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ABSTRAKT 
 

Diplomová práce „Dopady supervize na resilienci pracovníků linky důvěry“ přináší 

výsledky případové studie zaměřené na konkrétní pracoviště linky důvěry. Případem je 

studium vlivu supervize na zvládání profesní role pracovníků tohoto pracoviště. Teoretická 

část diplomové práce se zabývá klíčovými pojmy resilience a supervize, představuje 

obecnou charakteristiku linek důvěry, metodu telefonické krizové intervence a sociální 

službu telefonické krizové pomoci. Empirická část diplomové práce osvětluje kontext 

pracoviště linky důvěry, které bylo předmětem případové studie. Ústředním tématem 

výzkumu je zvládání profesní role pracovníků linky důvěry a vliv supervize na jeho 

proměny v čase. Výzkum zachycuje proměny vnímání supervize a jejího působení při 

zvládání profesní role pracovníků linky důvěry.  

 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis: “Impacts of supervision on resilience of helpline workers” presents the 

results of case study focused on particular helpline, the case of which is the impact of 

supervision on workers feeling themselves comfortable with their professional roles on 

helpline. The theoretical part of the thesis deals with the key concepts of resilience and 

supervision, and presents the general characteristic of helplines, the method of telephone 

crisis intervention and the social service of telephone crisis assistance. The empirical part 

of the thesis explains the context of the particular helpline which was the subject of case 

study. The main topic of the research is: mastering of helpline workers of their professional 

roles and the influence of supervision on its changes in time. The research captures the 

changes of perception of supervision and of its effect on helpline workers dealing with 

their professional roles. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Supervize, resilience, odolnost, sociální služby, linka důvěry, telefonická krizová 

intervence, profesní růst, zvládání profesní role. 
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I. ÚVOD 

 

Tématem diplomové práce je vliv supervize na resilience pracovníků linky důvěry. 

Zájem o zvolené téma vychází zejména z osobních zkušeností s profesí pracovníka linky 

důvěry. Sama jsem na různých linkách důvěry pracovala v přímé praxi s klienty téměř 

dvacet let. Spolu s profesní praxí jsem sbírala i zkušenosti v pozici příjemce supervize. Na 

linkách důvěry jsem se z pozice konzultanta, přes intervizora, lektora kurzů telefonické a 

komplexní krizové intervence a supervizora, dostala na pozici středního managementu. 

Zkušenost s vedením kurzů krizové intervence mne přivedla k zájmu o supervizi, jako 

nástroji reflexe metod a obsahu profesní práce.  

Při volbě tématu diplomové práce jsem byla ovlivněna nejen profesní a supervizní 

praxí, ale také zkušeností z pozice vedoucí linky důvěry. Všechny linky důvěry, na kterých 

jsem pracovala, měly zavedeny alespoň některé typy supervize, což mi umožnilo učinit 

osobní zkušenost o tom, že supervize pomáhá dobré profesní praxi. 

Později jsem se setkala s pojmem resilience, který označuje aktivní odpověď 

(reagování) na náročné situace. Dle zkušeností s řízením týmu linky důvěry jsem 

vycházela z předpokladu, že funkčnost týmu do jisté míry závisí na schopnosti odolávání 

zátěži plynoucí z vykonávání profese. Zároveň jsem na základě profesních zkušeností 

vnímala, že supervize má schopnost pomáhat s obtížemi profesní praxe a rozhodla jsem se 

tuto domněnku ověřit. Začalo mne zajímat, jaký vliv má supervize na schopnost odolávání 

profesní zátěži jednotlivých pracovníků i celého týmu, což vedlo k formulování původní 

výzkumné otázky „Jaký vliv má týmová supervize na resilienci pracovníků linek důvěry?“. 

Tato původní výzkumná otázka byla v průběhu výzkumu reformulována (blíže v kapitole 

Sebereflexe výzkumníka v empirické části této práce) na otázku „Jaký vliv má supervize 

na zvládání profesní role pracovníků linky důvěry?“.  

Cílem práce je hlouběji porozumět tomu, jakým způsobem supervize ovlivňuje 

profesní resilienci pracovníků. Struktura diplomové práce vychází z představení klíčových 

pojmů, kterými je resilience a supervize. Důležitou okolností je, že se výzkum odehrává 

v prostřední pracoviště linky důvěry. Kontext linky důvěry tedy bylo třeba také zahrnout 

do teoretické části práce. 

Teoretická část diplomové práce se zabývá pojmem resilience, vývojem jeho 

koncepce a odlišností od pojmu odolnost. Další část je věnována supervizi, představení 

cílů, forem, funkcí a modelů. Následně je představena metoda telefonické krizové 
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intervence, služba telefonické krizové pomoci a linky důvěry. Teoretická část představuje 

východisko pro výzkumnou část práce, která na ni navazuje. 

Ústředním tématem empirické části diplomové práce je zvládání profesní role 

pracovníků linky důvěry a vliv supervize na jeho proměny v čase. Výzkum je zaměřen na 

zkoumání případu, kde případem je studium vlivu supervize na zvládání profesní role 

pracovníků na jedné konkrétní lince důvěry. Zajímá mne také zachycení proměn vnímání 

supervize a jejího působení v souvislosti s proměňujícími se profesními nároky kladenými 

na pracovníky. Budu sledovat, jak supervize odpovídá na potřeby pracovníků při zvládání 

jejich profesní role.  
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Resilience 
 

Resilience je pojem, který vznikl v rámci psychologie v souvislosti s rozvíjejícím se 

konceptem „odolnosti“. Proto je třeba nejprve představit koncepce odolnosti. 

 

1.1 Vymezení pojmu psychická odolnost 

                                                                                          

Koncepce psychické odolnosti se s vývojem psychologie měnily. Největší vliv na 

vývoj koncepce odolnosti měla teorie stresu.  

V prvním období (před teorií stresu, v průběhu 19. století) byla odolnost spojována 

se silou lidské vůle. Tento dominantní rys osobnosti měl rozhodovat i o odolnosti jedince 

v zátěži (Hošek, 1999). Později se ukázalo, že jde o podstatně složitější vztahy, v nichž se 

uplatňuje nejen vůle a motivace, ale i celý komplex osobnostních vlastností, dispozic a 

situačních proměnných (Kebza 2009). K situačním proměnným zde byl řazen především 

stres. Právě studium stresu přineslo upřesnění pojetí odolnosti. 

Na prvních studiích o stresu (do 70. let 20. století)
1
 byla jasně patrná společná snaha 

vymezit odolnost jako rys osobnosti na pozadí konstruktů jako stresová odolnost, stresový 

práh, frustrační tolerance, individuální tolerance (Šolcová, 2007). První generace prací o 

stresu postulovala odolnost jako trvalý rys osobnosti (Hošek, 1999), ale obecný faktor 

odolnosti se nepodařilo vymezit (Šolcová, 2007).          

Druhá generace prací o stresu (80. léta 20. století) se soustředila na význam 

proměnných na straně jedince na pozadí konstruktů jako adaptační kapacita, zátěžová 

kapacita, systémová kapacita, kapacita k překlenutí, zdroje zvládání. Odolnost je chápána 

jako kvalita, kterou má jedinec k dispozici v okamžiku konfrontace se stresorem, k čemuž 

se nejvíce blíží dnešní označení zdroje zvládání stresu (Šolcová, 2007). Ve druhé vlně 

prací o stresu byla odolnost chápána jako výsledek interakce mezi situačními proměnnými 

a jedincem (Hošek, 1999).  

Ve třetí generaci prací o stresu (do konce 20. století) byla zdůrazňována zejména 

odolnost vůči škodlivému zdravotnímu dopadu stresu na organismus jedince (Hošek, 

1999). Dochází k akcentaci proměnných, které dovedou zmírnit či odstranit negativní 

                                                           
1
 Období do vydání sborníku Psychologický stres (Appley a Trumbull) v roce 1967 (in Šolcová 2008, s. 9). 
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dopad stresu na zdraví. Pro takto chápanou odolnost byl zaveden termín resilience, který 

vystihuje kromě odolnosti vůči stresogenním situacím, také elastičnost a přizpůsobivost. 

Klíčovou vlastností je absence deformace, tedy pružnost návratu k původnímu stavu 

(Šolcová, 2007).   

Dnes je odolnost chápána ve smyslu odolnosti vůči škodlivému dopadu stresu na 

člověka (Šolcová, 2007).  

 

1.2 Koncepce resilience a její vývoj 

 

Etymologický základ pojmu „resilience“ se vztahuje k latinským pojmům „saliere“ 

(odpružit, vynořit se, ale také rychle vyrůst) a „resaliere“ (odskočit, skočit zpět). 

V přeneseném slova smyslu lze pojem „resilience“ (pružnost) chápat jako schopnost získat 

zpět síly, zotavit se, pružně se vrátit do původní podoby (Davidson et al., 2005). 

V obecném pojetí bývá pojem „resilience“ vztahován k tématu odolnosti jedince, zejména 

k jeho osobnostním dispozicím, které ovlivňují jeho odolnost vůči stresogenním vlivům 

(Kebza, Šolcová, 2009). Pojem resilience, na rozdíl od pojmu odolnost, zahrnuje i 

schopnost pružného reagování na stres, včetně návratu k původní úrovni fungování.  

Termín resilience pochází původně z přírodních věd, kde označuje míru schopnosti 

tělesa se pružně deformovat. Do psychologie byl tento pojem přenesen v souvislosti s 

odolností jedince. V 80. – 90. letech 19. století byla resilence koncipována jako osobnostní 

rys, který určoval odolnost jedince vůči nepříznivým okolnostem. Posléze došlo k poznání, 

že k resilienci mohou přispívat také faktory vně jedince (tedy nejen osobnost jedince).  

Chápání pojmu resilence se tak posunulo od statického k transakčnímu modelu (Šolcová, 

2009).  

