. – Rada CB může dát nějaké doporučení,
89
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nicméně už nemá dle autora zdroje a prostředky na nějakou intervenci či dlouhodobější
spolupráci.
Byly zmíněny konkrétní kroky, které osoba vizitátora může vykonat. Nicméně nic z tohoto
není psáno či přímo vyžadováno a záleží na konkrétní osobě vizitátora, jak moc chce
investovat do vizitace konkrétního sboru a jak moc chce odvést důkladnou práci.
Většinou je zřejmě problém pojmenován, možná je navrhnuto i nějaké řešení, nicméně až za 5
let se další vizitátor zeptá možná úplně jiného staršovstva, jestli se v tomto případě něco
událo. Odpověď je velmi pravděpodobně – to nebyla naše starost, to se týkalo staršovstva
před námi.
Petr Raus by například rád věděl, jak potom sbor s touto zpětnou vazbou pracuje a dodává, že
to už se často vizitátor nedozví.90 Může se potom někde setkat na jiné akci s osobou z tohoto
sboru, nicméně je to na náhodě a osobní aktivitě vizitátora.
Je to určitě veliká škoda, protože v tom případě jde mnoho oné zpětné vazby do nicoty. Což je
nehospodárné a neprospívá to zvyšování kvality služby.
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Otázka kontroly a moci
Otázka kontroly a moci je v pomáhajících profesích nyní již běžnou záležitostí. V minulosti
nepříliš řešeno, dnes snad již vyjasněno a prodiskutováno.
Kontrola je míněna z hlediska rozdílu postavení, kdy osoba zvenčí (supervizor, vizitátor)
disponuje jistým mandátem, který mu umožňuje pátrat a vyptávat se po způsobu práce
pracovníků. Navíc o výsledcích svého „vyšetřování” je povinen informovat nadřízené těchto
pracovníků. Tento kontrolní faktor mají obě techniky, a proto se na něj podíváme blíže.
Moc může mít více zdrojů – může být dána rolí (supervizor, vizitátor), kulturou či osobností.
Faktor moci se opět vyskytuje u obou technik a bude podroben analýze.

Supervize z pohledu kontroly a moci
Kontrola je v současnosti v supervizi přítomna, nicméně by se dalo říci, že spíše skrytě.
Vzhledem k tomu, že supervize je vnímána jako jeden z nástrojů pro zajišťování úrovně
kvality sociální služby, záleží na organizaci a jejím vedení, jak tento nástroj používá. Pokud
jde o větší organizaci, kde vedení nemá přímý kontakt se všemi podřízenými, může docházet
k tomu, že se vytváří tlak na supervizora či supervidovaného, aby zasílali pravidelně např.
zprávy či zápisy ze supervize. Je pak otázkou konkrétního kontraktního ujednání, jak se tento
faktor kontroly plní.
Moc v supervizi
Dle Hawkinse a Shoheta91 se moc skládá ze tří složek: moc role, moc kultury a osobní moc.
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Moc role dle těchto autorů poukazuje na moc obsaženou v roli supervizora. Tato moc se
může lišit v závislosti na organizačním uspořádání. Patří sem legitimní moc (vložená do role),
dále moc vynucovat a odměňovat (tj. moc požadovat po supervidovaném, aby něco udělal, a
moc nabízet či zadržovat odměnu). Moc zdrojů umožňuje supervizorovi nabízet či zadržovat
zdroje.
Kuturní moc bere v potaz dominantní společenskou a etnickou skupinu. V severní Evropě to
bude někdo, kdo se narodil v bílé, západní majoritní skupině. Pokud navíc je tato osoba
mužského pohlaví, pocházející ze střední vrstvy, heterosexuál a tělesně zdatný, pak dochází
dle autorů k zdůraznění této moci.
Osobní moc je spojena s konkrétní mocí jednotlivce. Roli zde hraje kvalifikace, vystupování
a síla osobnosti. French a Raven zde připojují termín referenční moc92, která vychází z přání
supervidovaného identifikovat se se svým supervizorem nebo alespoň být jako on.
Učení se moci
Učit se přebírat odpovídající autoritu a moc s tím spojenou, navíc být přitom citlivý vůči
různým stránkám této moci, které se vyskytují v supervizních vztazích, je důležitý a náročný
úkol. Jak píše Kadushin: „Supervizor musí přijmout, bez sebeobrany či výmluv, autoritu a s ní
spojenou moc, kterou toto postavení nese. Užití autority bývá někdy nevyhnutelné. Supervizor
může jeho účinnost zvýšit, jestliže cítí jistotu a dokáže ji svým chováním sdělit.”93
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Vizitace z pohledu kontroly a moci
V případě vizitace je faktor kontroly přítomen velice silně. Už z počátků vzniku vizitace je
vidět, že šlo především o nástroj, který měl kontrolovat, zda se konkrétní sbor nějak
neodchyluje ze svazku sborů Církve bratrské. S tím je spojená moc, která je obsažena v roli
vizitátora.
Legitimní kontrola
Jak již bylo zmíněno výše, při samotné vizitaci se provádí kontrola personální a
administrativní. Nicméně ještě této samotné návštěvě předchází kontrola finanční, která je při
vizitaci diskutována.
Každý tento jednotlivý aspekt kontroly je zaznamenán ve vizitační zprávě, což dává tomuto
faktoru velmi silný náboj. Výsledek je totiž zveřejněn na Konferenci a tím pádem může každý
slyšet o případném selhání.
Jeden z vizitátorů zmiňuje případ, kdy se staršovstvo snažilo o změnu vizitační zprávy, aby
nevyzněla tak negativně.94 Nejde pravděpodobně o ojedinělý případ.
Legitimní moc
Moc ve vizitaci je bezesporu spojena s osobou vizitátora. Neboť jak jsme zmínili, vizitátor je
jmenován Radou CB, ale také bývá většinou i jejím členem. Jde tedy de facto o nadřízeného
kazatele/správce sboru a osobu delegovanou církví k dohledu nad jednotlivými sbory. Zpráva
vizitátora je brána v potaz při hodnocení tzv. misijních sborů (jestli jsou připraveni na
svéprávnou existenci) a i při možném použití mimořádné vizitace.
Mimořádná vizitace jako taková, kdy dochází k převzetí rozhodovací pravomoci místního
sboru, je ukázka totální moci vizitace nad sborem.
Kulturní a osobní moc
Z hlediska kulturního zde hraje roli určitý fenomén malého města. Místní sbor je ve své
podstatě celkem uzavřená komunita, která operuje na „lokálním písečku“. Do toho přijíždí
člověk, který má celkem impozantní legitimní moc, navíc je známý po celé církvi, pracuje po
celé církvi a je často účastníkem mezinárodních konferencí. V očích členů místního sboru
může jít o slavnou a zcestovalou osobu s obrovským nadhledem a zkušenostmi.
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Navíc členem Rady CB se nestává jen tak někdo. Jak jsme již zmiňovali, jde o zralé a silné
osobnosti, které mají dlouholeté zkušenosti s vedením a fungováním sborů. Takže i jejich
potenciál osobní moci bývá často velmi působivý.
Síla samostatnosti
Nicméně nesmíme zapomínat na samostatnost sborů CB. Pokud se nějaký sbor rozhodne
vizitaci nějakým způsobem bojkotovat, nemá Rada CB mnoho možností jak s tímto bojovat. Z
hlediska kontroly těžko může dojít k odepření přístupu k formálním údajům (statistiky členů
sboru, účetnictví apod.), nicméně může být praktikována hra na mlčení – členové vedení
odmítnou komunikovat. Takže se může stát, že vizitátor vidí/narazí na zřejmý problém, ale
nemá s kým ho diskutovat, protože druhá strana trvá na tom, že problém neexistuje a že
nepotřebují s čímkoli pomáhat zvenčí.
I ona neotřesitelná moc vizitátora je vcelku křehká. Sbor je v lokální oblasti samostatný, a
proto má právo a možnost odmítnout jakoukoli zpětnou vazbu nebo dialog. Jediná věc, se
kterou vizitátor může operovat, je otevřený konflikt a pohrůžka mimořádnou vizitací, která by
mohla vést v krajním případě k vyloučení sboru ze svazku církví. Což je situace, které se chce
asi každý spíše vyhnout.
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Reflexe
Sekulární model moci
Ze sekulárního hlediska a z pohledu moci je rozdíl mezi vizitací a supervizí v počtu subjektů.
Supervize má trojstrannou mocenskou základnu – supervizor, supervidovaný, organizace.
Organizace rozhoduje často (pokud nedá určitou samostatnost své jednotce) o osobě
supervizora a formě supervize. Organizace také vyvíjí určitý tlak na supervizora, co se týče
informací o průběhu supervize a spokojenosti či nespokojenosti s organizací na straně
supervidovaných.
Supervizor tancuje mezi přáními klienta (toho kdo platí – organizace) a potřebami
supervidovaných (těch, se kterými pracuje).
Pro supervidované je supervizor někdo s mocí (autoritou), zároveň je pro ně často jediným
nástrojem, jak můžou ovlivnit organizaci ve svůj prospěch.
Pro supervizora jde o velmi složitý úkol, kdy se ho dvě strany snaží ovládnout a využít a on
nesmí zneužívat své moci a zároveň se i snaží udržet svou práci. Některé aspekty tohoto tance
zmíníme v kapitole o etice.
Vizitace má v tomto případě subjekty dva. Radu CB a sbor. Zde také dochází k tanci moci,
kdy sbor může být pokoušen k tomu, aby vizitátora využil k řešení svých problémů (skrytou
zakázkou může být snaha vypadat dobře před ostatními sbory) a vizitátor, který má značnou
legitimní a kontrolní moc, se nesmí nechat vtáhnout do vnitřních sporů sboru a přitom citlivě
zacházet s onou mocí.
Duchovní model moci
Jak jsme ale zmínili, jde o sekulární pohled. Z pohledu duchovního, pro vizitátora a sbor zde
hraje ještě důležitou roli osoba Boha. Pro oba subjekty jde o nejvyšší autoritu, která určuje
zásadní etická a behaviorální pravidla. Jeho moci je podřízen jak vizitátor, tak sbor a jeho
příslušníci. Pokud se chová vizitátor nepřiměřeně svému postavení a začne se chovat řekněme
totalitně, sbor vždy může odkázat na pravou autoritu a vizitátora ukáznit do příslušného
postavení. Tento duchovní aspekt není součástí a cílem této práce, nicméně v tomto případě si
zaslouží přinejmenším zmínku, protože v otázce moci a autority je zúčastněnými stranami
brán v potaz.
Z duchovního hlediska je vizitace blízká supervizi svým trojím rozdělením moci. Roli klienta
zde zosobňuje postava Boha, který je zastupován církví. Vizitátor i sbor jsou všichni Boží
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služebníci a jsou mu osobně zodpovědní za svou práci. V tomto případě jsou spolupracovníci
na řízení a správě „Jeho oveček“ a snaží se o co nejlepší kvalitu služby.
Vizitace jako mocenský nástroj
Jak jsme již zmiňovali v kapitole věnující se obecnému popisu technik vizitace a supervize,
vizitace má podobu interní supervize s externími formami. Vizitace je externí vzhledem ke
sboru, ale interní vzhledem k církvi. To může být zdroj napětí a nejasností, zvlášť v otázce
moci. Oficiálně jde totiž o pomoc zvenčí, ale zároveň bylo zmíněno, že kazatel je v podstatě
zaměstnanec církve, kterou spravuje Rada CB, neboli vizitátor je svým způsobem přímý
nadřízený jednoho ze subjektů vizitace. Zároveň je i svým způsobem nadřízený sboru jako
takovému a má teoreticky moc ho vyloučit ze svazku církví.
Dalším již zmíněným faktorem je absence vyjednávání (neboli kontraktování), čeho by se
vizitace měla týkat a jak by měla probíhat, aby byla sboru užitečná. Ve chvíli, kdy toto
neprobíhá a staršovstvo a kazatel (natož členové sboru) se nemohou podílet na dojednávání,
stává se vizitace silným mocenským nástrojem.
Neboli vizitátor jako člen Rady CB může přijet se svou vlastní agendou, tu navzdory
chybějícího konsenzu i vykonat a zase odjet, aniž by věnoval pozornost potřebám sboru.
Prostě si udělá svoji práci. Není zde žádný ombudsman, jediná místa, kde si sbor může
stěžovat, je Rada CB (což jsou kolegové vizitátora) nebo Konference sborů CB. Tam by ale
musela získat podporu ostatních sborů, což je věc pracná a obtížná. Navíc – komu budou
sbory věřit? Autoritě církve, nebo nějakému lokálnímu sborečku? Proto, když se sbor ocitne
v takového opresivní pozici, často mu nezbývá než si říci – „Nestojí to za to, tenhle rok máme
smůlu na vizitátora.“ – a prostě vizitaci přetrpí.
Tato část textu nevychází z konkrétního příkladu, spíše jde o ilustraci možného rozměru
zneužití moci osobou vizitátora. Ovšem autor je přesvědčen, že pokud by se pátralo, nebyl by
problém podobné příběhy najít.
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Etický aspekt
Vzhledem k tomu, že v obou technikách se pracuje s lidmi a jejich tajemstvími a je zde
přítomen faktor kontroly a moci, nesmíme zapomenout na etické hledisko.
Etika, nebo též teorie morálky, se zabývá mimo jiné zkoumáním hodnot a principů, které
usměrňují lidské jednání v situacích, kdy díky svobodné vůli existuje možnost volby.95
Vizitátor i supervizor jsou často vystaveni etickým dilematům a problémům, protože pracují s
lidmi, s lidskými osudy a nakládají s důvěrnými daty.

