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Příloha č. 1:  

 

Projekt diplomové práce 

 

Bc. Lucie Hermánková 

ID: 13855310 

FHS UK – Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích 

imatrikulační ročník: 2010  

 

Předběžný název DP: 

 

Dopady týmové supervize na resilienci pracovníků linek důvěry 

 

Popis výchozí situace:  

Diplomová práce (dále jen DP) se zabývá tématem supervize na českých linkách 

důvěry (dále jen LD) a dopadem supervize na podporu a rozvoj resilience týmu 

pracovníků. Hlavním cílem je zjistit, jak vedoucí a pracovníci linek důvěry reflektují vliv 

supervize na schopnost resilience. 

Linky důvěry poskytují anonymní telefonickou krizovou pomoc v nonstop provozu, 

převážná většina je určena celé populaci, ale obracejí se na ně zejména dospělí. Týmy linek 

důvěry jsou složeny jak z interních, tak externích pracovníků, kteří si mezi sebou říkají 

„linkaři“. Obvykle jde o profesně pestrý tým, neboť linkaři se sbírají z různých oblastí 

pomáhajících profesí a jejich výchozí vzdělání je rozdílné (psychologové, sociální 

pracovníci, zdravotní sestry, pedagogové, psychiatři, právníci, duchovní). Obvykle všichni 

pracovníci vykonávají přímou práci s klienty (jak řadoví pracovníci, tak vedoucí LD). Na 

službě, tj. v přímé práci, je v jeden okamžik jen jeden pracovník. Linkaři se potkávají se 

svými kolegy při střídání služby (na začátku a na konci služby). Celý tým se schází pouze 

na poradách a týmových supervizích, ne častěji než 1x měsíčně.  

Autorka zabývající se problematikou krizové intervence, Daniela Vodáčková, ve 

své publikaci uvádí slovy Jany Procházkové toto: „Formy a způsoby supervize jsou různé, 

vždy však mají směřovat ke zlepšení práce. Supervizní práce je pro práci linek důvěry, pro 

jejich pracovníky, klienty i pro celé týmy nezbytnou součástí činnosti. U telefonické 

krizové intervence se uplatňuje vícestupňový model supervize – začíná už ve výcviku TKI, 

přes individuální, skupinovou a týmovou na lince důvěry, až po supervizi speciálně 

školeného pracovníka – supervizora.“ (Vodáčková, 2002). V prostředí současných českých 

LD vnímám supervizi a intervizi již jako plně integrovanou součást běžné praxe. 

Zavádění supervize výrazně ovlivnil zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. a 

vyhláška 505/2007 Sb., která upravuje Standardy kvality sociálních služeb. Cílem 

implementace standardů je zajištění kvality poskytování služeb na základě hodnocení dle 

stanovených měřítek, které prezentují ideál dobré praxe. Pojem supervize není ani 

v zákoně a ani ve standardech použit. Ve standardech týkajících se personálního zajištění 

služby jsou popsána dvě kritéria, která se supervize mohou týkat (MPSV, 2008): 

 Kritérium 10.e – Profesní rozvoj zaměstnanců: „Poskytovatel zajišťuje pro 

zaměstnance podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.“ 

 Kritérium 15.c – Zvyšování kvality sociální služby: „Poskytovatel zapojuje do 

hodnocení poskytované sociální služby také zaměstnance a další zainteresované fyzické a 

právnické osoby.“ 
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Průvodce poskytovatele supervizi (vydaný MPSV) přímo definuje jako podporu 

pracovníků v práci s klientem (Čermáková, Johnová, 2004, s. 80). Je však pouze součástí 

uceleného systému podpory, nikoliv jeho jediným prvkem. 