V současnosti je resilience obecně považována spíše za proces a je spojována s 

dynamickou stránkou odolnosti, jako psychického procesu zvládání nepříjemných 

podmínek.  Podle tohoto pojetí má každý jedinec jinou míru resilience, tedy míru 

schopnosti řešit nepříznivé životní situace. Přítomnost resilience ve výbavě osobnosti 

neznamená absenci problémů a krizí v životě jedince. Resilience je diferencovaná, 

fluktuuje v čase, během života jedince se mění a vyvíjí (Šolcová, 2007). 
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1.2.1. Vymezení pojmu resilience 

 

Definice resilience se u různých autorů různě liší. Konsenzus je v tom, že jde o 

schopnost zvládnout konfrontaci s výrazně nepříznivými okolnostmi. Resilience se nejprve 

hledala jako osobnostní rys či charakteristika, obvykle jako schopnost vypořádat se účinně 

se stresem a nepřízní (Šolcová, 2009). 

Pravděpodobně nejvíce užívanou definicí pojmu „resilience“ v anglicky mluvícím 

prostředí je definice Lutharové: „Resilience je dynamický proces, kterým jedinec dosahuje 

pozitivní adaptace při vystavení nepřízni.“
2
 (Luthar, Ciccheti, Becker, 2000, s. 543). 

Autorka pojem „resilience“ odlišuje od pojmu „resiliency“, kterým označuje osobnostní 

rys jedince. Lutharová zároveň dodává, že se implicitně k definici pojmu resilience 

vztahují dvě podmínky. První je expozice ohrožení či nepřízně
3
, druhou je dosažení 

pozitivní adaptace navzdory ohrožení vývojového procesu. Rozhodující je právě kvalita 

pozitivní adaptace, která je podle Luthanové „podstatně lepší adaptace, než jakou by bylo 

možno očekávat při znalosti nepříznivých okolností, kterým je subjekt vystaven“ (Luthar 

2006, s. 742).  

V pojetí „resiliency“ (osobnostní rys jedince) se a priori expozice nepříznivých 

okolností nepředpokládá. Toto je zásadní aspekt, který pojem „resiliency“ od pojmu 

„resilience“ odlišuje. České jazykové prostředí toto odlišení bohužel nepřináší, nejblíže by 

odlišnost anglických pojmů mohla vystihovat průběhová forma substantiva „odolnost“ 

(resilience), tedy „odolávání“ (resilience). Nadále bude v rámci této práce s pojmem 

„resilience“ operováno dle definice Lutharové (viz výše) a budeme mu tedy rozumět spíše 

jako průběhu „odolávání“.  

Také česká autorka Šolcová navrhuje respektovat rozdělení pojmů Luthanové a pro 

české prostředí doporučuje termín resilience chápat jako dynamický proces. Naproti tomu 

osobnostní rysy, které s resilience souvisejí, navrhuje popisovat jako odolnost ve smyslu 

tzv. hardiness
4
 (Šolcová, 2009). 

                                                           
2
 V originále: „Resilience refers to a dynamic process encompassing positive adaptation within the context of 

significant adversity.“ 
3
 Také se hovoří o riziku (risk), který představuje vystavení nepříznivým podmínkám či okolnostem (Šolcová 

2009, s. 12).  
4
 Pojem „hardiness“ zavedla Susanne Kobasová a představila jej jako proměnnou, která moderuje vztah mezi 

stresogenní událostí a nemocí (Kobasa 1979 in Šolcová 2007, s. 14). Hardiness je konstelace osobnostních 

rysů, které jsou charakterizovány třemi komponentami: závazek (commitment), kontrola (control) a chalenge 

(výzva). Obsahem charakteristiky hardiness je schopnost jedince bojovat vlastními silami s životními 

obtížemi (Šolcová 2007, s. 16). 
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Mezi autory panuje shoda v tom smyslu, že resilience označuje konstelaci 

charakteristik, jejíž vývoj není ukončen. Resilience se vyvíjí v průběhu života, lze ji cíleně 

cvičit, trénovat, kultivovat a posilovat (Šolcová, 2007). 

Termín „resilience“ je v psychologické literatuře také kritizován.  Původně byl 

používán v přírodních vědách, kde označoval odolnost materiálů či rostlin. Vzhledem 

k těmto konotacím je jeho použití v psychologii některými autory považováno za 

problematické (Boyden, Mann, 2005).  

 

1.2.2 Zdroje resilience   

 

„Odolávání“ ve smyslu resilience je složitý konstrukt, který má různé vrstvy, různě 

zasahující do různých systémů člověka. Připomíná fuzzy množinu, která sestává 

z osobnostně, sociálně a somaticky založených zdrojů (Šolcová, 2007). 

Způsob toho, jak resilience projevuje svůj vliv, může být v zásadě dvojí (Kebza, 

Šolcová, 2008): 

 

 Přímý vliv 

Odolávání přímo svým vlivem zasahuje fyziologické procesy a funguje jako 

mediátor mezi stresogenními vlivy a odpovědí organismu. 

 

 Nepřímý vliv 

Odolávání se uplatňuje při kognitivním hodnocení a při výběru vyrovnávacích 

strategií a působí jako moderátor odpovědí na situaci.   

 

1.3 Mechanismy vlivu resilience 

 

Ve všech studiích, které ukazují, jak může být resilience uplatněna, jde vždy o 

výklad interakce nepříznivého faktoru a faktoru resilience. V literatuře lze nalézt tři 

modely těchto výkladů (Šolcová, 2007): 

 

 Model interaktivního efektu 

Předpokládá interakci zdrojů resilience a nepříznivých faktorů, které vedou k různé 

míře přizpůsobení. 
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 Model kumulativního efektu  

Předpokládá přímý vliv faktorů resilience na přizpůsobení, které kompenzují faktory 

rizika. 

 

 Model výzvy 

Předpokládá lineární vztah mezi rizikovými faktory a přizpůsobením, což znamená, 

že trénink na úrovni malých protivenství zvyšuje únosnost budoucí vyšší úrovně 

nepříznivých faktorů. 

 

Osobnost se za nepříznivých situačních podmínek promítá do vyrovnávacích procesů 

(coping), a má tedy na resilienci vliv. Rozhodujícím způsobem tak ovlivňuje výběr 

vyrovnávacích strategií, které dále ovlivňují psychické procesy (např. emoce). 

 

2. Supervize 

 

Tato kapitola teoretické části práce je zaměřena na vymezení pojmu, obsahu a 

různorodých forem supervize. Nejprve popíši pojem a definice supervize. Poté se zaměřím 

na přiblížení obsahu a procesu supervize, supervizního kontextu a funkcí supervize. 

Následně představím druhy supervizí, které se vztahují k případové studii pracoviště 

konkrétní linky důvěry, jež je obsahem empirické části této práce.  

 

2.1 Vývoj pojmu supervize  

 

Termín supervize byl do češtiny převzat z anglického výrazu „supervision“. Základ 

slova pochází z latiny, kde předpona super znamená „výše“ nebo „přes“ a kořen videre 

znamená „hledět, vidět, zírat“. Předpona „super“ vyjadřuje v češtině „nadhled“. Českou 

předponu „nad“ lze chápat ve významu „překračující“, „jdoucí za“ a „transcendující“, 

přinášející určitý meta pohled. „V supervizi vždy hledíme na profesionální činnost 

(reflektujeme ji), a to se děje z vyšší úrovně (rovina B), než v ní činnost probíhá (rovina A) 

– jde tedy o meta – či super hledění.“ (Havrdová, Hajný, 2008, s. 40).  

Význam pojmu supervize se měnil a vyvíjel dle aktuálního historického kontextu a 

prostředí, ve kterém byl používán. Výraz supervize v angličtině původně pocházel 
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z ekonomického prostředí a znamenal „dohlížení“ či kontrolu (Havrdová, 1999). Tento 

význam je v aktuálním českém kontextu linek důvěry obsahem pojmů „mentorství či 

patronství“, což je role služebně staršího pracovníka, který aktivně vede, připravuje a 

zacvičuje svého budoucího kolegu (stážistu), nežli samotné supervize. Význam pojmu 

supervize se dle Havrdové (Havrdová, Hajný, 2008, s. 17) postupně posouval, od supervize 

vztažené „původně na jakoukoli situaci, v níž pověřená či zkušenější osoba dohlíží na jinou 

osobu při provádění nějakého úkolu nebo průběhu činnosti“ k obecné proměně chápání 

pojmu vztažené k aktuálnímu historickému kontextu „jak se proměňovala celá konkrétní 

kultura dohlížení na práci v různých oblastech.“ (tamtéž). 

Původní kultura supervize jako „dohlížení nad prací“ se rozrostla směrem ke vnímání 

komplexnosti procesů, vztahů, rovin, metod a záměrů, které jsou předmětem supervizního 

procesu (Havrdová, Hajný, 2008).  Pojetí supervize se v pomáhajících profesích měnilo 

podle vývoje chápání procesu pomoci (Havrdová in Kalina, 2003). Dle Havrdové (2008, s. 

39) byl hierarchický vztah odpovědnosti a moci supervizora postupně opouštěn „ve 

prospěch rovnoměrného rozdělení odpovědnosti a participace v supervizi mezi aktéry 

supervize“. Integrace významů supervize vyústila v akceptaci rovného vlivu všech aktérů 

supervize.  

 

2.2 Definice a cíle supervize  

 

Definice supervize z 80. let 20. století kladou důraz na proces rozvoje pomáhajícího 

pracovníka, jehož cílem je posílení a udržení profesních kompetencí využitelných pro práci 

s klientem. Hees (1980, s. 25) 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“ (in 

Hawkins, Shohet, 2004, s. 59). Definice Loganbilla a kol. (1982) popisuje supervizi jako 

„intenzivní, mezilidsky zaměřený individuální vztah, v němž je úkolem jedné z osob 

usnadňovat rozvoj terapeutické kompetence druhé osoby“ (in Hawkins, Shohet, 2004, s. 