Supervize a etika
Vzhledem k chybějící konsolidaci supervize v českých podmínkách a vzhledem k chybějící
legislativě (míněno, že neexistuje specifický zákon věnující se etice v supervizi), je v našich
domácích podmínkách téma etiky supervize stále otevřenou otázkou. Zatím není vypracován
obecně platný etický kodex supervizní práce.
Etické principy supervize
Vzhledem k absenci obecného etického kodexu, je supervizor postaven před volbu. Může
projít etické standardy sociální práce jako takové nebo etické standardy svého zaměstnavatele,
a zvážit, jak se každý z nich vztahuje na práci supervizora. Nebo může začít od začátku a
udělat si seznam zásad, které by dle něj a jeho supervizora měl zastávat.
Někteří autoři věnují tomuto tématu celou jednu kapitolu a tvoří etické zásady supervize ze
studia děl filozofů zabývajících se touto oblastí.96
Hawkins a Shohet nabízejí upravenou verzi etických pravidel, kterou používají ve svých
kurzech. Autoři se inspirovali u Michaela Carolla, který vypracoval velmi obsáhlý kontrolní
seznam pro výcvik supervizorů v otázkách etického rozhodování.
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Kontrolní seznam pro etické rozhodování v supervizním výcviku dle Hawkinse a Shoheta:97
Vytváření citlivosti k otázkám

● tvorba vlastního seznamu morálních zásad

etiky

● četba etických kodexů a příbuzné literatury
● případové medailonky o etických a
transkulturálních otázkách
● kritické příhody z vlastní zkušenosti účastníků

Formulování morálního postupu

● objevit etický problém či dilema
● objevit v něm obsažené potenciální dílčí
problémy
● přezkoumat příslušné etické směrnice
● zjistit, s kým je ještě třeba věc konzultovat
● zvážit možné a pravděpodobné kroky
● vypočítat následky různých řešení
● rozhodnout se pro nejlepší postup

Uskutečnění etického rozhodnutí

● předjímat potenciální těžkosti a při
uskutečňování rozhodnutí
● prozkoumat vnitřní obavy a nechuť něco udělat
● zajistit nezbytnou podporu a strategie zvládání
potenciálních těžkostí a odporu

Přijetí nejednoznačnosti etického

● zvládat úzkost a obavy provázející rozhodnutí

rozhodnutí

● čelit vnitřním a očekávaným vnějším kritickým
soudům
● přijmout daná omezení
● formulovat poučení ze zkušenosti, které lze
uplatnit jinde
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Etické kodexy
Etické principy jsou vtělovány do etických kodexů, které tvoří jakýsi mezistupeň mezi etikou
a legislativou.98 Také organizace a svazy věnující se supervizi mají své kodexy.
Například Český institut supervize, který je členem EAS (Evropské asociace supervize), přijal
po přihlášení se do této organizace i její etický kodex. Zásady tohoto kodexu však nejsou
adaptovány na české prostředí. ČIS uvádí, že „spíše než o aplikaci těchto zásad v českých
podmínkách, lze mluvit o tom, co z toho v českých podmínkách pro nás vyplývá.99
Práce supervizorů, kteří nejsou členy supervizní asociace, by měla být ošetřena v rámci
standardů povinnosti a nepodjatosti. Supervidovaný mající důvodné podezření na podjatost
nebo zkřížení zájmů supervizora, které by jej ohrožovaly, má právo supervizora odmítnout.
Při porušení mlčenlivosti by měl být supervizor vystaven sankcím dle legislativních
ustanovení.
Nesmíme zapomínat na etická pravidla té které organizace či oboru, ve kterém supervizor
pracuje.
Možná etická témata
Etických témat existuje přehršle, zde bychom zmínili jedno, které je asi na denním pořádku
každého supervizora a které patří mezi mimořádně eticky náročné.
Jde o konflikt mezi vedením a zaměstnanci, kde supervizor je chycen v mocenské pasti
(zmíněné dříve). Vedení najímá a platí supervizora. Ve chvíli, kdy na pracovišti začne
vládnout napětí mezi vedením a zaměstnanci a supervizor vidí, že chyba je na straně vedení,
ocitá se před obtížnou volbou. Pokud bude následovat etiku a bude konfrontovat vedení –
riskuje ukončení spolupráce, tím pádem finanční ztrátu a možnou negativní referenci. Protože
vedoucí se nemusí měnit, nemusí reagovat na zpětnou vazbu (zvlášť pokud jde o majitele či
zakladatele) a je pro něj často jednodušší najmout jiného supervizora, který třeba nebude tolik
„zlobit“.

PALOUŠOVÁ, A. Potíže s etikou. Konfrontace, 2005, roč. 16, č. 1 (59), s. 24
Etické zásady ČIS. In: [online]. [cit. 2015-02-17]. Dostupné z:
content/uploads/eticke_zasady_cis.pdf
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http://www.supervize.eu/wp-

V podstatě je supervizor vystaven zkoušce etického problému – kdy ví, co je správné, ale
třeba se mu nechce to správné udělat.
Autor z vlastní zkušenosti může říci, že zažil on osobně nebo jeho známí obě varianty řešení
situace. Někdy se supervizor zachoval eticky správně a konfrontoval vedení, někdy se přidal
na stranu vedení a „umravňoval“ zaměstnance.
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Vizitace a etika
Etika vizitace je úzce propojena s církevní kulturou. V této kultuře je totiž kladen důraz nejen
na profesionální a etické jednání, svou roli zde ještě hraje biblické učení, které má svůj
specifický pohled na morálku.
Biblická etika
Nenajdeme zde proto etický kodex jako takový, kde by bylo jasně popsáno, jak se má
vizitátor chovat, nicméně je zde Bible, kde jsou popsány obecné mravní principy. Tyto
principy jsou známy (nebo měly by být) jak vizitátorovi, tak členům sboru, který je vizitován.
Existuje zde tedy celkem obsáhlý, nicméně obecný (v tom smyslu, že se nevyjadřuje
specificky k vizitaci a osobě vizitátora) materiál.
Vizitátorovo svědomí
Vzhledem k tomu, že tento materiál (Bible), ač je psaný, není v podstatě podepsaný, je
vizitátorova etika záležitostí hlavně jeho svědomí. To, jak se bude držet biblického učení, či
jak bude reagovat, pokud ho někdo bude konfrontovat s tímto učením, je záležitost čistě
osobní.
Možná etická témata
Jedním z velkých témat je určitě mlčenlivost, nebo také nakládání s důvěrnými informacemi.
Mezi vizitátorem a sborem není podepsána žádná smlouva a nehrozí zde tedy žádné postihy,
kromě ztráty důvěry. Jedná se zde o velmi citlivé téma, protože cílem vizitace je zjistit
důležité informace a podat o nich zprávu. Na druhou stranu musí mít vizitátor neustále na
mysli, jaké zprávy musí a může předat dál a jaké ne.
Dalším tématem je pracovní morálka, nebo také kvalita služby. Ve vizitačním řádě je popsán
obecný postup vizitace, nicméně to jak se role vizitátor zhostí, je čistě jeho záležitost. Někteří
vizitátoři mohou k práci přistupovat mechanicky a prostě zjistí požadované informace.
Nemusí přitom vykazovat nějakou invenci či důkladnost, jen provedou požadovaný pracovní
úkon. Jiní vizitátoři mohou přistupovat k věci citlivě a se zaujetím. Mohou se držet popsaného
postupu, nicméně mohou mít i otevřené oči a být připraveni zkoumat či pomoci vizitovaným.
Velkým tématem je interní pojetí vizitace a prostředí církve. Vzhledem k tomu, že v dobách
komunismu byla církev uzavřená komunita, vznikly v Církvi bratrské doslova rodinné klany.
Jsou některé rodiny, které mají navíc dlouholetou kazatelskou tradici, co mají rodinné vazby
do mnoha sborů církve. Tito lidé mohou být, a často také jsou, ve vysokých církevních
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kruzích a mohou se z nich stát vizitátoři. Takže není nepravděpodobné, že takový vizitátor
navštíví sbor, kde správcem sboru/kazatelem/starším je jeho bratranec, či jinak příbuzná
osoba. Nebo vzhledem k povaze církve, kde jsou všichni bratři a sestry v jedné velké rodině
Boží, je velmi pravděpodobné, že vizitátor bude osobně znát kazatele a může s ním mít nějaký
vztah – ať už přátelský či ne úplně přátelský. Je otázka, jestli je k tomu přihlíženo při výběru
vizitátora pro určitý sbor. Z hlediska profesionálního je to nepřípustné, nicméně v církevním
prostředí je to možná bráno jako bonus. Je tím myšleno, že se nemusí potkat dva cizí lidé, a
tak mezi nimi může být lepší důvěrnost, opřená o již vybudovaný vztah.
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Reflexe
Největší problém v obou technikách je roztříštěnost etických kodexů.
V případě supervize zde máme Základní listiny práv a svobod, které jsou nedílnou součástí
sociální práce. Existuje jakýsi evropský kodex, který přijala jedna z několika supervizních
asociací a která ještě zdůrazňuje, že není adaptován na české prostředí a spíše se snaží o
dialog, než aplikaci. Dále jsou zde etické zásady jednotlivých organizací na poli sociální
práce. Není neobvyklé potkat několik takových etických kodexů v rámci jedné firmy –
existuje obecný národní, pak obecný firemní a nakonec ještě specifické oddělení má vlastní
kodex.
V nastalém zmatku není jednoduché se orientovat, a proto je zde logické, ale pořádku a řádu
neprospívající, řešení – supervizor si pořizuje svůj vlastní etický kodex. Nakonec je to
opravdu logické, protože už jen když přihlédneme ke kontraktování, může docházet od klienta
ke klientovi k různým změnám a interpretacím. To, co je jinde normální, může být jinde
neetické – například sdílení informací ze supervize.
Ani vizitace nemá v oblasti etiky jasno. Neexistují jasně daná a sepsaná pravidla, která by
upravovala chování a jednání vizitátora během vizitace. Jak bylo zmíněno, biblické etické
učení je často oslabováno otázkou výkladu – teoreticky a často velmi prakticky dochází
k naprosto rozdílným interpretacím ze stejných zdrojových textů.
Vizitátor a supervizor jsou proto ve stejné roli. Pohybují se na křehkém ledě, mají svůj vlastní
vnitřní etický kodex, který je výsledkem studia a zkušeností, a snaží se řešit etické otázky s co
nejlepším svědomím.
Upřímně, není to konečné a vrcholné umění etiky? Neexistuje takový seznam otázek a
odpovědí, který by dával jasný pohled na každé etické dilema. Většinou dojde k nějaké širší
shodě na obecně přijímaných principech, které se pak stejně musí opatrně aplikovat případ od
případu. Protože supervize i vizitace pracují především s lidmi, a každý člověk je originál.
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Intervence
Intervence (z lat. intervenire, zasahovat, vstupovat do něčeho) představuje vnější zásah do
nějakého procesu za účelem jej ovlivnit, změnit. Nejčastěji se tento pojem objevuje v
ekonomice, společenských a mezinárodních vztazích. V sociální oblasti patří intervence mezi
standardní dovednostní výbavu a používá se jak v přirozených situacích, tak v kritických.