Vycházím ze skutečnosti, že týmy LD mají ve své praxi supervizi zavedenou a 

předpokládám, že nejčastější formou je supervize týmová. Služba LD se opírá o princip 

anonymity, což jednak chrání jak klienta, tak pracovníka, a také usnadňuje klientovi 

vztahovat se k LD jako ke službě, nikoli k jednotlivému pracovníkovi. Což akcentuje 

význam týmové spolupráce a klade nároky na pracovníka, který ač pracuje jako solitér, 

vystupuje nikoli za sebe, ale za celý tým LD. Pokud má jakákoli služba (a tím spíše služba 

na LD, kde je pracovník osamocený), fungovat dobře jako celek, je nutné při supervizi 

zaměřit pozornost na tým, jeho funkčnost a kvalitu služby směrem ke klientům. „K řešení 

se dospívá nejlépe za přítomnosti a spolupráce všech členů systému (ideální využití v 

supervizi týmu). Společně se diskutuje, zohledňují se nejen názory, ale především pocity 

přítomných, z nichž lze vyvodit následné zablokování komunikace obrannými 

mechanismy.“ (Veltrubská, 2006). 

Supervize má své důsledky, které se odvíjejí od cílů supervize. Matoušek (2008) 

hlavní cíl supervize definuje jako „profesionální rozvoj pracovníka, rozšiřování jeho 

dovedností. Souběžně s tím mu má supervize pomáhat řešit těžko řešitelné případy, má mu 

pomoci vyrovnat se s pracovním stresem.“ Havrdová (2008) se k cíli supervize vyjadřuje 

takto: „Vždy jde především o to, aby supervize plnila konkrétní účely odvozené od 

jediného společného cíle – udržet či zlepšit kvalitu práce v profesi, který využívá reflexi 

sebe sama.“  

 

Formulace problému: 

Ve své DP chci využít zkušeností a kontaktů, které jsem během dlouholeté praxe na 

českých LD posbírala. Vycházím nejen ze zkušeností z přímé praxe, ale hlavně ze 

zkušeností na pozici středního managementu, v roli vedoucího LD. Samozřejmě také ze 

zkušeností z týmových supervizí vedených externím supervizorem. Mé osobní zkušenosti 

s dopady týmové supervize na funkčnost týmu LD se shodují s vymezením účelu supervize 

dle jejich funkcí dle Havrdové:   

a) administrativní supervize: Účelem je kontrola kvality práce – míra naplnění 

profesní role, dodržování stanovených pravidel a dobré profesionální praxe; pokud je 

odpovídající, mohou nastoupit i další složky (vzdělávací, podpůrná). 

b) vzdělávací supervize: Účelem je zlepšení odborných kompetencí pracovníka v práci 

s klientem vzděláváním – teoretickým či praktickým (trénink, sebezkušenost). 

c) podpůrná supervize: Účelem je „povzbuzení k překonání překážek, budování 

dobrého vztahu a atmosféry, posílení a zplnomocnění supervizanta“ (Havrdová, Hajný, 

2008). 

Dále vycházím z předpokladu, že vedoucí má zodpovědnost za řízení týmu a za 

celkovou kvalitu poskytovaných služeb. Zároveň by měl být schopen reflektovat procesy 

v týmu, tedy i procesy, které ovlivňuje týmová supervize. Horská (2010) blíže popisuje 

funkci řídící (normativní, administrativní, kontrolní, dohlížecí) supervize takto: „Úkolem 

supervize je dohlížet na kvalitu práce pracovníků. Supervizoři většinou nesou určitou 

odpovědnost za práci vykonávanou supervidovanými, a to i v případě, že nejsou jejich 

nadřízenými. Funkci řízení v supervizi je tedy možné vysvětlit jako manažerské či odborné 

vedení ve výkonu profesionální role s cílem naplňování profesních standardů, zákonných 

norem, etických kodexů, hodnot profese, oboru i organizace apod. tak, aby byla zajištěna 

kvalita poskytovaných služeb.“ 

Práce na LD je náročná a to z několika důvodů: zátěž plynoucí z kontaktu s klienty 

v krizi, velmi omezená možnost kontroly reálné situace (pouze telefonický kontakt), 
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nonstop provoz (směnný provoz) ve formátu jeden na jednoho (pracovník je ve službě 

sám), nutnost při práci neustále reflektovat tým LD, do kterého jako pracovník-solitér 