59). Definice švýcarského Pracovního svazu pro supervizi a organizační poradenství 

(BSO) vystihuje pojem supervize (Bronnimann, 1994) v překladu Havrdové (in Kalina, 

2003, s. 134): „Supervize se zaměřuje na jednotlivce, právě tak jako na skupiny nebo týmy 

pracovníků. […]Cílem supervize je zlepšení pracovní situace, pracovní atmosféry, 

organizace práce a kompetencí odpovídajících specifickým úkolům.“ 
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V českém prostředí shrnuje Macáková supervizi (na základě definic převzatých 

z literatury) jako „proces sloužící k pravidelné korekci profesionálního chování, jako 

posilu, osvěžení a prevenci syndromu vyhoření“ (Macáková 2001, s. 6). Tošner přináší 

pohled na supervizi jako „systematickou pomoc při řešení profesionálních problémů 

v neohrožující atmosféře, která dovolí pochopit osobní, zejména emoční podíl člověka na 

jeho profesním problému” (Tošner 1999, s. 113). V pohledu českých autorů o 20 let 

později (přelom 20. a 21. století) je již patrná nejen péče o klienta, ale také o pomáhajícího 

profesionála. Dle Kopřivy je základním nástrojem v pomáhajících profesích vlastní 

osobnost pracovníka (Kopřiva, 2006). Supervize je způsobem, jak dle Matouška o tento 

základní nástroj pečovat a dále jej kultivovat. Autor chápe supervizi, respektive soustavné 

přijímání supervize po dobu výkonu pomáhající profese, jako účinnou a produktivní cestu 

ke zlepšení syndromu pomáhajícího (Matoušek, 2008). Další čeští autoři akcentují přínos 

supervize v kontinuálním zvyšování profesionálních kompetencí pracovníka, ale 

nezapomínají na ochranu klienta a ochranu statusu profese (Gabura, Pružinská, 1995). 

Matoušek se ve své definici supervize také soustředí na „profesionální rozvoj pracovníka, 

rozšiřování jeho dovedností“, zároveň má pracovníkovi „supervize pomáhat řešit těžko 

řešitelné případy, má mu pomoci vyrovnat se s pracovním stresem“ (Matoušek 2003, s. 

352).  

Zájem o kvalitu péče poskytované klientovi (kvalita služeb poskytovaných klientovi 

jako jeden z cílů supervize) propojuje Baštecká a Goldmann s podporu procesu 

celoživotního učení se pomáhajícího profesionála (rozvoj profesních kompetencí jako další 

cíl supervize), když popisují supervizi jako „činnost, při které prostřednictvím zaměřeného 

pozorování a cílených otázek uvažujeme nad kvalitou péče o klienta a zvyšuje 

pracovníkovu schopnost reflexe (uvědomovaného vnímání) vlastní práce a sebereflexe“ 

(Baštecká, Goldmann, 2001, s. 368). Autoři, kromě již popsaných cílů supervize, zmiňují 

důležitost schopnosti reflexe a sebereflexe pracovníka, kterou supervize cíleně rozvíjí.  

Obě tyto schopnosti jsou nezbytné pro efektivitu profesního rozvoje, jež se děje 

v celoživotním procesu učení se (kapitola 2.5 Profesní rozvoj a proces učení v supervizi). 

   

2.3 Supervizní systémy 

 

Supervize v pomáhajících profesích reflektuje interakci tří aktérů, kteříí jsou vždy 

v supervizním procesu přítomni. První dva aktéři jsou přítomni osobně, supervizor a 
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supervidovaný (pracovník, skupina či tým), klient je obvykle přítomen nepřímo, skrze 

supervidovaný obsah profesní práce. Zájem o prospěch klienta, který je ústředním 

motivem supervize, přináší konstrukt „terapeutické triády“ (Hawkins, Shohet, 2004, s. 

17).  

Terapeutická triáda je paralelou k „opatrující triádě“, která souvisí s koncepcí „dost 

dobré matky“ (Winnicott in Hawkins, Shohet, 2004, s. 17). Podle tohoto konceptu může 

být matka dostatečně dobrou matkou svému dítěti za předpokladu, že ji samotnou 

podporuje jiná chápající dospělá osoba (obvykle otec dítěte). V rámci konstruktu 

„terapeutické triády“ může být pracovník pomáhající profese dostatečně dobrým 

profesionálem svému klientovi za předpokladu podpory jiným profesionálem, 

supervizorem. Hawkins a Shohet (2004, s. 17) hovoří o zastřešující funkci supervize, která 

„poskytuje rámec, který udržuje pomáhající vztah uvnitř terapeutické triády“. 

Aktéři supervize jsou dva (supervizor a supervidovaný/ní), ale obsahem supervizního 

procesu jsou dle Hawkinse a  Shoheta vždy nejméně čtyři prvky: supervizor, 

supervidovaný, jeho klient a kontext práce (Hawkins a  Shohet, 2004).  

Dle těchto autorů se procesu supervize účastní dva navzájem provázané systémy, 

které jsou definovány společným časem a úkolem.  

 

1. Systém terapeutický - klient a supervidovaný (který s klientem pracuje),  

2. Systém supervizní - supervidovaný a supervizor (pracuje se supervidovaným).  

 

Práce supervidovaného s klientem (tam a tehdy) i práce supervizora se 

supervidovaným (tady a teď) by měla být reflektována. V procesu supervize by tedy měla 

být věnována pozornost oběma systémům (Hawkins a  Shohet, 2004, s. 76).  

 

2.4 Formy a funkce supervize 

 

Supervize má mnoho podob, směřuje však k jednomu cíli. V současnosti existuje 

řada druhů a forem supervizní práce, které lze členit podle různých aspektů. V dalším textu 

se opírám o model Havrdové, která řadí formy supervize dle „Faktorů a druhů supervize“ 

(Havrdová, Hajný, 2008, s. 47): 

 Faktor autority (kdo supervizi provádí): supervize externí či interní, 
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 Faktor role, kompetence a vztahů (kdo supervizi přijímá): supervize individuální, 

skupinová a týmová, 

 Faktor zaměření (obsah supervize): supervize případová, poradenská a programová, 

 Faktor přístupu (způsob provádění supervize): supervize administrativní, výuková a 

podpůrná, 

 Faktor času (kdy je supervize prováděna): supervize pravidelná, příležitostná a 

krizová. 

 

Faktor přístupu, dle způsobu provádění supervize Havrdové, má blízko k popisu 

funkcí supervize Kadushina a Harknesse a také se podobá popisu hlavních procesů 

supervize Proctorové. Proctorová (1988) pojmenovává normativní, formativní a 

restorativní úkoly supervize (in Bayne, Bimrose a Horton, 2003, s. 271). Kadushin a 

Harkness (2002, s. 19) popisují funkce supervize jako řídící, vzdělávací a podpůrnou 

Havrdová (2008, s. 48-54) hovoří o supervizi administrativní, výukové a podpůrné, 

Hawkins a  Shohet (2004, s. 60) popisují funkce supervize ve shodě s Proctorovou a 

Kadushinem a Harknessem. Modely funkcí supervize výstižně sumarizují a demonstrují 

obsah předchozích podkapitol týkajících se obsahu a cílů supervize. Dle výše uvedených 

autorů má supervize tyto funkce:  

 

 Funkce řídící / administrativní: kontrola kvality práce supervidovaných, udržení 

dobré profesionální praxe, pomocí usměrnění pracovníka a pravidel práce, 

 

 Funkce vzdělávací / výuková: rozvoj dovedností, porozumění a schopností 

supervidovaných pomocí reflexe a rozboru práce supervidovaných s klienty, 

 

 Funkce podpůrná: posílení a zplnomocnění supervidovaných, budování dobrého 

vztahu a bezpečné atmosféry, povzbuzení při překonávání překážek. 

 

Tyto aspekty supervize se vzájemně doplňují a prolínají, nelze tedy funkce supervize 

od sebe uměle rozdělit. Během supervizního procesu jsou obvykle (v různé míře) přítomny 

všechny složky, které ovlivňují obsah a průběh té které konkrétní supervize.  
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2.5 Profesní rozvoj a proces učení v supervizi  

 

Kvalita práce a profesní růst jsou hodnotami, o které supervizi pečuje pomocí 

podpory, vzdělávání a vedení pracovníků, tedy za spolupůsobení všech tří funkcí supervize 

popsaných v předchozí kapitole. Všechny tři aspekty zmiňuje také Horská, když popisuje 

supervizi jako nástroj, „který slouží k zajištění kvality práce v pomáhajících profesích 

podporou, vzděláváním a vedením pracovníků a který jim umožňuje odpovídající profesní 

růst v adekvátním prostředí“ (Horská 2008, s. 29).  

Pelech a Bednářová (2003) popisují tři vzájemně související metody rozvoje 

profesních kompetencí v rámci zvládání profesní role: metodická pomoc, intervize a 

supervize. Profesní rozvoj uskutečňovaný pomocí procesu učení je postihnut v již tradičně 

předkládané definici Koláčková (in Matoušek 2003, s. 349): „Supervize je celoživotní 

forma učení, zaměřená na rozvoj profesionálních dovedností a kompetencí 

supervidovaných, při níž je kladen důraz na aktivace jejich vlastního potenciálu v 

bezpečném a tvořivém prostředí.“. Autorka zmiňuje další důležitou podmínku, bez níž 

supervizní proces zaměřený na celoživotní formu učení a profesního rozvoje nemůže být 

efektivní, bezpečí. Oba aspekty, jak proces učení, tak bezpečí zmiňuje také Český institut 

pro supervizi (ČIS), který vnímá supervizi jako „bezpečnou, laskavou a obohacující 

profesní zkušenost“ a podotýká, že „supervize může být také modelem učení“ (ČIS, 2015)
5
.  

Zjištění nezbytného bezpečí je možné pouze tehdy, pokud se podařilo vytvořit vztah 

důvěry a otevřenosti mezi aktéry supervize. Oba aktéři supervize nesou spoluzodpovědnost 

za vytvoření základního bezpečného prostředí a za průběh procesu supervize. Pak může 

supervize efektivně fungovat a jako proces umožněný interakcí supervizora a 

supervidovaných poskytovat prostor pro sdílení problémů, reflexi pracovní činnosti a 

profesní i osobní rozvoj pracovníků (Kadushin a Harkness, 2002).   