Intervence v supervizi
Intervence je jedna z oblastí osvojování dovedností, která by měla být součástí každého
základního supervizního výcviku. Intervence slouží supervizorovi k usměrňování pracovníků
v pomáhajících profesích.
Hawkins a Shohet (čerpající od Herona - 1975) uvádějí jako užitečný nástroj model šesti
kategorií intervencí. Tyto kategorie pomáhají uvědomovat si, jaké intervence užíváme, které
nám jsou příjemné a kterým se vyhýbáme. Důraz je kladen na zamýšlený účinek intervence na
klienta. Nikde není naznačeno, že by některá kategorie byla více nebo méně významná a
důležitá než kterákoli jiná.
Intervence v supervizi dle Herona:100
Předpisující

● raďte, buďte direktivní
● např. „Musíte o tom napsat zprávu.”, „Musíte se otci postavit.”

Informativní

● buďte didaktičtí, dávejte instrukce, informujte
● např. „Podobné zprávy najdete v registračce u vás v kanceláři.”,
„Takhle se pracuje s naší kartotékou.”

Konfrontační

● zpochybňujte, dávejte přímou zpětnou vazbu
● např. „Všiml jsem si, že kdykoli mluvíte o supervizorovi z
vašeho ústavu, usmíváte se.”

Katarzní

● uvolňujte napětí, vyvolejte abreakci
● např. „Co chcete tomu klientovi doopravdy říci?”

Katalyzující

● buďte reflektivní, povzbuzujte sebeřízené řešení problémů
● např. ““Můžete mi o tom říct něco víc?”, “Jak by se to dalo
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udělat?”
Podporující

● souhlaste, potvrzujte, uznávejte
● např. „Chápu, jak se cítíte.”

Pánové Hawkins a Shohet používají tento model intervencí při svých výcvicích, aby pomohli
supervizorům podívat se na vlastní styl intervencí.
Nicméně nezapomínají zmínit, že tyto intervence mají smysl a reálnou hodnotu pouze
v případě, že mají kořeny v péči a zájmu o klienta či supervidovaného. Přicházejí s termíny
degenerované a zvrácené intervence, které činí tyto techniky bezcenné.
Degenerované intervence vznikají tehdy, pokud je pracovník použije bez příslušných
dovedností, z náhlého nutkavého popudu nebo nevhodně. Zpravidla vycházejí z nedostatku
vědomostí. Naproti tomu je zvrácená intervence záměrně zlovolná.101
Zajímavým faktorem při užívání intervencí je osobní nastavení supervizora a změny při
přechodu do řídící nebo supervizní role. Osobní nastavení supervizora ovlivňuje, jakou
kategorii intervencí používá nejčastěji a která mu sedí nejméně. Může se stát, že nedirektivní
poradce možná zjistí, že kvůli svému osobnímu nastavení a výcviku používá převážně
kalatytické intervence a že jako supervizor bude muset zapojit více informativních a
konfrontačních intervencí.
Hawkins se Shohetem dále zjistili, že při přechodu do řídící nebo supervizní role někteří
pracovníci poměrně změnili styl a opustili mnoho velmi užitečných poradenských dovedností.
Takovým pomáhají s přehodnocením v novém kontextu a roli.102
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Vizitační intervence
Vzhledem k absenci výcviku a živelnému používání různých znalostí, je velmi obtížné
zmapovat či nějak popsat intervenční techniky vizitace a vizitátorů.
Proto bychom se v této části zaměřili na jednu intervenční techniku, která je jaksi ultimátní a
oproti supervizi výjimečná.
Mimořádná vizitace
Mimořádná vizitace zde byla již několikrát zmiňována a popisována. Z interního hlediska o
mimořádnou vizitaci může zažádat správce sboru, staršovstvo, nebo členské shromáždění.
Nicméně je zde ještě externí hledisko, kdy o mimořádné vizitaci může rozhodnout Rada CB a
to zřejmě i na základě standardní vizitace.
Většinou se jedná o moment, kdy jsou mezi vedením sboru takové neshody, že je ohrožena
správa sboru. Ať už je nespokojenost s kazatelem, nebo kazatel není spokojen se staršími či
rozhodnutím členského shromáždění, výsledek je stejný. Ustanovená komise, většinou pod
vedením předsedy Rady CB přejímá na dobu neurčitou rozhodovací pravomoci vedení sboru.
Sbor tím ztrácí svou samostatnost až do vyřešení problému.
Dalším důvodem mimořádné vizitace může být selhání správce sboru/kazatele. Může se
jednat o selhání v morální stránce (např. nevěra) či selhání v manažerské rovině (neschopnost
řídit sbor ať už po finanční či personální stránce). Řekněme ale, že spíše se řeší ony morální
selhání.
Jde o velmi silný a mimořádný nástroj vizitace (respektive Rady CB), který je používán jen ve
výjimečných případech.
Podařilo se zjistit jeden případ, který bohužel vzhledem k nedostatku materiálů a uzavřeným
archivům CB nejde řádně dokumentovat. V tomto případě se jednalo o jeden sbor na západě
Čech, kdy v zhruba v 50. letech 20. století vznikla obava ohledně nevhodného biblického
učení a sbor byl po mimořádné vizitaci dokonce vyloučen ze svazku církví. Po určité době se
situace uklidnila, sbor problém vyřešil a byl přijat zpátky.
Další podobný případ byl na základě sporu, který vznikl tím, že jeden sbor kázeňsky vyloučil
některé své členy, kteří pak byli přijati za členy v jiném sboru CB. Opět byl případ řešen,
nicméně více podrobností není v tuto chvíli známo.
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Jenom dodejme, že vizitátor má mnoho možností jak intervenovat, nicméně je zde onen (v
tomto případě) nešťastný problém se samostatností sborů. Což znamená, že mohou a nemusí
tyto intervence přijímat. Pro tento případ zde existuje institut mimořádné vizitace, který bere
sboru jeho samostatnost v případě, kdy je tato samostatnost z hlediska Rady CB zneužívána
k nevhodnému způsobu fungování sboru a k bránění v nápravě.
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Reflexe
Intervence je důležitým nástrojem každého supervizora, protože mu umožňuje usměrňovat
supervidované a zabraňuje v manipulaci se supervizorem.
Je velkou otázkou, na jaké úrovni jsou intervenční dovednosti vizitátorů. Jestli jsou vybaveni,
vyškoleni a mají dostatek informací pro správné používání intervencí, aby nedošlo
k praktickému použití degenerovaných nebo dokonce zvrácených intervencí – to je věc
neznámá. Určitě se mezi nimi najde osoba se správným nastavením potřebných schopností,
nicméně se stejnou měrou hrozí, že jsou tam osoby, které mají více nadšení než obdarování a
kteří tak chtějí pomáhat, že spíše nevědomě škodí.
Dle autora spíše hrozí degenerované intervence, které vzhledem k absenci nějakého
komplexního vzdělávání a výcviku osoby vizitátora jsou velmi pravděpodobné. Vizitátoři jsou
dozajista sváděni pocitem moci a nejasností zakázky k tomu, aby radili, poučovali, mírnili a
klidnili a to mimo kontext či bez pochopení situace. Chce to skutečně disciplinovanou
osobnost, aby něco takového ukočírovala.
Mimořádná vizitace
Ohledně mimořádné vizitace jsme již psali, že vzhledem k zvolené správě církve, jde o
celkem pochopitelný nástroj a zdá se, že nedochází k jeho zneužívání a je využíván skutečně
jen minimálně a v extrémních případech. Navíc většina těchto případů řeší spíše ono
mocenské vakuum, kdy vedení sboru je v takové neshodě, že fakticky už stejně není schopné
rozhodovat. V tomto případě je mimořádná vizitace spíše modelem jakési mediace, kdy vyšší
moc vyplní na přechodnou dobu ono mocenské vakuum a pomáhá odstranit předmět sváru.
Většinou je řešením výměna kazatele.
Nicméně stále je zde onen prvek, kdy mimořádná vizitace může být (a v minulosti již byla)
použita jako hraniční intervenční zásah. Sbor, který porušuje pravidla a nereaguje na smírné
kroky, může být skutečně odstřižen od svazku sborů a to na základě mimořádné vizitace.
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Závěr
Závěrem této práce provedeme vyhodnocení výzkumných otázek, které byly položeny na
začátku a pokusíme se i navrhnout, jak by se dala současná podoba vizitace na základě
dialogu se supervizí obohatit.