patřím. Dle svých zkušeností s řízením týmu LD se domnívám, že funkčnost týmu LD do 

jisté míry závisí na schopnosti odolnosti, schopnosti snášet zátěž plynoucí z profese 

linkaře. Šolcová (2009) používá termín resilience, který nahradil původní (spíše statický) 

termín invulnerability (odolnost, nenáchylnost). Termín resilience navozuje dynamický 

pohled a Lutharová (in Šolcová 2009) doporučila vyhradit termín resilience pro dynamický 

proces, kterým jedinec dosahuje pozitivní adaptace při vystavení nepřízni.  

Při kooperaci v týmu pracovníků LD není resilience týmu pouhým součtem 

resilience jeho jednotlivých členů. Domnívám se, že právě týmová supervize má potenciál 

nastartovat a udržovat dynamický proces pozitivní adaptace celého týmu, který je vystaven 

následkům profesní zátěže. Vedoucímu LD by mělo jít o rozvoj resilience týmu, protože je 

prospěšná pro stabilitu pracoviště, dobré klimatu v týmu a hlavně příznivě ovlivňuje 

kvalitu služby poskytované klientům. 

Zatím jsem nikde v českých odborných pramenech nenašla zdroje, které by se 

zabývaly vztahem mezi supervizí a resiliencí týmu pracovníků. Horská (2010) zmiňuje 

v závěrech výzkumu své diplomové práce (Supervize jako nástroj růstu pracovníků v 

pomáhajících profesích) kategorii „Ovoce supervize“, kde v subkategorii „Pro mě“ 

popisuje „posílení resilience“ jako jeden ze čtyř zisků, které respondenti reflektovali. 

Autorka „posílení resilience“ zařadila k funkci supervize v řídící oblasti. 

Michková (2009) v poměrně rozsáhlém výzkumu zaměřeném na mapování 

supervize v sociálních službách v České republice zjišťovala, zda je supervize vnímána 

spíše jako nástroj k řešení problémových situací, nebo spíše jako nástroj dlouhodobého 

rozvoje. Pro supervizi jako nástroj dlouhodobého rozvoje se vyjádřilo 72 % respondentů, 

pro řešení problémových situací 12 %, 16 % vnímá supervizi jako nástroj sloužící obojímu. 

Je možné, že respondenti, kteří vnímají supervizi jako nástroj pro řešení problémových 

situací, zahrnují do této kategorie také faktory podporující resilienci.  

 

Cíl práce: 

Zajímá mne, jak vedoucí LD vliv supervize reflektují, jak s ní zacházejí a jak 

zažívají dopady supervize na své týmy. Ráda bych se ve své DP zaměřila právě na reflexi 

dopadů týmové supervize na tým pracovníků LD. Mým záměrem je pomocí analýzy 

rozhovorů s vedoucími a pracovníky týmu LD odpovědět na výzkumnou otázku „Jaký vliv 

má týmová supervize na resilienci pracovníků linek důvěry?“. 

Pro výběr respondentů chci stanovit následující kritéria, která by mělo pracoviště 

LD splňovat:  

- LD pro celou populaci (srovnatelná cílová skupina) 

- nonstop či aspoň provoz přes noc (srovnatelné podmínky služby pro pracovníka) 

- klient platí hovorné, takže služba není bezplatná (srovnatelná zátěž co do počtu klientů) 

- princip jeden na jednoho (linkař jako solitér) 

- minimálně polovina (de facto spíše většina týmu) jsou externisté (vedoucí není v osobním 

kontaktu s většinou svých podřízených) 

 

Navržené metody: 

Teoretická část: 

Vymezení pojmů linka důvěry, supervize, resilience. Zpracování odborné literatury 

vztahující se k tématu supervize, linek důvěry, týmu a resilience.  
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Praktická část: 

 

Na základě poznatků z literatury bude navržena vhodná kombinace výzkumných 

nástrojů, s důrazem na kvalitativní metodologii, která by zachytila vnímaný vliv supervize 

na schopnost resilience pracovníků. Konkrétní metody výzkumu budou specifikovány po 

fázi studia literatury. 