Osobní rozvoj dle Plamínka (2010) úzce souvisí s rozvojem profesním, od kterého je 

v podstatě neoddělitelný. Pokud roste jedinec jako osobnost, přináší růst zisky též v oblasti 

profesní, což se týká zejména profesí pomáhajících. Profesní růst pracovníků probíhá 

paralelně s jejich individuálním osobním růstem vzhledem k tomu, že v pomáhajících 

profesích je pracovním nástrojem pracovník sám. V procesu učení, který je v konceptu 

celoživotního učení realizován právě na poli supervize dochází k profesnímu růstu (který 

nelze zcela oddělit od rozvoje osobního, neboť se navzájem ovlivňují). Pakliže je proces 

                                                           
5
 dostupné z: www.supervize.eu 

http://www.supervize.eu/
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učení součástí profesní praxe (např. v přítomnosti zakotveného systému poskytování 

supervize a vzdělávání zaměstnavatelem), lze hovořit o učící se organizaci, která dle Pola 

(2005) podporuje učení svých členů, kteří jsou za svůj rozvoj spoluzodpovědní (nesou 

vlastní zodpovědnost za proces profesního rozvoje). 

 

2.6 Supervize jako model učení 

  

Vzdělávací funkce supervize byla na teoretické bázi podpořena rozvojem 

andragogiky, směru zaměřeného na vzdělávání dospělých. Havrdová hovoří o 

andragogickém učení: „Právě andragogický přístup k celoživotnímu učení pracovníků 

podivuhodně dobře konceptualizuje trvalý proces, k němuž v supervizi dochází.“ 

(Havrdová, Hajný 2008, s. 23). Následující modely učení jsou dobře přenositelné a 

aplikovatelné pro oblast spervize. 

Model učení dle Argyrise a Schöna, který autoři aplikovali i na chování organizace a 

organizační učení, je modelem učení (sigle-loop a double-loop learning) jednoduché a 

dvojité smyčky (in Havrdová, Hajný, 2008, s. 25) probíhajícího na třech úrovních:  

 

 1. Jednoduchá smyčka (single-loop): 

   Dle Mildeové a Vojtka (2003) je učení podle jednoduché smyčky založeno na 

adaptaci učících se (jedinců, organizace). Dle Pola (2005) dochází v rámci modelu učení s 

jednou smyčkou k řešení problému pouhou změnou postupu kroků nebo strategií tak, aby 

byl dosažen požadovaný výsledek. Pravidla a struktura se nemění, dochází jen k jejich 

zdokonalení formou adaptace na aktuální problém.  

Základní otázka: Děláme věci správně? 

 

2. Dvojitá smyčka (double-loop): 

Učení se dvěma smyčkami je dle Mildeové a Vojtka (2003) učením generativním 

(zasahuje do mentálních předpokladů tím, že reflektuje a mění pohledy, postoje a hodnoty 

učících se). K učení se dvěma smyčkami dochází dle Pola (2005) tehdy, když se problémy 

řeší transformací zásadních hodnot a dispozic stejně jako změnou dílčích kroků a strategií 

postupu, kdy dochází ke změně základních předpokladů, na nichž stojí aktuální stávající 

kontext. Dochází ke vhledům do stávajících pravidel a struktury, místo adaptace nastupuje 

inovace.  
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Základní otázka: Děláme správné věci?  

  

Proaktivní chování (lidí i organizací) typu II se zaměřuje na vyhledávání informací a 

strategií dle Havrdové „vede k efektivnějšímu učení dvojitou smyčkou“ (Havrdová, Hajný 

2008, s. 29).  

K těmto dvěma úrovním procesu učení Horská přidává úroveň třetí, hovoří o učení 

(triple-loop learning) trojité smyčky (Horská, 2010, s. 62). 

 

3. Trojitá smyčka (triple-loop): 

Učení se třemi smyčkami je možné v případě, že jsou rozvinuty dvě předchozí 

úrovně učení. Cílem této úrovně je rozvoj strategie učení jako součást procesů 

probíhajících v organizaci. Učení se soustředí na oblast principů správnosti stávajících 

pravidel a struktury, po inovaci nastupuje rozvoj.  

Základní otázka: Podle čeho se rozhodujeme, co je správné? 

 

V modelu učení Inskippové a Proctorové autorky popisují cyklus 4 stadií, kterými 

prochází učící se (jedinec, organizace) během procesu učení se (in Havrdová, Hajný, 2008, 

s. 24-25): 

 

 Neuvědomovaná nevědomost 

Učící se neví, že neví (ještě neudělal žádnou zkušenost). 

 

 Uvědomovaná nevědomost 

Učící se objevuje, že neví (poznává vlastní neznalost), což může spustit jak 

proaktivní reakci (zvýšení motivace k učení), tak obrannou reakci (racionalizace, popření, 

agrese). 

 

 Uvědomovaná znalost 

Učící se zvládá nové kompetence za pomoci vědomě vynaloženého úsilí, opakování 

a získané osobní zkušenosti. 

 

 Neuvědomovaná znalost 
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Naučené nové kompetence jsou začleněny do praxe, stávají se běžně používaným 

nástrojem bez nutnosti vědomého vynakládání intelektuálního úsilí.  

 

2.7 Supervize jako vývojový model  

 

V odborné literatuře o supervizi je kladen důraz na vývojový přístup k supervizi, 

který je považován za hlavní model. Hawkins a Shohet (2004, s. 69) zmiňují práce 

amerických autorů (Hogan 1964, Worthington 1987, Stoltenberg a Delworth 1987), kteří 

popsali několik vývojových modelů supervize. Stoltenberg a Delworth (1987, s. 18) si 

všimli „podobností mezi profesním vývojem začínajících pracovníků a vývojovými 

problémy klienta“
6
, což naznačuje podobný rámec supervize i terapie.   

Hawkins a Shohet (2004) přirovnávají fáze vývoje supervidovaných k dalším 

vývojovým přístupům, popisují analogii se stadii lidského růstu a vývoje (dětství, 

adolescence, raná dospělost a úplná dospělost) či vývoje v rámci středověkých řemeslných 

cechů (učedník, tovaryš, nezávislý řemeslník a řemeslný mistr). Tito autoři modely svých 

předchůdců integrovali do kombinovaného modelu (Hawkins a Shohet, 2004, s. 69-72). 

Dále blíže představím hlavní teze jejich vývojového modelu zaměření supervize, které je 

centralizováno podle umístění ohniska zaměření a zájmu supervidovaných. 

 

Čtyři stupně profesního vývoje supervidovaného pracovníka: 

 

1. stupeň: zaměření na sebe sama (učedník)  

Nejistota a úzkost v profesní roli, závislost na vnější autoritě (např. supervizor), 

vysoká motivace k práci, obavy z negativního hodnocení výkonu či raná sebedůvěra, snaha 

o objektivní vědomí sebe samého, supervize má pomoci získat vědomosti.  

Základní otázka: Uspěji v této práci?  

 

2. stupeň: zaměření na klienta (tovaryš) 

Překonání počáteční úzkosti, kolísání mezi závislostí a samostatností, hledání 

rovnováhy (identifikace s klientem, přehnaný profesionalismus), supervize má pomoci 

získat dovednosti.  

                                                           
6
 Originál citace: „Thus, similarities between the professional development of the trainee and developmental 

issues of the client are of interest in this models, suggesting a similar framework for both supervision and 

therapy.“ 
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Základní otázka: Pomůžu klientovi, aby uspěl? 

 

3. stupeň: zaměření na proces (samostatný řemeslník) 

Schopnost cíleně přizpůsobit svůj přístup klientovi, vnímat klienta v jeho širokém 

kontextu, mít nadhled, supervize má pomoci získat náhled (schopnost „helikoptéry“
7
). 

Základní otázka: Jaký máme s klientem vztah? 

 

4. stupeň: zaměření na proces v kontextu (řemeslný mistr) 

Osobní autonomie pracovníka, schopnost čelit vlastním odborným i osobním 

problémům, supervize nemá pomáhat vědomostmi, ale umožnit jejich propojování a 

prohlubování. 

Základní otázka: Jak se procesy navzájem prostupují? 

  

Tento vývojový model považuji za velmi cenný, zvláště jeho možnosti aplikace 

v profesní praxi. Analogie s řemeslným cechem je mi nejbližší, neboť koreluje s mým 

pohledem na obvyklou trajektorii profesního vývoje pracovníka linky důvěry, odpovídá 

mým zkušenostem z profesní praxe.  

Na téma profesního vývoje brzy narazil i výzkum. Zvládání profesní role se ukázalo 

jako významné v empirické části diplomové práce. V tomto procesu zvládání je aspekt 

učení se jak profesi, tak supervizi, tím důležitým aspektem, který zvládání profesní role 

ovlivňuje. V profesní praxi si pracovníci linky důvěry sami slangově říkají linkaři.
8
 

Kolegové běžně pojmenovávají profesní přípravu budoucího linkaře (kurz komplexní či 

telefonické krizové intervence a odborná stáž na lince důvěry) a proces sbírání praktických 

zkušeností jako učení se linkařskému řemeslu.
9
  

 

2.8 Shrnutí dopadů supervize 

 

Poznatky o supervizi získané z dostupné literatury lze sumarizovat do následujícího 

shrnutí: Supervize je na profesi zaměřený proces, vznikající interakcí supervizora a 

                                                           
7
 Schopnost „helikoptéry“ je termín Hawkinse a Shoheta, kterým vysvětlují „umění plně se účastnit sezení 

s klientem a současně mít nadhled umožňující vidět současný obsah a proces v kontextu“ (2004, s. 71). 
8
 Tento slangový výraz vznikl odvozením od názvu pracoviště linka důvěry. Ten, kdo na lince pracuje, je 

linkař.  
9
 Toto označení jsem prvně slyšela použít kolegu Odrobiňáka (bývalý vedoucí Linky důvěry KC RIAPS 

Praha), ale nevylučuji, že i on termín převzal od jiných linkařských nestorů. 
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supervizanta, jehož cílem je rozvoj profesních kompetencí pracovníka, skupiny, týmu či 

celé organizace v konceptu celoživotního procesu učení. Supervize pomáhá procesu učení 

se profesi a profesnímu růstu. Základními metodami supervize je rozhovor, reflexe a 

sebereflexe, poskytování zpětné vazby. Pozornost je v supervizi věnována jak práci 

supervidovaného s klientem, tak práci supervizora se supervidovaným. Úkolem supervize 

je podpora kvality profesní praxe, ochrana zájmů klienta a péče o pracovníky, k čemuž 

supervize využívá svoji vzdělávací, řídící a podpůrnou funkci.  