Zhodnocení výzkumných otázek
Jak jsme uváděli v úvodu práce, všechny výzkumné otázky nějakým způsobem zkoumaly
otázku pronikání sekulárního prostředí (v tomto případě supervize) do sakrálního prostředí (v
tomto případě vizitace). Zde jsou závěry zkoumání těchto otázek.
Výzkumná otázka č. 1 – ovlivnění vzniku vizitace supervizí
Vzhledem k nápadné podobnosti obou technik, které spočívají v externím elementu
pomáhajícím zlepšovat chod organizace, si autor kladl otázku, zda snad nějakým způsobem
nebyl vznik vizitace ovlivněn či nějak inspirován supervizí.
Po celou dobu práce jsme se potýkali s nedostatkem literatury a jiných zdrojových materiálů
ohledně vizitace, nicméně se podařilo získat dokument z roku 1904 (viz příloha), kde je
poprvé zmiňován institut vizitace a osoba vizitátora. Jde o jasný důkaz, že v českých
podmínkách vizitace funguje již více než 100 let.
Oproti tomu supervize má sice nějaké historické kořeny v konci 19. století, nicméně supervize
v sociální práci začala skutečně fungovat v českém prostředí až o století později. Obě
disciplíny se v českých podmínkách míjejí o ono celé století.
Je zde ještě možnost, že by vizitace byla nějak ovlivněna jiným druhem supervize než sociální
variantou, nicméně proti tomu se staví pravděpodobnější odpověď. Vzhledem k tomu, že
institut vizitace se vyskytuje i v jiných církvích, je pravděpodobnější, že se vznikající Církev
bratrská inspirovala v těchto vodách. Vždyť, jak bylo zmíněno, vizitační zprávy katolické
církve jde vystopovat až do 16. století. To je ovšem námět na jinou práci.
Odpověď na otázku, zda vznik vizitace byl nějak ovlivněn či inspirován supervizí, je
jednoznačné ne.
Výzkumná otázka č. 2 – využívání sekulárních technik ve vizitaci
Další výzkumná otázka byla zaměřena na to, zda se v současné době, která je silně
psychologizována a kdy terapeutický výcvik má široká škála lidí (od kartářů po manažery),
v rámci vizitace vyskytují nějaké sekulární supervizní (terapeutické) techniky.
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Zkoumání této otázky bylo velmi obtížné, protože autor po absolvování několika rozhovorů
s vizitátory, došel k závěru, že získat jednoznačné odpovědi se zřejmě nepodaří.
Z oficiálního hlediska zde žádný takový vliv není. Vizitátoři Církve bratrské nemají v popisu
práce projít jakýmkoli terapeutickým nebo supervizním výcvikem. Jediný supervizní vliv,
který se podařilo zjistit, spočíval ve vyslechnutí přednášky na téma supervize, od
praktikujícího křesťanského supervizora v sociální oblasti. Nicméně tyto informace byly
získány v podstatě od náhodného zdroje (ani jeden z dotazovaných vizitátorů tuto událost
nezmínil) a přijetí této přednášky bylo spíše chladné.
Neoficiální hledisko je v tomto případě velmi chaotické. Leckterý vizitátor se zúčastnil tolika
kurzů a přednášek, že si je stěží vybavuje. Některé byly sakrální, jiné sekulární, témata byly
od vyloženě terapeutických po čistě manažerské. Například během rozhovorů se došlo
k následujícím výsledkům
Jeden vizitátor má kompletní psychologický výcvik (včetně magisterského titulu
v psychologii), nicméně dodělával si ho během své praxe vizitátora a nyní jako vizitátor již
nefunguje.
Další vizitátor nemá žádné zkušenosti se sekulárním terapeutickým prostředím a ani je
nevyhledává. Stačí mu dle jeho slov „jeho obdarování“, které dle autora je skutečně
dostačující pro praxi vizitátora, i když by stejně doporučil minimálně poučit se například
z této práce.
Třetí vizitátor také uváděl, že nemá žádné sekulární techniky v repertoáru, nicméně dlouhá
léta působil jako propagátor křesťanského pastoračního směru, který dle autora je silně
ovlivněn freudovskou psychoanalýzou. Zde je otázka, nakolik je schopen reflektovat tyto
sekulární vlivy ve své pastorační výbavě, zejména vzhledem k jeho pokročilému věku a
nastavení osobnosti.
Poslední vizitátor přiznává, že má jisté sekulární techniky ve své výbavě, nicméně je většinou
využívá pro manažerské poradenství správců sborů. Zdá se, že je schopen je rozlišovat a
odděleně využívat.
Jak je vidět, co vizitátor, to osobní příběh a mix různých vědomých či nevědomých
schopností a technik. Obzvláště onen nevědomý faktor dle autora stojí za prozkoumání a
zvědomění.
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Odpověď na otázku tedy zní – oficiálně se v rámci vizitace na systematické úrovni žádné
sekulární vlivy nepraktikují, nicméně z neoficiálního hlediska zde existuje mnoho a mnoho
variant sekulárního vlivu. Některé vlivy jsou z manažerského a tzv. leadership prostředí a
některé jsou z terapeutického laického i profesionálního prostředí. Vliv supervize jako takové
je minimální, dalo by se říci blízký nule.
Výzkumná otázka č. 3 – možnost obohacení vizitace supervizí
Třetí a závěrečná otázka zněla, zda je možné obohatit současnou vizitaci zkušenostmi a
technikami supervize.
V průběhu práce bylo v některých kapitolách zjevné, že minimalistický model vizitace by si
zasloužil více pozornosti a rozšíření a že supervize v tomto případě má co nabídnout.
Proto vzhledem k tomu, že konkrétní možnosti obohacení budou popsány v následující
kapitole, se spokojíme s konstatováním – ano. Supervize má skutečně co nabídnout a vizitace
může být obohacena, aniž by docházelo k nějakému velkému sekulárnímu zásahu do tohoto
modelu.
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Návrh obohacení vizitace
V rámci jednotlivých kapitol zde ve zpětných vazbách autor několikrát naznačil, jak by se
konkrétně mohla vizitace obohatit ze supervizního modelu. V této části práce tyto návrhy
shrneme a pokusíme se i o navrhnutí praktického řešení.
Současný vývoj a účinnost vizitace
Původně vizitace sloužila k dohledu nad sbory ve svazku církví a hlídala hlavně disciplínu
těchto sborů – život jejich představitelů a vůdců, čistotu biblického učení a dodržování
jednotných pravidel (zejména členství ve sboru).
Pokud je dnes cílem vizitace jen pořízení zprávy o sboru, udělat si obrázek, pak současný
model je dostačující. Nicméně je zde zjevná snaha o pomoc, o zpětnou vazbu. A to za
současných podmínek je spíše plýtvání časem jak vizitátora, tak sborových pracovníků.
Chybí zde výukový faktor, je zde velmi nepraktický časový model, je zde nedotažená práce
s onou zpětnou vazbou.
Nicméně vizitace je ve vývoji a to je dobře. Protože dnešní doba je tak překotná a dynamická,
že není prostor pro strnulé a uzavřené systémy, které jsou již zastaralé v momentě uvedení do
provozu.
Autor doporučuje pokračovat ve vývoji a nezastavit se. Přinejmenším by se mohla dotáhnout
do konce myšlenka cíle a poslání vizitace, protože pokud je cílem podání onoho obrazu, jde o
obraz velmi subjektivní a dělá se potom spousta práce navíc, která se netýká tohoto cíle.
Kontraktování
Supervizní kontraktování je velmi užitečná technika, která by se dala velmi snadno a dobře
využít při vizitaci. V současnosti má vizitátor svou jasnou zakázku a sbor může mít mnoho
zjevných či skrytých zakázek od různých subjektů a skupin. Pokud se nepřikročí ke zjišťování
oné zakázky (kontraktování), pak hrozí zklamání, neshody, nespolupráce a špatná pověst
vizitace obecně.
Technika není nikterak složitá, přesto jde částečně o umění a autor doporučuje nepodcenit její
výuku a doporučuje využití profesionálů k jejímu osvojení.
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Zpětná vazba
Dle autora je zpětná vazba obecně v ČR na nízké úrovni. Češi se svou pasivní agresivitou
nevědí, jak dávat zpětnou vazbu a neumí ji ani přijímat (autorský názor). Pro církev a její
kulturu toto platí dvojnásob.
Zpětná vazba, která je v současnosti realizována skrze vizitaci, je velmi zvláštní. Její
provedení je celkově nedospělé a spíše než aby umění zpětné vazby budovalo, tak ji
pokřivuje. Vizitátor by měl být schopen dávat zpětnou vazbu, a ještě více by měl být schopen
ji vyučovat.
Nicméně už jen to, že něco jako vizitace existuje a sbory mohou dostat nezaujatý obraz
zvenčí, je celkově pozitivní a mělo by se toho patřičně využít.
Současná situace se zpětnou vazbou – která se poskytuje, ale už se zpětně neřeší – je zkrátka
plýtvání. Bohužel se podobá verši z listu Jakubova, kdy se zahledíme do zrcadla, zjistíme, jak
vypadáme, ale nic se svým zevnějškem neuděláme a odcházíme nezměněni.103
Cílem zpětné vazby je pozitivní změna, která je k užitku jak tomu, komu je dávána, tak lidem
v jeho okolí.
Osoba vizitátora
Zde je veliký prostor ke zlepšení. V současnosti v podstatě neexistuje popis osoby vizitátora,
kromě toho, že by měl být členem Rady CB. Nejsou zde uváděny požadované charakterové
vlastnosti, dovednosti, nastavení osobnosti.
Autor doporučuje zamyslet se nad tímto tématem, protože právě osoba vizitátora často určuje
efektivitu a výsledek vizitace samotné.
Výcvik vizitátora
V současnosti je výcvik vizitátora na velmi nízké úrovni. Stylem „hoďte ho do vody, on
poplave“ není mnoho dosaženo na poli kvality. Je to zejména frustrující pro vizitátora
samotného, každý z nich určitě má v čerstvé paměti onu první vizitaci, kdy to měl celé na
povel a měl přitom minimum zkušeností, informací a podpory.
Dle autora by se měl minimálně udělat víkendový seminář, kde starší a zkušenější vizitátoři
pomohou budoucím vizitátorům s přípravou, otázkami a podporou.