Bude provedeno dotazování vedoucích a pracovníků vybraných českých LD, 

splňující kritéria pracoviště (viz výše). Vzorek respondentů pro výzkum bude složen 

z vedoucích LD, jejich podřízených pracovníků, případně bývalých pracovníků (těch, kteří 

ukončili pracovní poměr na LD). Pro sběr dat budou využity individuální 

polostrukturované rozhovory s vedoucími LD a skupinové rozhovory s jejich podřízenými 

(pracovníky vybrané LD), případně bude použit inventář znaků resilience (dotazování 

respondentů v rámci rozhovorů). 

Výběr respondentů pro bude proveden buď metodou sněhové koule, nebo cíleným 

výběrem (polovina LD z Čech a polovina z Moravy, polovina LD z velkých měst a 

polovina z menších měst). Pro potřeby DP počítám s výběrem 4-5 pracovišť českých LD. 

Důležitým parametrem pro výběr pracovišť LD bude odlišnost přijímané týmové supervize 

(jiná osoba supervizora), tedy požadavek, aby byla ve vzorku zastoupena pracoviště, která 

mají uzavřen kontrakt s různými supervizory.  
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Příloha č. 2:  

 

Respondenti výzkumu 

 

Tabulka dat účastníků výzkumu: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Respondent: Simona Jolana Jiřina Samuel Patrik Lenka Hana 
 

Pohlaví F F F M M F F 

Věk 39 31 34 42 40 44 32 

Vzdělání Bc. Mgr. Mgr. Mgr. akademie Bc. Bc. 

PST výcvik ANO ANO ANO ANO NE ANO NE 

Pozice na LD soc. 
prac. 

psycho-
log 

psycho-
log 

soc. prac. pracovník 
v soc. 
službách 

soc. 
prac. 

soc. 
prac. 

Aktuálně 
v pracovním 
poměru  
Ano / Ne 
(jak dlouho) 

NE  
(6 
měs.) 

NE 
(3 měs.) 

ANO ANO ANO NE 
(9 měs.) 

ANO 

Délka praxe 
na této LD  
(jiné LD) 
= délka 
supervizní  
zkušenosti 

6 let 
 

5,5 roku 
 

7 let  
(pauza  
mateřsk
á) 

2 roky 
 

5 let 
 

4 roky 
+ 
10 let 
jiná LD 
(pauza  
mateřsk
á) 

3,5 roku 
 

Interní 
pracovník 
(úvazek) 

2 roky 
(0,75) 

5,5 roku 
(0,75) 
 

3,5 roku 
(0,5) 

0,5 roku 
(0,5) 

X 4 roky 
(0,5) 
 

X 

Externí 
pracovník 
(počet 12-
hod. služeb) 

4 roky 
(4 x 
měs.) 

X 3,5 roku 
(3 x 
měs.) 

1,5 roku 
(4 x měs.) 

5 let 
(3 x měs.) 

X 3,5 roku 
(4x 
měs.) 

Termín 
rozhovoru 
(rok 2013) 

4/4 
18/7 

4/4 
21/5 

8/4 
25/7 

11/4 12/4 19/6 1/7 
 

Délka trvání 
rozhovoru 

54 min. 82 min. 58 min.  59 min. 71 min.  52 min. 51 min. 



7 
 

Příloha č. 3:  

 

Vzdělávací systém (interní a externí vzdělávání) na lince důvěry 

 

Odpovídá na požadavek zákona O sociálních službách č. 108/2006 Sb., který stanovuje pro 

sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách povinnost absolvovat každoročně 

24 hodin vzdělávání. 

 

EXTERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Externí vzdělávání plní povinnost zajistit pro zaměstnance ročně minimálně 16 hodin 

akreditovaného vzdělávání (akreditace MPSV). Zaměstnavatelem jsou oslovovány 

organizace pořádající akreditované kurzy či jsou pracovníci na takové kurzy organizací 

vysíláni. Pokud kurz organizace pro své zaměstnance objedná, hradí náklady spojené s 

kurzem. Pokud organizace na kurz pracovníka vyšle, hradí mu kurzovné. 

INTERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Interní vzájemné vzdělávání je postaveno na principu kolegiální výpomoci, která je zdarma 

(bez nároku na honorář pro lektora). Doplňuje zbylých 8 hodin vzdělávání do povinného 

ročního objemu 24 hodin za rok. Je zajišťováno: 

 pracovníky linky důvěry či spřízněnými kolegy) 

 externími lektory (ze spolupracujících psychosociálních organizací) 

 časová dotace – 7 hodin (1 akce) 

 frekvence - 3x do roka (soboty v časovém rozmezí 09,00 – 16,30) 

 stanoven maximální roční objem interního vzdělávání (21 hodin na pracovníka) 
 

Povinností pracovníků linky důvěry je účastnit se: 

- buď nejméně jednoho dne interního vzdělávání a výjezdní supervize  

- nebo dvou dnů interního vzdělávání (pak se neúčast na výjezdní supervizi promíjí)  

Účast na interním vzdělávání (aktivní i pasivní) je započítávána do fondu pracovní 

doby a je součástí náplně práce všech zaměstnanců linky důvěry. 
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Příloha č. 4 

 

Supervizní a intervizní systém práce na lince důvěry 

I. SUPERVIZE 

A. Externí supervize dle supervizních kontraktů zajištěna celkem třemi externími 

supervizory: 

1) Týmová supervize - zajišťuje XY 

 časová dotace – 3 hodiny (= 1 supervize) 

 frekvence týmové supervize 1 x za 2 měsíce 

 1x za rok výjezdní supervize mimo pracoviště 

 možnost svolání mimořádné supervize – v případě potřeby 

 stanoven maximální roční objem supervizních hodin (25 hodin) 

2) Individuální supervize – zajišťuje AB a CD 

 časová dotace – 1 hodina (= 1 supervize) 

 frekvence individuálních supervizí: 

a) interní pracovníci - 2 x za rok 1 hodina (10 hodin) 

b) externí pracovníci - 1x za rok 1 hodina (10 hodin) 

c) vedoucí pracovník - 4 x za rok 1 hodina (4 hodiny) 

 stanoven maximální roční objem supervizních hodin (24 hodin) 
 

B. Interní supervize zajištěna vedoucím pracovníkem linky důvěry (interní 

supervizor): 

      Interní supervize – zajišťuje vedoucí pracovník 

 případová supervize - frekvence 1 x za 2 měsíce, časová dotace 3 hodiny  

 v případě potřeby - možnost svolání mimořádné supervize vedoucím  

 stanoven maximální roční objem supervizních hodin (24 hodin) 

 manažerská supervize – frekvence 1x za rok pro každého pracovníka 
 

II. INTERVIZE 

Intervize je zajištěna týmem intervizorů. Tým intervizorů má tři (nebo pět) členů. 

Intervizoři jsou voleni (forma tajného hlasování) všemi pracovníky na interní supervizi. 

Intervizoři provádějí přímou intervizi (náslech ve službě kolegy) i nepřímou intervizi 

(schůzka s kolegou mimo službu obou zúčastněných) svých kolegů (včetně intervizorů 

mezi sebou). Tým intervizorů je poradním orgánem vedoucího pracovníka a poskytuje 

svoji součinnost v oblasti odborné a metodické.  

 časová dotace – 3 hodiny při intervizi přímé a 1 hodina při intervizi nepřímé 

 frekvence intervize 2 x za 12 měsíců každý pracovník (1x přímá a 1x nepřímá) 

 stanoven maximální roční objem intervizních hodin maximálně 36 (2 hodiny x 16 

pracovníků) 
 

Účast na týmové i individuální supervizi, případové supervizi, manažerské supervizi 

a  intervizi je započítávána do fondu pracovní doby a je součástí náplně práce 

všech zaměstnanců linky důvěry. 