Dále bude věnována pozornost supervizi poskytované v rámci sociálních služeb, a 

zejména na lince důvěry, abych přiblížila obecný rámec případové studie pracoviště linky 

důvěry. 

 

2.9 Legislativní rámec supervize v sociálních službách  

 

Praktické podmínky přijímání supervize na linkách důvěry ovlivňuje zákon o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláška č. 505/2007 Sb., ve které jsou 

upraveny standardy kvality sociálních služeb.
10

 Cílem implementace standardů je zajištění 

kvality poskytování služeb na základě hodnocení dle stanovených měřítek, které definují 

úroveň kvality, které musí poskytovatel sociální služby dosahovat. Pojem supervize není 

ani v zákoně a ani ve vyhlášce použit. Najdeme jej pouze ve Výkladovém sborníku pro 

poskytovatele týkající se standardů kvality sociálních služeb.  

Ve standardech kvality sociálních služeb, týkajících se personálního zajištění služby, 

jsou popsána dvě kritéria, která se supervize týkají: 

 

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

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

služba, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.“ (MPSV, 2008, s. 152).  

 

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

hodnocení poskytované sociální služby také zaměstnance a další zainteresované fyzické a 

právnické osoby.“ (CSSP, 2008, s. 146). 

 

                                                           
10

 Obsah standardů kvality sociálních služeb je uveden v Příloze č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb. 
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Supervize je prezentována jako „specifická forma podpory“ nezávislého vnějšího 

odborníka (MPSV, 2008, s. 154). Důvody této specifické formy podpory jsou popsány 

takto: „Podpora externích odborníků přináší do organizace vhled, větší profesionalizaci, 

emoční podporu pracovníkům a předcházení případnému porušování práv uživatelů. Bývá 

také dobrým způsobem, jak pracovat s celým týmem a předcházet případným konfliktům a 

nespokojenosti.“ (CSSP, 2008, s. 132). Průvodce poskytovatele (vydaný MPSV) supervizi 

přímo definuje jako podporu pracovníků v práci s klientem, jako „zamýšlení se nad 

profesionálním jednáním pracovníků, nad fungováním pracovních týmů nebo celého 

zařízení“ (Čermáková, Johnová, 2004, s. 80). Supervize je však pouze jednou částí 

uceleného systému podpory, nikoliv jeho jediným prvkem. 

 

2.10 Linky důvěry a supervize  

 

Linky důvěry v České republice tradičně vyrůstaly v kontextu psychoterapeutickém 

(či psychologicko-psychiatrickém), což je prostředí, které přeje reflexi a sebereflexi a je 

příznivé pro zavádění supervize. Proto také linky důvěry, které vznikaly po roce 1989, již 

supervizní způsob práce používaly ještě před účinností zákona o sociálních službách, čímž 

se supervize stala pro pracovníky linek důvěry přirozenou součástí jejich profesní praxe. 

V prostředí současných českých linek důvěry je supervize více integrovanou součástí 

profese, nežli povinností, kterou ukládá zákon a standardy kvality sociálních služeb (viz 

předchozí podkapitola).  

Vodáčková, česká autorka zabývající se problematikou krizové intervence, ve své 

publikaci (vydané 4 roky před účinností zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) 

zmiňuje supervizi na linkách důvěry: „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.“ (Procházková in Vodáčková, 2002, s. 145).  

Služba linek důvěry se opírá o princip anonymity, který usnadňuje klientovi 

vztahovat se k celku pracoviště, nikoli k jednotlivému pracovníkovi.  Tento rozměr 

akcentuje význam týmové spolupráce a prezentování služby jako celku vůči klientům 

(kapitola 2.8.1 Provozní podmínky). „K řešení se dospívá nejlépe za přítomnosti a 
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spolupráce všech členů systému (ideální využití v supervizi týmu). Společně se diskutuje, 

zohledňují se nejen názory, ale především pocity přítomných...“ (Veltrubská, 2006, s. 10). 

Pokud má jakákoli služba fungovat dobře jako celek, je nutné při supervizi zaměřit 

pozornost na tým, jeho funkčnost a schopnost kooperace při zajištění a udržení kvality 

poskytovaných služeb.  

 

3. Linka důvěry  
 

Vzhledem k tomu, že tématem diplomové práce je případová studie pracoviště linky 

důvěry, považuji za nutné blíže popsat širší kontext systému pomoci, jehož je součástí. 

Ústředním tématem praxe linek důvěry je pomoc lidem v krizi. Proto nejprve krátce 

představím téma krize, neboť krátký exkurz do problematiky krize považuji za nutný pro 

následné vysvětlení hlavní metody práce používané na linkách důvěry, jíž je krizová 

intervence. Na základě charakteristik metody krizové intervence popíši specifika 

telefonické krizové intervence, principy práce, možnosti a limity linky důvěry.  

Dále ozřejmím kontext telefonické krizové pomoci jako služby, která je na linkách 

důvěry klientům poskytována. Nakonec se zaměřím na popis pracoviště linky důvěry, které 

je předmětem případové studie. Představím hlavní procesy a nástroje profesní praxe 

pracoviště, abych vytvořila dobrou oporu empirické části této práce.  

 

3.1 Krize 

 

Pojem krize pochází z latinského slova „crisis“, které znamená rozhodnutí, rozdělení, 

rozsudek, nebo také vrchol, bod zvratu v dění. Dle současných psychologických koncepcí, 

lze krizi definovat jako „přechodný stav vnitřní nerovnováhy způsobený kritickými 

událostmi nebo takovými životními událostmi, které vyžadují zásadní změny a řešení.“  

(Špaténková, 2004, s. 16). V kurzech krizové intervence tradičně zaznívá definice přesněji 

vymezující podmínky vzniku krize, kde je krize popisována jako „důsledek střetu s 

překážkou, kterou nejsme schopni vlastními silami, vlastními vyrovnávajícími strategiemi, 

eventuálně za pomoci nám blízkých lidí, zvládnout v přijatelném čase a navyklým 

způsobem.“ (Vymětal, 1995, s. 18).  

Krizí lze označit období, během kterého je jedinec nucen činit rozhodnutí, adaptovat 

se na změny, které v průběhu jeho života nastávají či jeho život náhle zasáhly. Krize 
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nepřináší pouze negativní změny, může vést i k pozitivním zvratům. To vystihuje i čínský 

výraz slova krize, který zní „wej-dži“ a je složeninou dvou významů pro nebezpečí i 

příležitost. A právě příležitost, která je v každé krizi latentně přítomna, je zásadní pro 

budoucí náhled a zpracování krize. Krize k vývoji jedince neodmyslitelně patří, ovlivňuje 

další průběh lidského života a pomáhá dosáhnout životního posunu a zrání.  

 

3.2 Krizová intervence 

 

Formálně je odborná pomoc poskytovaná v krizi pracovníky pomáhajících profesích 

označována jako krizová intervence. Pojem intervence má původ z latiny, termín 

„intervenire“ znamená „zasahovat, vstupovat do něčeho“, ale lze jej chápat také jako 

„vnější zásah do nějakého procesu za účelem jeho změny“. Slovní spojení „krizová 

intervence“ tedy označuje „zásah do situace, kdy se jedinec ocitá v krizi“.  

Podle definice je „krizová intervence odborná metoda práce s klientem v situaci, 

kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Pomáhá zpřehlednit a 

strukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné kontraproduktivní tendence v 

jeho chování.“ (Vodáčková, 2002, s. 60). Úkolem krizového je podpora v hledání 

konkrétního řešení situace. „Pro podporu v krizi má obrovský význam přijetí, vyslechnutí a 

poskytnutí ochrany.“ (Klimpl, 1998, s. 61). Cílem krizové intervence je stabilizovat stav 

klienta a minimalizovat riziko další progese krize. Zpočátku se jedná o překonání potíží v 

daném okamžiku, ale z dlouhodobého hlediska je podstatné řešit situaci klienta i po 

odznění akutní krize.  

Charakteristickými prvky krizové intervence je bezbariérovost a snadná dostupnost.  

Pomoc v krizi má být pro klienta dosažitelná okamžitě, aby nedocházelo k prohlubování 

krize. Krizová intervence pomáhá klientovi identifikovat aktuální problém, poskytuje 

podporu během celého procesu, otevírá možnosti a cesty řešení, aktivuje dostupné zdroje a 

provází při překonávání konkrétních překážek. Zaměřuje se jen na ty prvky klientovy 

minulosti či budoucnosti, které bezprostředně souvisejí s aktuální krizovou situací.  

 

3.3 Telefonická krizová intervence 

 

Telefonická krizová intervence (TKI) je krizovou intervencí (KI) poskytovanou 

linkami důvěry po telefonu. Telefonická krizová intervence zajišťuje klientům vysoký 
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stupeň bezbariérovosti a anonymity. Metody TKI vyrůstají na základě metod KI (viz 

předchozí kapitola), jsou přizpůsobeny technickým podmínkám, které s sebou nesou jistou 

specifičnost jak pro pracovníka, tak pro klienta.  