List Jakubův 1,23-24 „Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle
pozoruje svůj vzhled; podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá.“
103
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Osobnostní a profesní růst vizitátora
Současný model, kdy se během čtyřletého volebního období vizitátor jakžtakž rozkouká ve
své roli a pak může skončit, se opět jeví jako plýtvání. Vizitace je velmi specifická disciplína.
Když se řádně prozkoumá a bude potom zjevné, jakou osobu vyžaduje, tak by si církev měla
tuto osobu považovat a pečovat o ni. Nejprve by ji ale měla najít.
Jak jsme již zmínili, současný model staví do pozice vizitátora v podstatě náhodné osoby,
které se na tuto pozici nemusí vůbec hodit (ať už z osobnostního či lidského hlediska). Daleko
moudřejší by bylo najít vhodné osoby, dát jim potřebný výcvik a zázemí a umožnit jim
přispívat k dobrému dílu. Církev by tak mohla z práce takovéhoto profesionála profitovat
daleko více.
Intervence a kreativita
V současné podobě je vizitace velmi striktní a řekněme fádní. Chybí zde široké spektrum
intervencí a kreativity. V supervizi je mnoho podob intervencí a dostatek kreativního prostoru
a toto vše dává supervizorovi do rukou pestrou paletu nástrojů, kterou může využít pro
konkrétní tým a obohatit ho na individuální úrovni.
Rozhodně by vizitaci neuškodilo vyzkoušet něco jiného než dialog a moderovanou diskusi, ve
které se stejně často neřekne to, co se odehrává pod povrchem.
Vizitace vizitátorů
Ať už člověk dělá vizitaci poprvé či posté, stále může dělat chyby. Stále je zde prostor
k růstu. Pokud jde Církvi bratrské o kvalitní péči o své sbory, měla by začít uvažovat nad tím,
jak se postarat o ty, co se starají o druhé.
Vizitace je velmi náročná, jak po psychické tak po fyzické stránce. Vizitátor by měl mít
k dispozici někoho, kdo ho bude podporovat a doprovázet.
Z jiné strany mince také sbor potřebuje mít někoho, na koho se bude moci obrátit v případě
potíží či pocitu křivdy. Měl by zde být někdo, kdo garantuje, že vizitátor je připraven a
podpořen.
Závěrem
Určitě bychom ještě mohli přidat mnoho dalších oblastí, kde by se mohla vizitace inspirovat a
vzít si něco užitečného ze supervizního prostředí. Nicméně nebylo to cílem této práce a proto
jsme zde zmínili jen věci, které se konkrétně v práci objevily.
počet znaků 111256
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Příloha č. 1
Osnova strukturovaného rozhovoru s vizitátory
Jméno, zaměstnání
Zkušenosti s vizitací
Historie vizitace
Obecný popis vizitace
Popis průběhu vizitace
Osoba vizitátora
Popis zaškolování do vizitace
Sekulární vlivy ve vizitaci či osobních dovednostech
Co by se mohlo zlepšit ve vizitaci?
Osobní zakázka – co byste si přáli od této práce?
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Příloha č. 2
Vyznání víry Svobodné reformované církve 1904
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Příloha č. 3
Vizitační zpráva ze sboru CB
Ve dnech 8. až 10. června XXXX proběhla na základě pověření Rady CB řádná vizitace ve Sboru CB
v XXXX. Vykonal ji člen Rady CB Petr Raus spolu s kazatelem Jiřím Luklem, který se do vizitace zapojil
v omezeném rozsahu (návštěvami sborových rodin v sobotu 9. června). Vizitace byla zahájena v pátek
8. června večer rozhovorem se staršovstvem sboru, po něm následoval rozhovor s kazatelemsprávcem sboru Karlem Šustkem a jeho manželkou Sue. Sobota byla zahájena rozhovorem s Karlem
Šustkem a prohlídkou sborových dokumentů. Program pak pokračoval návštěvami několika
sborových rodin, přičemž Petr Raus navštěvoval rodiny v XXXXi a Jiří Lukl v XXXX a v XXXXX. V neděli
se Petr Raus zúčastnil pravidelné modlitební chvíle před shromážděním, dopoledního
bohoslužebného shromáždění sboru a vedl vizitační členské shromáždění. Po jeho skončení byla
sboru nabídnuta možnost individuálních rozhovorů s vizitátorem, které prakticky využil jediný člen
sboru. Odpoledne ještě proběhl závěrečný rozhovor s kazatelem-správcem sboru a poslední návštěva
rodiny, která byla v sobotu mimo XXXX.
Už před zahájením vizitace měl vizitátor k dispozici Zápis z revize hospodaření, provedené dne 28.
5. XXXX pověřenou členkou finančního odboru Rady CB Ing. Lydií Lukášovou.
1.

Základní charakteristika sboru
a.

b.

Vývoj a velikost sboru
Počátky práce CB v XXXXi sahají do roku 1926, kdy se tu usadil kazatel František Husák,
absolvent Chrišonské biblické školy. Díky jeho službě vznikla v XXXXi kazatelská stanice sboru
Církve bratrské v Brně (dnes na Kounicově ulici). Samostatným sborem se XXXX stala v roce
2001, do kazatelské služby sem byl povolán František Marek; v XXXXi působil do roku 2004.
V letech 2005–2008 v XXXXi sloužil vikář Martin Tabačan, v lednu 2009 do XXXXe přichází
vikář Karel Šustek. Ten už od roku 1990 působil v mezicírkevních misijních organizacích
Studenti pro Krista, Studentský hlas pro Krista (Nový život) a Entrust (BEE). Po absolvování
Westminster Seminary California nabídl svou službu Církvi bratrské. Je ženatý, jeho
manželka Sue vyučuje angličtinu.
Velikost sboru se v posledních letech drží lehce nad počtem 30 plnoprávných členů,
trvalejší růst zatím není patrný.

František Marek ze sboru odcházel ze zdravotních důvodů, po jeho odchodu prošel sbor
určitou duchovní krizí. V té době odešla prakticky celá jedna generace.
Nový kazatel Martin Tabačan tu udělal mnoho práce, zejména postavil na nohy mládež.
Po jeho (pro mnohé nečekaném) odchodu sbor toužil po zkušeném kazateli. Tato touha
nebyla vyslyšena, do sboru přichází začínající kazatel Karel Šustek, do té doby aktivní
misionář.
Současný stav
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Sbor je tvořen především střední generací, včetně mladých rodin. Nad 60 let je ve sboru
pouhých 5 členů. Dorost chybí, rýsují se ale snahy tuto kategorii nově zformovat a
dorostence získat. Vzhledem k zastoupení mladých rodin se ve sboru objevují ve větší míře
děti. Někteří členové mají pocit, že sbor nedovede přítomnost dětí ve shromáždění strávit;
můj dojem ovšem byl, že tolerance vůči dětem přinejmenším odpovídá běžnému standardu
CB, není-li dokonce vyšší.
Ve sboru žije řada lidí, kteří přišli z jiných denominací.
Stávající vedení sboru je respektované; proti staršovstvu ani proti kazateli nikdo
nevystupuje, i když lidé leckdy mají a nebojí se vyjádřit i odlišné názory. Téměř všichni
členové se do podle svých možností aktivně zapojují do služby, i příprava velkých sborových
akcí je spíše týmovou prací (někteří se zapojují víc, někteří méně, sbor ale nemá jednoho
jediného odpovědného vedoucího, který by odpovídal za všechno; odpovědnost je
rozdělená).
Vnitřní struktura sboru je vyhovující, funkční, přiměřená velikosti sboru. Sbor v současné
době nemá žádné stanice, i když řada členů sboru bydlí mimo XXXX (stanice v XXXX, kde
práce evangelia započala ve 40. letech minulého století, ukončila svoji činnost v době
kazatelské služby Martina Tabačana). MimoXXXXští jednak dojíždějí do XXXXského
shromáždění (a někteří se zapojují i do jiných sborových aktivit v XXXXi), jednak mají vlastní
biblické hodiny po rodinách v jižní části oblasti sboru (Hrotovice, Moravské Budějovice,
Myslibořice).
Sbor se v současné době schází k bohoslužbám v pronajaté modlitebně CASD
v Jungmannově ulici, týdenní aktivity probíhají zejména v rovněž pronajímané skautské
klubovně na ulici Hálkově. Prostory na Jungmannově ulici zatím běžnému provozu rámcově
vyhovují, jejich největším (a prakticky neřešitelným) nedostatkem je absence
bezbariérového přístupu. Při větších shromážděních už ale sboru bývá v tomto sále těsno.
Bohoslužby pro veřejnost, které sbor v poslední době organizuje, probíhají v sále Městské
knihovny. Objevily se i úvahy o kompletním přesunu bohoslužeb do tohoto sálu, většina
sboru ale pro toto řešení není.
Ve sboru žije touha po vlastní modlitebně; podrobněji se tomuto tématu věnujeme
v odstavcích o plánech a výhledech.
Před nějakou dobou se v XXXXském společenství údajně objevovala výrazná kritičnost, to
už ale pominulo. Lidé jsou dnes ve sboru většinou spokojení, mají se rádi, společenství je
docela stmelené, představuje velkou rodinu. Přátelské vztahy, které ve sboru vznikly,
pomáhají překonat mnohé potenciální konflikty; lidé k sobě mají čím dál blíž.
XXXXský sbor možná býval (před nějakými pěti lety) slabší v osobní zbožnosti; odtud
vyrůstala snaha vedení sboru, aby křesťanství členů nebyl jen "vedlejšák". Od té doby došlo
ke zřetelnému pozitivnímu posunu. Přesto se nám ale zdá, že důraz na prakticky žitou a
vroucí osobní zbožnost by měl i nadále zůstávat v centru zájmu vedení sboru i celého
sborového společenství.
Sbor preferuje celkem vyváženou, střední podobu církve (ani charismatickou zbožnost,
ale ani polohu lidové církve). Zdá se, že většině členů sboru vyhovuje základní rys Církve
bratrské, totiž důraz na sborové společenství. Lidé evidentně touží po kvalitních a
intenzivních vzájemných vztazích, po častějším vzájemném navštěvování. Jsou si ale vědomi
náročnosti současné doby a časového presu. V kontaktu s misijním nasazením stávajícího
kazatele řada členů připomíná, že sbor nemůže a nesmí fungovat jako misijní organizace, ale
jako rodina.
Druhou připomínkou, která se sborových důrazů týká, bylo volání po silnější vazbě na
minulost. Je dobré vzpomínat na vůdce, kteří na tom kterém místě zvěstovali Boží slovo.
Byla by škoda ztratit historický kontext (na rovině jak vlastního sboru, tak i odkazu české
historie).
Co se směřování sboru týče, ukazuje se, že když sbor má sbor formulovanou a schválenou
vizi, není ve svém zacílení úplně konzistentní. Určitě bude dobré znovu hledat dobré
rozpoznání Božího vedení, a to nikoli na rovině povolání jednotlivců, ale celého sboru.
Oficiální vizí sboru je: „Důvěřujeme našemu Bohu, že Bůh ve své lásce zdvojnásobí náš
sbor během příštích pěti let skrze evangelizaci a učednictví a takto nás posílí k šíření jeho
království v dalších městech krajů Vysočina a Jižní Morava.“ Chybí ale zřetelné a
srozumitelné vysvětlení a zdůvodnění této vize; ne všichni ji přijali a ne všichni ji dokážou
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obsáhnout. Minulá vize vroucí zbožnosti se některým členům sboru zdála srozumitelnější.
Kromě oficiální vize žije u řady členů touha po založení stanice a vybudování vlastní sakrální
stavby.
Stávající vize vychází především z vidění kazatele sboru, který klade největší důraz na
misii. Sborové společenství si je hodnoty misie vědomo! Chce tuto kazatelovu vizi sledovat,
chce jít stejným směrem, ale přitom chce rovněž posilovat ducha sborové rodiny a budovat
pevné a kvalitní vzájemné vztahy. Vedle samotného početního růstu chce klást důraz i na
vzdělávání a posvěcování. Uvědomuje si, že misie bez kvalitního zázemí sborové rodiny často
vyzní do prázdna. Přispívá k tomu i skutečnost, že ani po delší době výrazného misijního
nasazení početní stav sboru nijak nevzrůstá; mnozí už začínají pociťovat určitou únavu.
2.

Kazatel – správce sboru
Karel Šustek prožil, že ho do XXXXe poslal Pán Bůh. Sbor sice očekával příchod zkušeného
kazatele, Karlův příchod zpočátku vyvolal určité rozpaky, dnes ale mnozí přiznávají vědomí, že to
skutečně byl Pán Bůh, kdo sem Karla z nějakého důvodu poslal. Někteří dokonce řeknou, že Karel
Šustek přišel do XXXXe ve správný čas.
Karel sám se vzhledem ke svěřenému úkolu cítí nedostatečný, vnímá svou slabost. Je si ale
vědom i Boží síly; Pán Bůh k němu mluví, často do konkrétních situací. Je za to vděčný.
Šustkovi by v XXXXi rádi zůstali co možná nejdéle, i po skončení kazatelské služby. Je to ovšem
především věc dalšího Božího vedení.
Sbor vnímá a oceňuje Karlovy dobré vlastnosti a přínos jeho služby. Vesměs ho pokládají za
solidního člověka, spolehlivého, charakterního. Vysoce hodnotí jeho svědomitost, pracovitost,
poctivost, organizační schopnosti (i když si mnoho věcí nejraději udělá sám, dovede práci
rozdělit). Karel vnesl do sboru model učednictví a důraz na osobní evangelizaci.
Nejsilnějším důrazem kazatele je misie, orientuje se v tom zejména na mládež mimo církev
(sbor toto jeho zaměření rámcově akceptuje, i když by míru jeho nasazení raději poněkud
korigoval).
Karel umí poděkovat i za drobnost; sbor si toho všímá a velmi si toho váží. Dokáže (a
nezapomene) povzbudit!
Z kazatelny dovede mluvit i o zkušenostech své osobní víry a o svých zápasech, takže kázání
nebývá jen teoretickou úvahou. Dovede přiznat i své dobré majetkové poměry (což česká duše
někdy těžko nese).
Oceňovaná je i Karlova připravenost okamžitě se modlit za potřebu, o které se dozví. Má
schopnost bezprostřední přirozené modlitby.
Karlova kázání jsou většinou členů vysoko hodnocená, kazatel sám ale přiznává, že se mu
nekáže snadno, příprava kázání je pro něj břemenem, před kázáním či vedením shromáždění
prožívá tlak a úzkost.
Naopak nedostatkem kazatele je jeho přirozená uzavřenost; jejím nejzřetelnějším důsledkem
je jednak současná podoba pastorace, jednak určitá nesrozumitelnost v komunikaci s lidmi
(poměrně často dochází k nedorozuměním).
Na návštěvy kazatel chodí především na základě žádostí konkrétních členů; k těmto žádostem
ale průběžně vybízí, nabízí svou návštěvu a zdůrazňuje, že je kdykoli komukoli k dispozici.
Z vlastní iniciativy především zve jednotlivé členy k sobě domů. Lidé ale o návštěvy kazatele
evidentně stojí (že o ně nežádají, je druhá věc). Některý se zdá, jakoby sbor měl být jen misijním
nástrojem, prostředkem služby. Kamarádství se členy sboru chybí. S tím možná souvisí, že
někteří členové mají pocit, že právě od nich kazatel neumí přijmout kritiku.
Vedení administrativy, organizace misijních aktivit a příprava kázání berou kazateli většinu
času; navíc sám přiznává, že není v těchto povinnostech příliš rychlý (což může být druhá strana
jeho pečlivosti a poctivosti). Někteří začínají volat i po určité vykazatelnosti kazatele sboru.
Navzdory všem těmto poznámkám mají lidé svého kazatele vesměs opravdu rádi a přijímají
ho jako autoritu danou Pánem Bohem (jen výjimky k němu nemají dostatečnou důvěru). Až
v posledním cca půl roce se zřejmě začíná více diskutovat určitá názorová disproporce mezi částí
sboru a kazatelem; diskuse ale většinou běží na věcné rovině a je ji možné vnímat jako společnou
snahu o hledání optimální cesty.
a.
Rodina kazatele-správce sboru
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Manželství Šustkových působí velmi dobrým dojmem, vzájemný vztah manželů je velkým
povzbuzením, jsou mimořádným párem. Zdravotní ani finanční problémy nemají, žijí
skromně, takže mají hojnost.
Manželka kazatele mu je velikou oporou, sbor je za ni moc vděčný. Je tichou pracovnicí,
která ale dovede říct důležité věci. Je optimistická, povzbudivá. Když bylo potřeba,
iniciativně se zapojila do sborové práce: podílí se na evangelizačním vyučování, je
pohostinná, slouží ve chválící skupince (převzala hru na kytaru, čímž sboru velmi pomohla) i
v besídce (s dětmi pracuje velmi dobře). Kazateli je výraznou oporou; zdá se, že mu hodně
pomáhá i v oblasti komunikace, která je pro něj samotného někdy obtížnější.
Za pozornost stojí i její výuka angličtiny: čtyři lidé u ní soukromě studují konverzační
angličtinu nad Biblí, jednou týdně se schází English club (i když původní záměr – získávat
tímto způsobem účastníky English campu – moc nefunguje, samotná aktivita klubu se zdá
přínosná, vede ke kontaktu s Písmem a poskytuje prostor křesťanskému svědectví).
Sue ovšem vnímá poměrně silný tlak jak ze strany sboru, tak ze strany manžela. Některé
věci se od ní jako od manželky kazatele automaticky očekávají, aniž by byla vždycky dobře
zvážena jejich přiměřenost. V této oblasti vidíme určité ohrožení manželského páru; bylo by
dobré očekávání sboru, kladená na manželku kazatele, racionálně korigovat.
Kazatelská rodina je podle některých spíše uzavřená návštěvám, stejné to ale údajně bylo
i u všech předcházejících kazatelů.
3.

Staršovstvo
Staršovstvo sboru je pětičlenné, schází se jednou měsíčně (většinou 11x do roka), jinak využívají
elektronické komunikace (zatím jim nezpůsobila větší vnitřní problém). Jednání začínají v 17.00;
pokud byla ve stejný den Akční skupina (viz níže), prolínají se úvody schůzky staršovstva se
závěrem setkání Akční skupiny.
Jednání staršovstva vede v posledním půlroce kazatel (dřív se ve vedení jednání členové
staršovstva střídali), a v posledním půlroce píše i zápisy. Biblický úvod má dnes také kazatel (dřív
se také střídali). Staršovstvo samo pokládalo rotaci biblických úvodů za vhodnější, kazatel sám
ovšem pokládá tento stav za dočasný.
Zápisy z jednání jsou členům k dispozici; někteří členové by ale uvítali, kdyby informace ze
staršovstva šly ještě i jinou cestou, než formálními zápisy („staršovstvo by mělo dávat víc najevo,
co se děje“). V některých zápisech se objevily ne zcela přesné informace; to zřejmě vedlo i
k přenesení zapisovatelské funkce na kazatele sboru. Jako vizitátoři to nepovažujeme za šťastné;
jestli kazatel jednání řídí, neměl by současně dělat i zápis, pak roste pravděpodobnost omylů a
neporozumění. Doporučujeme jít možná trochu náročnější, ale vhodnější cestou jiného
zapisovatele, zápisy ale podrobně kontrolovat ještě při samotném jednání, aby konečné
formulace byly ověřené a přesné. Rovněž je dobré, když každý zápis obsahuje jasná a samostatně
formulovaná usnesení a závěry.
Co se trendů a důrazů týče, staršovstvo od počátku táhlo směrem k charakteru rodinného
sboru, s důrazem na vztahy. Členové staršovstva si uvědomují potřebu osobních kontaktu se
členy sboru, chtějí si na ně dělat čas.
V poslední době se některým členům zdá, že se staršovstvo trochu změnilo. Co dřív bralo jako
podnět, teď vnímá jako kritiku. Výraznější měrou se v něm snad objevuje i tendence více se
soustředit na manažerskou (účelovou) evangelizaci.

4.

Ostatní pracovníci sboru
XXXXský sbor je malý, pokrytí všech potřebných služeb vyžaduje zapojení prakticky všech.
Vedoucí jednotlivých úseků sborové práce pracují zodpovědně a s maximálním nasazením (na
hranici svých možností). Jejich vzdělávání a osobní příprava probíhá jednak účastí na aktivitách
sboru (získávají zkušenosti), jednak účastí na celocírkevních seminářích (Studna, Houba).
Individuální vedení vedoucích neprobíhá, vedoucí jsou ale pravidelně zváni na staršovstvo k
rozhovorům a udržování kontaktu.
Co se služby Slovem týče, střídá se vedle kazatele ještě dalších asi šest bratří. Sbor toto
střídání oceňuje.
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5.

Bohoslužebný život
Kazatel káže dvakrát, maximálně třikrát do měsíce, dvakrát pak někdo z dalších bratří. Kazatel
preferuje systematické výklady před tematickými kázáními (ostatní sloužící bratři spíše naopak),
jeho kázání jsou pečlivě připravená, dobře propracovaná. Sbor je výraznou většinou velmi dobře
přijímá; kazatel má co povědět. Malá část sboru ale některá kázání nepokládá za dostatečně
srozumitelná.
Řadě lidí velmi vyhovuje, že kazatel do svých výkladů zařazuje praktické příklady, prožité
ilustrace z vlastního života. Kázání tedy nezůstávají jen suchou teorií. Ilustrace ovšem převážně
pocházejí z ame-rického prostředí, což je dáno jeho osobní zkušeností; není to zřejmě úplně
ideální.
Pro některé jsou problémem vtipy, které bývají pravidelnou součástí kázání. Jedná se o
způsob, který není naší kultuře úplně vlastní, a i když objektivně pomáhá udržet pozornost,
zřejmě není nejšťastnější ho používat pravidelně.
Kázání pronesené během vizitace (na text 2. M 19 – obraz orlích křídel) bylo jasné,
srozumitelné, splňovalo všechny nároky, které na kázání klademe.
Nedělní shromáždění mívají už ustálený, pravidelný průběh. Začíná se v 9.00 (půl hodiny před
vlastním začátkem bohoslužby) modlitební chvílí. V 9.30 pak zazní v sále modlitebny vstupní
píseň, následuje biblický úvod, modlitba, oznámení, slovíčko pro děti, blok chval s modlitbami
(děti odcházejí do besídky), kázání, modlitby, svědectví a požehnání. Ve vedení úvodní části se
členové staršovstva střídají.
Tato forma shromáždění naprosto vyhovuje. Konzervativnější členové sboru si chválí, že se
jednu neděli v měsíci důsledně zpívají písně z kancionálu (i když vesměs jen ty nedávno přidané),
sbor jako celek velmi oceňuje prostor ke svědectví.
Sbor zázemí bohoslužby potřebuje. Při stávající intenzitě misijního nasazení hrozí riziko, že
převáží duchovní výdej nad příjmem.
Po každém shromáždění následuje malé občerstvení, většina lidí zůstává.
Křtem zatím neměl Karel Šustek možnost sloužit. Způsob slavení Večeře Páně se líbí; má
důstojný ráz, většinou je zvěstováno i související Slovo. Celá slavnost jako celek oslovuje.
Večeří Páně se slouží pravidelně, jednou měsíčně (někteří členové by ji rádi slavili častěji). Je
podáván kalich i kalíšky, víno i nealkoholický mošt. Kazatel zvěstuje pozvání všem, kdo věří
v Pána Ježíše Krista. Za nedostatek pokládáme, že není zdůrazněno určení chleba a vína pouze
pokřtěným.
Přisluhují starší sboru; stalo se, že přisluhovali i partneři (partnerky) starších.