Zásadní odlišností je absence vizuálního kontaktu, neboť krizová práce se děje 

výhradně po telefonu, klient a pracovník se vzájemně nevidí. Pracovník musí být 

kompetentní k poskytování krizové intervence bez zcela chybějícího vizuálního klíče, což 

bývá pro začínající pracovníky největší těžkostí. Spolehnutí se pouze na telefon a sluch 

přináší jistou míru redukce informací. Důsledkem této výchozí situace je na straně 

pracovníka snížení možnosti kontroly nad situací.
11

 Naopak pro klienta nastavení výchozí 

situace znamená řadu výhod. Klient může telefonovat odkudkoli a kdykoli (na linky 

důvěry s nonstop provozem), má situaci ve svých rukou
12

, o začátku, délce a ukončení 

hovoru rozhoduje klient sám.
13

 

Česká autorka Vodáčková jako první (v roce 1997, ještě jako Knoppová) věnovala 

telefonické krizové intervenci ucelenou publikací, představila ji jako soubor metod a 

technik krizové práce s klientem. Tato metoda spočívá v jednorázovém nebo opakovaném 

telefonickém kontaktu s pracovištěm linky důvěry. Autorka uvádí, že aktuálním cílem 

telefonické krizové intervence je „uklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpečí, 

že se krize bude dále prohlubovat“, zatímco perspektivním cílem je „propracovat s 

klientem blízkou budoucnost a je-li to vhodné, nasměrovat ho na další možnosti řešení“ 

(Knoppová, 1996, s. 40).  

Cílem telefonické krizové intervence je emoční zklidnění klienta a eliminace dalších 

rizik. Krizový intervent pracuje jen s tím, co je v dané chvíli nejnaléhavější a 

nejzřetelnější. Hovor je zaměřen na aktuální prožívání a řešení situace klienta. Není 

důležité znát celý životní kontext klienta, charakteristické je zaměření hovoru na „teď a 

tady“ (co může krizový pracovník pro klienta udělat nyní, co může klient sám pro sebe 

udělat hned).  

                                                           
11

 Částečně je dojem menší kontroly nad situací dán subjektivně (pracovník má k dispozici jen jeden smysl 

pro kontakt s klientem, nemůže sám nijak „fyzicky“ zasáhnout, klient není v jeho dosahu), částečně 

objektivně z technických důvodů (křehkost kontaktu s klientem, hovor může kdykoli „vypadnout“, ať už 

důvodu kolísání signálu, vyčerpání kreditu nebo telefonní baterie klienta nebo klient prostě zavěsí a kontakt 

ukončí).  
12

 Klient může telefonický kontakt kdykoli ukončit, neriskuje svoji identitu, může se vydávat za někoho 

jiného, fabulovat. Na druhou stranu je telefonická pomoc dostupná pro klienty, kteří z nejrůznějších důvodů 

pomoc tváří v tvář nemohou (děti, senioři, lidé s postižením, fyzicky či psychicky nemocní, osamělí 

izolovaní jedinci mimo velké aglomerace) či nechtějí (obávající se prozrazení, akutně sebevražední či 

intoxikovaní, jedinci na okraji společnosti, v konfliktu se zákonem, pachatelé či oběti) využít. 
13

 Samozřejmě existují situace, kdy pracovník ukončuje rozhovor s klientem (odchází z kontaktu) jako první. 

Tyto situace jsou pojmenovány v metodice či standardech každého pracoviště linky důvěry (např. vulgární 

klient, klient zneužívající službu, apod.). 
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3.3.1 Principy práce na lince důvěry 

 

Linka důvěry není telefonní ústřednou, která distribuuje kontakty. Naopak je místem, 

kde je klient v bezpečném čase v lidském kontaktu s pracovníkem – profesionálem. Spolu 

se snaží najít různé možnosti řešení a vybírají ty alternativy, které jsou nejefektivnější 

právě pro tohoto konkrétního klienta (každému pomůže něco jiného, je třeba mít na zřeteli 

individuální odlišnosti klientů). 

Pracovník se v hovoru s klientem zaměřuje primárně na aktuální problém. V případě 

akutní krize je důležité účinně klientovi pomoci, není třeba znát celou klientovu životní 

historii, nutná jsou fakta podstatná pro konkrétní rozhovor. Od toho cíle se odvíjí aktivní 

mapování situace klienta, neboť konzultant musí přiléhavě (tj. v akutních případech rychle) 

odhadnout možné (někdy přímo nutné) možnosti a způsoby řešení. 

Ačkoli je telefonická krizová intervence postavena primárně na akutních, 

jednorázových kontaktech, je nutno počítat i s klienty, kteří volají opakovaně. Linka 

důvěry pak provází klienta po celou dobu trvání jeho krizové situace. Pracovník musí být 

připraven na široké spektrum projevů klienta a musí se zvládnout „vyladit“ na hovor hned 

od počátku. Typologie hovorů je velmi různá, což vyžaduje od konzultanta velmi flexibilní 

přístup.  

Dominuje zaměřenost na emoční prožívání klienta a práce se zakázkou klienta (ta se 

v průběhu hovoru může měnit). Rozhovor umožňuje klientům rozumové uchopení jejich 

problému, orientaci v něm, redukci nebezpečí a napětí. Pracovník linky důvěry rozhodně 

není dispečerem, který co nejrychleji přesměruje klienta na další následnou osobní pomoc. 

Cílem je klienta přijmout a maximalizovat jeho zisky tady a teď, přímo v telefonickém 

kontaktu. Tato zásada se dá shrnout do hesla „co lze učinit nyní, udělejme ihned“.  

Pracovníci se v případě akutní krize soustředí hlavně na práci s emocemi klienta (a 

nutně i se svými). Poskytují na emoční úrovni ventilaci, podporu, obnovu naděje, 

povzbuzení, získání ztracené jistoty. Na úrovni kognitivní musí umět též poskytnout 

praktické rady, informace, základní i odborné poradenství a edukaci klienta. Dále je nutná 

dobrá místní znalost psychosociální sítě, v jejímž rámci pracovník poskytuje klientovi 

nabídky následné péče, a pokud to považuje za vhodné, motivuje klienta k osobní návštěvě 

konkrétního zařízení. Psychosociální sítí rozumíme systém propojení nejrůznějších 

organizací, které pomáhají klientům řešit obtížnou psychosociální situaci. Linka důvěry se 

jako místo prvního kontaktu bez takovéto sítě neobejde. Musí mít zmapovaný terén, 
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vytvořenou databázi funkčních kontaktů, aby mohla v zájmu klienta zabezpečit návaznost 

péče. 

Nejdůležitějším pracovním nástrojem je pracovník sám, jeho osobnost. Nejde jen o 

jeho profesionální kvality (znalosti a dovednosti), ale také kvality lidské (empatie, 

porozumění). „Klient potřebuje důvěřovat, cítit se bezpečný a přijímaný. Bez tohoto 

vztahového rámce se práce pomáhajícího stává jen výkonem svěřených pravomocí.“ 

(Kopřiva, 2006, s. 15). Proces pomáhání je uskutečňován prostřednictvím lidského vztahu.  

 

3.3.2 Možnosti a limity linky důvěry 

 

Výhoda linky důvěry spočívá v její snadné dostupnosti (v rámci informační revoluce 

má dnes telefon opravdu téměř každý). Dalším kladem je nonstop provoz a žádné omezení 

cílové skupiny klientů (pro celou populaci). Linka důvěry může flexibilně reagovat na 

akutní situace, neboť klient se dovolá okamžitě. Výraznou nevýhodou pro pracovníky je 

chybějící zpětná vazba a velmi nízká míra kontroly nad situací. 

Hovor je limitován technicky „křehčím“ vztahem s klientem, pracovník nemá nad 

kontaktem s klientem kontrolu a musí počítat s tím, že telefonické spojení může být z 

mnoha příčin kdykoli přerušeno. Pokud se volající nachází v krizovém stavu, musí se 

pracovník rozhodovat ihned a bez prodlev. Práce pod tlakem a ve stresu klade velké 

nároky na schopnost konzultanta pracovat efektivně a s velkou intenzitou, aby dokázal pro 

klienta učinit maximum bezprostředně, ihned v době kontaktu.   

Klíčovou dovedností pracovníka je umění navázat kvalitní vztah s klientem hned v 

úvodu hovoru. Zprostředkovat klientovi pocit přijetí, prostřednictvím slov, zvuků a ticha 

vnést do hovoru stabilitu a bezpečí, usnadnit klientovi komunikaci a vyjádření jeho emocí. 

Telefonický kontakt je komplikován tím, že je možné využívat a sledovat pouze verbální a 

paraverbální signály. Jde nejen o obsah slov, ale i o mimoslovní akustické prvky, např. 

tempo řeči, přízvuk, pomlky, smích, pláč, výslovnost, důrazy na určitá slova, mlčení. 

Hovor na lince důvěry není vymezen pevnými hranicemi. Délka kontaktu se 

podřizuje potřebě volajícího a možnostem pracoviště. Část klientely linky důvěry tvoří 

lidé, kteří nemohou či nechtějí osobně vyhledat pomoc (viz podkapitola Telefonická 

krizová intervence). Pro tyto klienty je důležitým rozhodovacím faktorem anonymita, 

kterou pracoviště nabízí. Osobní setkání by pro ně bylo příliš náročné či nebezpečné a 

proto linka důvěry bývá mnohdy prvním místem, na které se obrátí. 
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Představila jsem telefonickou krizovou intervenci jako soubor metod, principy práce, 

možnosti a limity. Nyní je třeba vymezit telefonickou krizovou pomoc jako službu, která je 

poskytována klientům na linkách důvěry, v kontextu sociálních služeb. 