6.

Ostatní úseky sborové práce
a.

b.

Noví členové a jejich příprava
Přijetí nových členů je radostnou událostí celého sboru. S novými přípravnými členy
probíhají rozhovory (alespoň pět setkání s kazatelem: čtyři lekce a jedno setkání věnované
Církvi bratrské a jejímu řádu). Noví členové jsou sborem dobře přijímaní, jsou vtaženi do
života sboru a do aktivní služby.
Staršovstvo k plnému členství vyzývá. Někteří členové sboru upozorňují, že asimilace
nových členů není samozřejmostí; sbor bude schopen dobře přijímat nové členy, jen bude-li
mít dobře vybudované vnitřní vztahy.
Generační skupiny
 Besídka
Besídku považují členové za vynikající. Vede ji skupina sedmi učitelů v čele s Janou
Beránkovou, navštěvuje ji v současné době šest dětí. V XXXXXXXXXXXX hraje besídka
pravidelně jednou za rok (vždycky v lednu) divadlo v domově důchodců.
 Dorost
Dorost v současné době prakticky nefunguje. Lukáš Kubart (viz níže) by chtěl
zorganizovat „předdorost“ a dorost z něj postupně vytvořit; přizvat i děti
z mimosborového prostředí.
 Mládež
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c.

d.

e.

Mládež rozjel prakticky z nuly předcházející kazatel (vikář) Martin Tabačan. Dnes je péče
o mládež dobrá, kvalitní. Navštěvuje ji pět mládežníků z CB a asi deset jejich kamarádůkatolíků. Mládež vytvořila pěknou chválící skupinku – její členové se zdárně rozvíjejí a
duchovně dozrávají.
Mládež vedl téměř čtyři roky bratr Jiří Jedlička. V současné době svoje působení
v čele mládeže ukončil (se stávajícím kazatelem si příliš nerozuměl), vedení mládeže
převzal Lukáš Kubart. Je to velmi ochotný a výkonný bratr, který ještě studuje ETS a také
vzdělávací program JOURNEY v KAMu (v současné době se uvažuje o jeho zaměstnání
na plný úvazek – stážista KAMu; sbor by do něho prostřednictvím KAMu investoval cca
50 000 Kč ročně). Někteří ze starších členů sboru se trochu obávají jeho přetížení (plný
úvazek by toto riziko snížil).
 Střední generace
Ve sboru se už od roku 2003 schází skupinka žen; v současné době ji tvoří asi 5–7 sester
(kvůli dětem nemohou některé přicházet). Schází se 1. a 3. středu v měsíci k vyučování,
sdílení a modlitbám. Skupinku vede Iva Žáčková (členka staršovstva) s pomocí Nadi
Zachariášové.
Podobně se schází i menší (3–5 účastníků) a méně aktivní skupinka mužů. Schází se
jednou za měsíc, pracuje s literaturou věnovanou mužské spiritualitě, jednou za rok
pořádá mužský polovíkend s Pepou Horským (ten mívá ekumenický rozměr, posledně
asi 15 účastníků). Biblický program schůzek si připravuje vždycky někdo z účastníků.
Mužská skupina dělá i několik neformálních setkání za rok.
Ve sboru chybí generace mladých dospělých. Zřejmě bude užitečné promýšlet i práci
zaměřenou na mladé rodiny s dětmi.
 Senioři
Potřeby seniorů jsou částečně pokryty skupinami žen a mužů. Možná by stálo za to,
věnovat se i starší a nejstarší generaci samostatným úsekem sborové práce (i když
seniorů není mnoho).
Vyučování
Biblické vzdělávání je ve sboru na dobré úrovni, věnují se mu zejména kazatel sboru a
František Branč.
Základní formou biblického vzdělávání jsou biblické hodiny. V XXXXském sboru probíhají
na dvou frontách: jedna řada v XXXXi, druhá pod vedením Františka Branče v jižní části sboru
(střídavě po rodinách v počtu 8–10 účastníků; jsou zváni i nevěřící přátelé).
Biblické hodiny v XXXXi na Hálkově ulici obsahují podle některých především diskusi o
strategii evangelizace a zkušenosti z návštěv nevěřících. Vlastního zvěstování Slova by
členové uvítali více. Při biblických hodinách v jižní části sboru slouží František Branč, účastní
se i lidé ze severu. Na obou řadách biblických hodin mají své místo i rozhovory. Obě řady je
možné vnímat i jako setkávání biblických skupinek.
Biblické hodiny jsou oceňované. Do rozhovorů se nezapojují všichni, všichni ale tuto
možnost mají. Rozhovor je pokládán na dobrou složku biblických hodin.
Pastorace
Pastorace je zredukována na minimum, kazatel chodí na návštěvy na základě iniciativy členů
(na pozvání), z vlastní iniciativy zve k sobě domů na návštěvy (to se snaží dělat pravidelně,
zdá se ale, že lidé tuto formu návštěv za pastorační příliš nepovažují). Staršovstvo slouží
pastorací minimálně (ze staršovstva vlastně jen Iva Žáčková a Pavel Janovský). Chybí
doprovázení lidí ve sboru, což někteří chápou jako nezájem. Někteří dlouholetí členové
odešli před pěti lety (před příchodem Karla Šustka) k evangelíkům; ty, kteří do sboru chodili
v minulosti a dnes jsou mimo sbor, kazatel nenavštěvuje, což pokládáme za přirozené.
Staršovstvo se o pastoraci snaží, dokonce si sbor rozdělilo, aby se mu mohlo lépe
pastoračně věnovat. Ukazuje se ale, že se pastorační péče nedaří všem starším stejně dobře.
Někteří mají toto obdarování větší, než ostatní, někteří i z čistě praktických důvodů
nemohou pastorační péči stíhat.
Sborová kázeň
Kázeň je ve sboru jednoznačně vnímaná pozitivně, tedy nikoli jako trest, ale jako pomoc.
Měla by vést k pokání, udržet člověka u Pána Boha, pomoci uvědomit si vinu. Žije tu vědomí,
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f.

g.

h.

i.

j.

7.

že ke kázni je třeba přistupovat s bázní. Kázeň je rovněž vnímána jako informace o potřebě
modlit se za kázněného. Rozhodně není důvodem dívat se na někoho skrz prsty.
Podle členů sboru je kázeňská praxe sboru spravedlivá, staršovstvo se snaží opakovaně
nabízet rozhovor a milost.
Domácí skupinky
Domácí skupinky jako takto ve sboru nefungují, jejich roli ale podstatnou měrou převzaly
biblické hodiny (zejména v jižní části sboru).
Diakonie
Sbor v současné době nemá diakonskou službu jako celosborový projekt, věnují se jí pouze
jednotlivci. Sbor se ovšem plně zapojuje do celocírkevní sbírky na Diakonii CB.
Zpěv
Při shromážděních se zpívají převážně chvály, jednu neděli v měsíci důsledně zpívají z
Křesťanského kancionálu (jde ovšem vesměs o písně do něj nedávno přidané; pamětníci
shromáždění z totalitní doby by ocenili výraznější zařazování i tradičních reformačních a
evangelikálních písní).
Zpěv doprovázejí střídavě dvě doprovodné skupiny (skupina mládeže a skupinka sester),
kancionálové písně doprovází na klavír sestra Lahodová. Doprovod vyhovuje a líbí se, je
oceňovaná pestrost. Přípravě doprovodu je věnovaná náležitá péče.
Modlitební život
Ve shromáždění se většinou modlí stále stejní lidé, modlí se jich ale poměrně dost. Sbor se k
modlitbám schází jednak v neděli ráno před shromážděním (v průměru asi 5–7 účastníků),
jednak jednou za měsíc v úterý u Sirových (3–5 lidí).
Jednou za dva měsíce se v sobotu schází ekumenická tzv. modlitební stráž. Účastní se jí
CB, ČCE a KS. Katolíci tu začali organizovat modlitby 24/7; CB byla přizvána a pravidelně se
zapojuje.
Jiné úseky sborové práce
Z dalších oblastí sborové práce je třeba jmenovat: občerstvení po shromáždění, sborové
neděle, sborové víkendy, sborové dovolené a akční skupinu.
Občerstvení po shromáždění se stalo pravidelnou součástí života sboru. V jeho přípravě
se členové střídají, účastní se většina sboru (ne-li všichni).
Sborová neděle je organizovaná dvakrát ročně: koncem června v Brodku u Žáčkových (s
větším ohledem na hosty) a na konci srpna v Hrotovicích (víc pro sbor).
Sborový víkend je pořádán jednou ročně (většinou v říjnu, letos v září) v Budišově. V
sobotu večer na něm probíhá diskuse nad životem sboru.
Akční skupina je diskusní skupina věnující se směrování a vizi sboru a uvádění této vize do
praxe konkrétními akcemi (proto název akční skupina); nyní je hlavní akcí pořádání
bohoslužeb pro veřejnost v městské knihovně. Jejími členy je celé staršovstvo, ale i další,
které do této skupiny najmenoval po konzultaci se staršovstvem kazatel (dnes celkem 11
lidí). Skupina se schází jednou za dva měsíce, má pomoci větší sounáležitosti staršovstva se
sborem. Obsahem schůzek je jednak biblické vyučování (např. podle Warrenovy Cílevědomé
církve), jednak rozhovor.
Akční skupina dobře funguje, projevuje se v ní široký konsenzus, její jmenování ale
pokládáme za poněkud problematické; někteří se mohou cítit „nevyvoleni“.

Vnitrosborová komunikace a vztahy
Vnitrosborovou komunikaci pokládají členové vesměs za dobrou, s výjimkou komunikace mezi
sborem a kazatelem. Snad by jen někteří uvítali víc piety, klidu, uctivosti (což ale může souviset
s obecným posunem vnímání komunikačních vzorců v současné společnosti). Sbor je tak malý, že
se hned všechno ví. Významnou roli ve vnitrosborové komunikaci hraje zvláště občerstvení po
shromáždění a pak veškeré výjezdní akce. K běžné komunikaci využívají internet, vydávají tištěný
program sborového života na každý měsíc. V komunikaci s kazatelem ovšem dochází poměrně
často ke vzájemnému neporozumění.
Členské shromáždění se schází podle potřeby i několikrát ročně. Jednání je většinou
srozumitelné (s výjimkou posledního či dvou posledních, kterým mnozí nerozuměli).
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Sbor nevnímá dobře, pokud kazatel nebo někdo ze staršovstva otevře na členském
shromáždění téma, které ve staršovstvu předem neprojednal.
Za výrazné pozitivum sborové komunikace je možné pokládat svobodu, volnost projevu, volné
formy užívané při bohoslužbách. Každý má možnost říct kázajícímu svůj názor, je dávána
příležitost ke svědectvím. I vedení sboru je se může kdokoli na cokoli ptát, vedení sboru reaguje.
Co se slabých stránek komunikace týče, většina sboru vnímá problémy mezi kazatelem a
sborem, resp. staršovstvem. Kazatel říká i jednoduché věci složitě a lidé mu pak nerozumějí.
Tento problém (primárně zřejmě komunikační, ale možná i teologický) přerůstá i do
pastorační oblasti. Jak už bylo popsáno výše, pastorace patří ke slabším oblastem sborové práce.
Podle některých kazatel neumí druhým naslouchat (i když sám má pocit spíše opačný).
Komunikaci by určitě prospěla jasná a jednoznačně formulovaná stanoviska v zápisech
staršovstva, jasné a jednoznačně formulované odpovědi na otázky členů při členských
shromážděních (nikdy žádnou otázku neodmítnout; je možné odpověď odložit, neodpovídat
zbrkle, ale žádná otázka by neměla zůstat bez odpovědi). Rovněž by bylo dobré vést nový
rozhovor nad vizí sboru; pokud ji sbor plně nepochopí a nepřijme za vlastní, zůstává něco
v nepořádku. Sboru evidentně chybí důraz na vnitrosborové poměry a na péči o vzájemné vztahy
uvnitř sboru.
I komunikaci s veřejností by bylo dobré zlepšit. Někteří poukazují na dobré PR sboru
adventistů, jehož prostory si náš sbor pronajímá.
8.