 

3.4 Telefonická krizová pomoc 

 

Ačkoli linky důvěry v Čechách existují od 60. let 20. století, telefonická krizová 

pomoc byla legislativně zakotvena až od roku 2007. S příchodem zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, se linky důvěry staly terénní službou sociální prevence a stejně jako 

jiné typy sociálních služeb se musí jejich zřizovatelé (právnické osoby) stát registrovaným 

poskytovatelem daného druhu sociální služby. Registraci sociální služby provádějí krajské 

úřady a poskytovatelé jsou vedeni v celostátním registru poskytovatelů sociálních služeb, 

který spravuje ministerstvo práce a sociálních věcí
14

. Zároveň jsou poskytovatelé ze 

zákona vázáni povinností dodržovat standardy kvality sociálních služeb
15

 dle prováděcí 

vyhlášky č. 505/2006 Sb. uvedeného zákona.  

 

3.4.1 Legislativní vymezení služby 

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vymezuje telefonickou krizovou 

pomoc ustanovením § 55 takto: 

Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou 

dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné 

životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.  

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

 telefonickou krizovou pomoc,  

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

 

Telefonická krizová pomoc obsahuje podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 20 tyto 

základní činnosti:  

                                                           
14

 Registr poskytovatelů sociálních služeb je dostupný na portálu MPSV, viz www.iregistr.mpsv.cz. 
15

 Obsah standardů kvality sociálních služeb je uveden v Příloze č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb. 

http://www.iregistr.mpsv.cz/
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 krizová práce s osobou uživatelem spočívající v jednorázovém nebo opakovaném 

telefonickém kontaktu osoby s pracovištěm telefonické krizové intervence, 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů a pomoc 

při vyřizování běžných záležitostí. 

Kromě vymezení obsahu služby telefonické krizové pomoci a jejích základních 

činností, upravuje zákon také kvalifikační požadavky pro výkon činnosti v sociálních 

službách. 

 

3.4.2 Odborná způsobilost pracovníků 

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vymezuje také, kdo může v sociálních 

službách vykonávat odbornou činnost. Jsou to sociální pracovníci, pracovníci v sociálních 

službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci a další odborní pracovníci.  

Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka je upravena 

ustanovením § 109 a 110, způsobilost pracovníka v sociálních službách upravuje 

ustanovení § 116, odborná způsobilost dalšího odborného pracovníka je upravena 

ustanovením § 116a výše zmíněného zákona. Podmínky výkonu činnosti zdravotnických a 

pedagogických pracovníků stanovují zvláštní předpisy (zákon č. 96/2004 Sb. a zákon č. 

563/2004 Sb.).  

 

Na linkách důvěry nejčastějším pracují sociální pracovníci, přičemž požadavky 

vztahující se na splnění jejich formálního vzdělání jsou tyto: 

 vyšší odborné vzdělání (v oborech sociální práce, sociální pedagogiky, sociální a 

humanitární práce, sociálně právní činnosti, charitní a sociální činnosti) 

 vysokoškolské vzdělání (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní 

program sociální práce, sociální politiky, sociální pedagogiky, sociální péče, 

sociální patologie, práva nebo speciální pedagogiky) 

 absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v celkovém rozsahu nejméně 

200 hodin a stanovený počet let praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka 

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, stanovuje také sociálním pracovníkům 

a pracovníkům v sociálních službách povinnost absolvovat každoročně 24 hodin 

vzdělávání, z čehož 16 hodin vzdělávání musí pokrýt účast na vzdělávacím programu 
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akreditovaném Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, zbylých 8 hodin vzdělávání není 

vázáno požadavkem akreditace. 

 

3.4.3 Akreditace kurzů krizové intervence 

 

Budoucí pracovníci už před zahájením vlastní profesní dráhy na lince důvěry 

absolvují kurz krizové intervence. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR posuzuje 

vzdělávací programy, které se ucházejí o udělení akreditace. Schválený vzdělávací 

program je veden pod číslem akreditace, ke které se váže schválený obsah a počet hodin 

vzdělávacího programu
16

. Vzdělávací programy jsou akreditované kurzy, které sociálním 

pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách nabízejí jednotliví vzdělavatelé. 

V českém prostředí se jedná většinou o nestátní neziskové organizace, soukromé firmy 

z oblasti vzdělávání či školská zařízení (vyšší či vysoké školy).  

Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu krizové intervence je, kromě splnění 

formálního vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nutným dokladem 

pro přijetí zájemce do pracovního poměru na linky důvěry.  

Zájemce o kurz má na výběr dva typy kurzů, buď telefonické krizové intervence 

(min. 100 hodin) či komplexní krizové intervence (min. 150 hodin). Obsahovou náplní 

kurzů je jednak teoretická příprava, ale hlavně praktické nácviky (modelové hovory). Po 

absolvování kurzu komplexní nebo telefonické krizové intervence, úspěšném zvládnutí 

teoretických testů a praktické zkoušky, může absolvent požádat konkrétní linku důvěry o 

umožnění vykonání odborné stáže na pracovišti. 

 

3.5 Linky důvěry v ČR 

 

Linky důvěry mají v českých krajích padesátiletou tradici. První linka důvěry byla 

v Čechách založena v roce 1964 na Psychiatrické klinice FVL UK Praha, tehdejším 

primářem kliniky MUDr. Miroslavem Plzákem. Zpočátku patřily linky důvěry výhradně 

pod zdravotnická zařízení, do roku 1989 fungovalo v ČSSR 12 linek důvěry (Pittnerová 

2011, s. 25). Po roce 1989 vznikaly linky důvěry pod různými zřizovateli (nadace, 

občanská sdružení, církevní organizace). Linky důvěry „nabízejí telefonický kontakt za 

                                                           
16

 Ministerstvo práce a sociálních věcí má na svém webu k dispozici Seznam vzdělávacích programů, které 

jsou v daném roce akreditovány, viz www.mpsv.cz/cs/20148. 
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účelem rozhovoru o aktuálních problémech neodkladného nebo naléhavého charakteru s 

dospělými, dospívajícími a dětmi“ (Knoppová, 1997, s. 13). 

Linky důvěry ve větších městech mívají nonstop provoz, regionální linky mívají 

provoz omezený (např. jen přes noc nebo naopak jen přes den). Důležitým faktorem je 

bezplatnost provozu, tj. zda se klient dovolá na linku zdarma.  

Již tradičně existuje nonstop bezplatná linka pro děti (Linka bezpečí 116 111). Loni 

se k rodině evropských harmonizovaných čísel 116 (nonstop a zdarma) se sociálním 

významem v ČR přidala linka pro ohrožené rodiny a pohřešované děti (Linka ztracené dítě 

116 000) a letos linka pro domácí násilí a trestné činy (Linka pro oběti 116 006). Bezplatné 

jsou také dvě seniorské linky na 800 číslech (Linka seniorů a Senior telefon).   

V současnosti je, kromě zmíněných bezplatných linek, v provozu v ČR 26 

všeobecných linek důvěry
17

. Aktuálně jsou pracoviště telefonické krizové pomoci, linky 

důvěry (a obdobná pracoviště nesoucí odlišné názvy
18

) zřizovány buď státní správou a 

samosprávou
19

 nebo nestátními neziskovými organizacemi
20

. Jen 4 linky existují mimo 

prostředí sociálních služeb, 2 z nich zůstaly na zdravotnické půdě
21

 a řídí se legislativou 

ministerstva zdravotnictví, 1 linka je v gesci ministerstva vnitra.
22

 

  

                                                           
17

 Seznamy pracovišť linek důvěry jsou dohledatelné na webu:  

www.krizova-pomoc.cz/kontakty/seznam-linek-duvery-pro-celou-populaci 

www.krizova-pomoc.cz/kontakty/seznam-specializovanych-linek 
18

 Např. Linka psychopomoci, Linka duševní tísně. 
19

 Kraje nebo města, které zřizují příspěvkové organizace, jejichž součástí jsou různé druhy sociálních služeb, 

včetně linek důvěry. 
20

 Po novelizaci Občanského zákoníku z roku 2014 mohou být poskytovatelem sociální služby jako nestátní 

neziskové organizace pouze zapsané spolky či zapsané ústavy. 
21

 Linka krizové intervence Centra krizové intervence Psychiatrické nemocnice Bohnice Praha a Linka naděje 

Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno. 
22

 Anonymní telefonní linka pomoci v krizi. 
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III. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

1. ÚVOD 

 

Výzkum případové studie vlivu supervize na zvládání profesní role pracovníků linky 

důvěry vychází ze subjektivních výpovědí zaměstnanců konkrétního zařízení se zkušeností 

s přímou prací s klienty a se zkušeností s přijímáním supervize na tomto pracovišti.  

Téma výzkumu se vyvíjelo a oproti původnímu projektu diplomové práce doznalo 

změny. Z tohoto důvodu jsem jako první kapitolu empirické části této práce zařadila 

sebereflexi výzkumníka, kde vysvětluji genezi výzkumného tématu. 

 

1.1 Sebereflexe výzkumníka a účel výzkumu 

 

Mým prvotním záměrem bylo zjistit, jak vedoucí a pracovníci linek důvěry reflektují 

vliv supervize na jejich schopnost profesní resilience. Původně jsem chtěla provést 

dotazování vedoucích a pracovníků vybraných českých linek důvěry, které mělo odpovědět 

na původní výzkumnou otázku „Jaký vliv má týmová supervize na resilienci pracovníků 

linek důvěry?“. Vzorek respondentů pro výzkum měl být složen z vedoucích linek důvěry, 

jejich podřízených zaměstnanců, případně bývalých pracovníků (těch, kteří již ukončili 

pracovní poměr na lince důvěry). Pro sběr dat jsem chtěla využít individuální 

polostrukturované rozhovory s vedoucími vybraných linek důvěry a skupinové rozhovory s 

jejich podřízenými. Tento záměr jsem také popsala v odevzdaném Projektu diplomové 

práce (příloha č. 1). 

Ještě nežli jsem začala se samotnou výzkumnou prací, změnily se mé životní i 

pracovní podmínky. Rozhodla jsem se z pozice vedoucí odejít a ukončila jsem své 

působení na lince důvěry. Tato změna situace se stala příležitostí pro revizi směru mé 

zamýšlené výzkumné práce. Vyvázáním se z týmu kolegů na bývalém pracovišti a ztrátou 

role nadřízené jsem získala možnost oslovit pro spolupráci na výzkumu své bývalé kolegy. 