Vztah k veřejnosti
a.

b.

9.

Evangelizace a misie
Sbor je v současné době výrazně orientován na misii. Kazatel tuto orientaci inicioval a sbor ji
přijal jako významnou součást křesťanského života. Jsou podporovány různé formy
evangelizační práce: evangelizace s knihami, s DVD, navazování a budování vztahů a
osobních kontaktů. Sue Šustková i Mirek Palát slouží prostřednictvím výuky angličtiny. Sbor
pořádá Exit tour, Exit klub, Story nights (pozvaní řečníci s výrazným životním příběhem),
English campy. Každou první neděli v měsíci je v Městské knihovně organizovaná bohoslužba
pro veřejnost: je inzerovaná v místním tisku, bývá na ní cca 5 hostů. Všechny tyto akce
pomáhají otevřít sbor směrem ven. Je ale pravdou, že většina hostů přijde pouze na
mimořádnou akci, do sboru pak už ne.
Evangelizační práce sboru je zaměřena především na mladou generaci. Vedení těch, kteří
zvou lidi zvenku, zůstává na biblickém vyučování, bez osobní péče.
V poslední době se zdá, že sboru docházejí síly. Jako by byl zklamán, že navzdory mnohé
snaze nebyli lidé osloveni a sbor nevyrostl. Misie, zvláště zakládání sborů, je v této oblasti
České republiky běh na dlouhou trať, s tím je třeba počítat. Na druhou stranu máme za to,
že problém leží také v nadměrném zaměření na evangelizaci za současného podcenění
pastorační péče a péče o vztahy uvnitř sborového společenství.
Vztah s městem a jeho vedením
O sboru se ve městě ví, žádná zvláštní spolupráce s radnicí ale neprobíhá. Dobré vztahy má
sbor s Městskou knihovnou, kde se konají bohoslužby pro veřejnost. Komunikaci s veřejností
(PR) by ale bylo dobré zlepšit; CB je v XXXXi celkem neznámou značkou, i když všechny větší
akce tu rozhýbala právě Církev bratrská.
Někteří členové uvažují i o možnosti nějakého většího projektu s využitím grantových
peněz a ohlížejí se po někom, kdo by uměl grantové žádosti psát. Vzhledem k velikosti sboru
doporučujeme v tomto ohledu velkou opatrnost.

Vztah k církvi
Sounáležitost s jinými sboru CB není zvlášť výrazná, kontakty s ostatními sbory oproti
minulosti zeslábly, v běžném provozu na ně není čas. Sbor se v poslední době navzájem
navštívil s Prostějovskými, před tím s Horní Krupou. Dobré vztahy mají s brněnskou Betánií,
stále ještě žije citová vazba na Kounicovu.
Za příslušnost k Církvi bratrské jsou vděční, dokumenty i struktura CB vyhovuje. Pokládají
za velkou přednost možnost využívat celocírkevní servis (OMAR, lidé z Rady, semináře
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apod.). Celocírkevních seminářů vděčně využívají ke vzdělávání vlastních sborových
pracovníků.
Na celocírkevní potřeby (diakonie, ETS atd.) pravidelně dávají desátek z přijatých darů.
Kazatel jezdí na seniorátní setkání (v XXXXi by se seniorát neměl kde sejít), jiné formy
seniorátní spolupráce tu nejsou. Největší přínos seniorátu vidí Karel ve společenství
kazatelů. Bez seniorátních setkání by neměl možnost poznávat okolní kazatele v takové
míře.
Radu CB si sbor chválí, je vděčný za vnitrocírkevní solidaritu, kterou členové pokládají za
mimořádnou věc!
Ekumenické vztahy jsou udržovány jednak na rovině kazatelských rodin (znají se, na
intenzivnější kontakty ale není kapacita), jednak některými formami spolupráce, především
s římskými katolíky. Z místních duchovních je ekumenicky nejotevřenější farář Jiří Dobeš od
sv. Martina. S touto farností mládež CB spolupracovala na projektu Exit tour, mládež od sv.
Martina rovněž chodí na schůzky mládeže CB. Sbor se katolíky nesnaží přetahovat, větší
počet účastníků ale pomáhá akceschopnosti a kontakty jsou užitečné, rozšiřují obzory.
Katolíci začali v XXXXi držet modlitby 24/7 a Církev bratrskou přizvali. Spolupráce na této
formě modlitební služby stále pokračuje.
Alianční týden i Týden modliteb za jednotu křesťanů tu běží, ale ne souběžně, střídají se
po roce. Sobotní modlitební stráže, která se schází jednou za dva měsíce, se tu kromě CB
účastní i ČCE a KS.
10. Ekonomika
Hospodaření sboru je transparentní a věrohodné. Každý má možnost se na cokoli ptát. Sbor je
vděčný za solidaritu církve, kterou členové vnímají jako mimořádnou věc!
V obětavosti se sbor řadí do první třetiny sborů církve. Dávání darů je transparentní –
hospodář tlačí lidi k posílání na účet. Sbírky jsou naprosto anonymní, na dary ze sbírek se
nevydávají žádná potvrzení. Ve shromáždění probíhají jednou za měsíc, vždycky se jedná o sbírku
účelovou (střídají sborové potřeby a evangelizaci, sbírají i na modlitebnu). Sbor dělá i mimořádné
sbírky.
Rozpočet sboru je vyrovnaný až mírně přebytkový, bez dluhů. Na větší výdaje si sbor
cílevědomě spoří (např. na modlitebnu), desátek z přijatých darů odevzdávají na celocírkevní
potřeby (diakonie, ETS atd.). Příspěvek solidarity chtějí věnovat Lukáši Kubartovi, aby se mohl
věnovat mládeži na plný úvazek.
Na koupi či stavbu modlitebny ještě zřejmě nejsou úplně připraveni, výhledově s ní ale
počítají. Rekonstrukci kazatelského bytu zvládli z běžného rozpočtu, vícenáklady hradil kazatel
sám. Rekonstrukce proběhla bez výběrového řízení.
a.
Vyjádření k revizní zprávě
Všechna doporučení revizorů sbor přijímá.
b.
Výhledy a plány
Sbor výhledově počítá s pořízením vlastní modlitebny či alespoň sborového domu. Prospělo
by to sboru i jeho misijním aktivitám. Na druhou stranu sbor není tlačen do rychlých řešení,
kromě absence bezbariérového přístupu a nedostatečné kapacity k pořádání mimořádných
shromáždění stávající pronajímaná místnost vyhovuje. Bratři Pavel Sirový a Mirek Palát jsou
pověřeni sledovat nabídku nemovitostí, sbor promýšlí různé varianty (stavba, rekonstrukce
staršího objektu, dlouhodobý pronájem, zvažuje i jedno- či víceúčelovost budovy). Kazatel
sám nadnesl i možnost prodeje sborového bytu.
Kolem plánu na pořízení modlitebny vznikla i řada nedorozumění. Doporučujeme o všech
záměrech a postupech plně a včas informovat sbor, nechávat všechny hospodářské
záležitosti projít dostatečnou diskusí.
11. Administrativa
Sborová administrativa je v pořádku, pečlivě vedená kazatelem sboru. Pouze u starších
záznamů některé položky chybí, nová evidence je v knižní evidenci prakticky kompletní (v
kartotéce některá data chybí), pouze u několika položek chybí souhlas s uchováváním
osobních dat.
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Některé dokumenty hospodářského charakteru a zřizovací listina sboru jsou uloženy u
hospodáře sboru. Trvalá konferenční usnesení jsou na webových stránkách církve, nejsou už
paralelně vedená ve sborové evidenci.
12. Závěr a doporučení vizitátorů
XXXXský sbor tvoří milé společenství, které si je vědomo hodnoty i poslání církve a vědomě chce
držet pospolu. S občasnou názorovou nejednotou statečně zápasí, o jednotu usiluje. Členové
jsou ochotní nasadit síly i prostředky ve prospěch Božího díla, jejich ochota ke službě je
příkladná. Služba Božím Slovem je věrná, pečlivě připravovaná. Kazatel je pracovitý, svědomitý,
ve svém zaměření na misii mimořádný (aktivity sboru orientované směrem ven je třeba ocenit!),
vzhledem k vnitřním potřebám sboru ale značně jednostranný.
Nejcitlivějším bodem současného života sboru je zřejmě hledání rovnováhy mezi misijním
nasazením a péčí o vnitřní stav sboru. Misie bez dostatečně pevného sborového zázemí nakonec
vyzní do ztracena. Doporučujeme přijmout péči o vnitrosborové vztahy jako prioritu sboru a
teprve na jejím základě budovat misijní aktivity; sbor nemůže dlouhodobě pracovat jako misijní
organizace. Pastorace nutně patří k základním stavebním kamenům sborového života.
Úvahy o založení stanice sboru jsou určitě na místě, už jen zeměpisné rozložení sboru a
stávající organizace biblických hodin k tomu vede. Doporučujeme uvažovat o obnovení stanice
v Hrotovicích.
Promýšlení projektu vlastní modlitebny odporučujeme průběžně konzultovat se Stavebním
odborem RCB. Jako důležitou okolnost zvažování doporučujeme pamatovat na velikost sboru,
který by umožnila jeho přežití i v podmínkách samofinancování církve.
13. Shrnutí pro Konferenci
XXXXský sbor tvoří milé společenství, které si je vědomo hodnoty i poslání církve a vědomě chce
držet pospolu. S občasnou názorovou nejednotou statečně zápasí, o jednotu usiluje. Členové
jsou ochotní nasadit síly i prostředky ve prospěch Božího díla, jejich ochota ke službě je
příkladná. Služba Božím Slovem je věrná, pečlivě připravovaná. Kazatel je pracovitý, svědomitý,
ve svém zaměření na misii mimořádný (aktivity sboru orientované směrem ven je třeba ocenit!),
někdy ale na úkor vlastního života sboru.
Nejcitlivějším bodem současného života sboru je zřejmě hledání rovnováhy mezi misijním
nasazením a péčí o vnitřní stav sboru. Misie bez dostatečně pevného sborového zázemí nakonec
vyzní do ztracena. Doporučujeme přijmout péči o vnitrosborové vztahy jako prioritu sboru a
teprve na jejím základě budovat misijní aktivity. Sbor nemůže dlouhodobě pracovat jako misijní
organizace, pastorace nutně patří k základním stavebním kamenům sborového života.
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