Do původního záměru jsem sběr dat na vlastním pracovišti z obav o ovlivnění výpovědí 

respondentů rolí nadřízený – podřízený nezařadila. Po odstranění této překážky, když byla 

má hierarchická role eliminována, jsem zahlédla možnost přenesení výzkumu do prostředí 

bývalého pracoviště. Poměrně často jsme se s kolegy při příležitosti neformální 

komunikace dotýkali tématu supervize v souvislosti s řešením konkrétních obtíží profesní 
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praxe, i v souvislosti s vývojem týmu a proměnami týmových témat přinášených 

pracovníky na supervizi. Touto zkušeností jsem nabyla dojmu, že nejen mne, ale i mnohé 

kolegy supervize a její působení jako téma zajímá. Skutečnost, že jsem sama měla 

zkušenost ze stejného pracoviště s přijímáním supervize a zažíváním supervizního procesu 

jako mí kolegové, mi nabízela možnost hlubšího ponoření a vhledu do zkoumaného 

tématu. 

Přenesení výzkumu do prostředí jednoho pracoviště vyžadovalo změnit design 

výzkumu. Nejvhodnějším typem výzkumu se mi jevila případová studie, neboť se 

zaměřuje na podrobný popis daného případu a jeho charakteristik (popis vztahů v jejich 

celistvosti). Typem případové studie může být studium jevu, jednotlivce, entity, nebo 

organizace (Hendl, 2005). V tomto případě půjde o studium působení supervize na 

pracovišti linky důvěry, kde je předmětem zájmu také to, jak se projevuje, a případně mění 

resilience pracovníků. Zkoumaný aspekt je v případové studii nahlížen jako část celku ve 

svém přirozeném prostředí (Švaříček, Šeďová, 2007). 

Vzhledem k zacílení výzkumné práce na studium případu v rámci jednoho pracoviště 

jsem vymezila skupinu respondentů (pracovníci konkrétní linky důvěry) a rozšířila 

původní vymezení týmové supervize na supervizi obecně (všechny druhy supervizí, které 

pracovníci konkrétní linky důvěry přijímali). Zároveň jsem pojem „resilience“, pro účely 

této případové studie zúžila a nahradila specifickým projevem resilience, jímž je „zvládání 

profesní role“. Z uvedených důvodů bylo nutné reformulovat výzkumnou otázku a 

přizpůsobit její znění novým podmínkám. Nově formulovaná výzkumná otázka zní „Jaký 

vliv má supervize na zvládání profesní role pracovníků linky důvěry?“. Případové studii, 

kde případem je studium vlivu supervize na zvládání profesní role pracovníků, odpovídá i 

zvolená metoda kvalitativního výzkumu, neboť podle Hendla (2005) je jeho výhodou 

právě hloubkový popis případu, kterého jsem chtěla výzkumem dosáhnout.  

S možností využít hloubku ponoru do zkoumaného tématu jsem si uvědomila i 

nutnost přizpůsobit formu sběru dat. Původním záměrem bylo realizovat skupinové 

rozhovory s podřízenými vybraných linek důvěry a s polostrukturovanými rozhovory 

pouze s vedoucími pracovníky.  Skupinové rozhovory byly pro původní záměr výzkumu 

vhodné, neboť umožňují přehledné porovnávání získaných dat na jednotlivých 

pracovištích. Nicméně pro účely případové studie jednoho pracoviště se mi jevila jako 

méně vhodná. Pro nově zvolený typ výzkumného šetření jsem proto použila pouze 

polostandardizované hloubkové rozhovory (pro všechny respondenty) a od skupinových 

rozhovorů jsem upustila. Rozhodla jsem se oslovit šest respondentů z mého bývalého 
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pracoviště, kteří byli vybráni dle předem zvolených kritérií (kapitola 2.2. Kritéria výběru 

respondentů). Změna výzkumného záměru pro mne znamenala také příležitost nestylizovat 

se do role out-sidera, ale autenticky vystupovat v roli in-sidera, který disponuje profesní 

zkušeností pocházející ze stejného reálného časoprostoru jako respondenti. Po konzultacích 

s vyučujícími na domovské fakultě jsem nakonec využila možnost přibrat sebe sama do 

vzorku respondentů, což mi umožnilo autenticky se účastnit výzkumu jako respondent, 

předat tak vlastní zkušenosti s tématem, a pak se odlehčeně vrátit do role výzkumníka, 

který analyzuje získaná data. Já sama jsem se stala sedmým respondentem (kapitola 2.3 

Výběr respondentů). 

Jádrem mého zájmu se stala autenticita a hloubka popisu problému, k čemuž je dobrá 

znalost tématu i terénu vhodným základem. Přiznaná role in-sidera, který se opírá o již 

vytvořený a nyní již ničím neohrožující vztah s vybranými respondenty (eliminace role 

nadřízeného a ukončení působení na pracovišti) může, dle mého názoru, intimitu a 

autenticitu rozhovoru posílit. Motivací pro výzkum s bývalými kolegy použít bylo využití 

atmosféry vzájemné důvěry, které dovoluje zaměření na otevřenost, hloubku a autenticitu 

rozhovorů.  

Diplomová práce si neklade za cíl vytvářet obecně platné koncepty. Jsem si vědoma 

faktu, že ze vzorku sedmi pracovníků konkrétní linky důvěry nelze dělat závěry o populaci 

zaměstnanců všech obdobných zařízení v České republice. Toto však nebylo ani původním 

záměrem diplomové práce. Mou ambicí je na základě výzkumné práce zjistit poznatky o 

zkoumaném případu, totiž zda a jak přijímání supervize působí na profesní resilienci 

pracovníků linky důvěry při jejich zvládání profesní role a nabídnout toto téma k širší 

diskuzi.  

 

2. VÝZKUM 
 

V této části práce je pozornost věnována nejprve výzkumné otázce, výběru 

respondentů a sběru dat. Poté bude vysvětlen postup výzkumné práce a kontext 

zkoumaného pracoviště konkrétní linky důvěry. Dále budou představeny druhy supervize, 

které byly na tomto pracovišti zavedeny v době výzkumu.  
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2.1 Výzkumná otázka 

 

Cílem empirické části diplomové práce bylo nalezení odpovědi na výzkumnou 

otázku: „Jaký vliv má supervize na zvládání profesní role pracovníků linky důvěry?“   

S touto základní výzkumnou otázkou se pojí další, vedlejší dílčí podotázky týkající 

se profesní role pracovníka linky důvěry. 

 

První trs výzkumných podotázek zkoumá typologii profesně obtížných situací a 

jejich změny v čase. Dále jsou předmětem zájmu výzkumu strategie řešení profesně 

náročných situací a jejich proměny v čase: 

 Jak pracovníci reflektují obtížné profesní situace? 

 Jakými strategiemi pro zvládání náročných profesních situací disponují? 

 Mění se v průběhu profesní praxe jejich náhled na kvalifikaci obtížných situací? 

Pokud ano, tak jak ke změně došlo? 

 Jaké strategie používali na začátku profesní kariéry a jaké nyní? Změnilo se něco? 

Pokud ano, tak co se změnilo a jak ke změně došlo? 

 

Druhý trs podotázek zkoumá vliv supervize na profesní praxi jedinců i týmu. Dále je 

předmětem zájmu vztah mezi supervizí a sycením potřeb profese a jejich proměny v čase: 

 Jak pracovníci reflektují vliv supervize? 

 Jak se supervizí zacházejí? Co na supervizi zažívají?  

 Jak reaguje / nereaguje supervize na profesní potřeby jednotlivců a týmu? Jak 

dochází ke změnám? 

 

Třetí trs podotázek zkoumá uvědomované kvality, které posilují či oslabují profesní 

resilience: 

 Reflektují pracovníci předpoklady pro dobré zvládání profese?  

 Co pomáhá dobrému zvládání profese a co je překážkou dobrého profesního 

výkonu?  

 

Po prvních třech uskutečněných rozhovorech byl po konzultaci s vedoucí práce 

přidán ještě jeden, čtvrtý trs podotázek (viz kapitola 2.9. Pořizování rozhovorů). Poslední 

trs podotázek zkoumá oblast přelévání získané profesní resilience do osobní resilience: 

 Reflektují pracovníci vliv profese na osobní úrovni? Pokud ano, tak co se změnilo 

a jak ke změně došlo? 
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Baterie otázek sloužící ke sběru dat je přehledně uvedena v kapitole 2.5 Struktura 

rozhovoru.  

 

2.2 Kritéria výběru respondentů 

 

Pro účely kvalitativního výzkumu, což je výzkumný design zvolený a realizovaný 

v rámci této práce, je obecně preferován záměrný výběr participantů: „Záměrný výběr nám 

dovoluje vybrat případ, protože ilustruje nějaký rys nebo proces, který nás zajímá.“ 

(Žižlavský, 2003, s. 113). Opírala jsem se o předem stanovená kritéria tak, aby co nejlépe 

odpovídala výzkumnému cíli. Na základě těchto kritérií jsem pak cíleně vybírala 

respondenty a oslovovala je s prosbou o účast na výzkumu.   

Rubin a Rubinová (in Švaříček, Šeďová, 2007, s. 34) upozorňují, že respondenti 

musí mít bohaté zkušenosti se zkoumaným jevem. Vzhledem k tomu, že sběr dat probíhal 

formou polostandardizovaných hloubkových rozhovorů se zaměstnanci konkrétní linky 

důvěry, byla dvě nejdůležitější kritéria splněna. Jednalo se o skutečnost, že respondenti 

měli zkušenost jednak s přímou prací s klienty (podle zákona O sociálních službách č. 

108/2006 Sb. jde o „telefonickou krizovou pomoc“) a také tím pádem měli zkušenost se 

supervizí své práce (neboť na této konkrétní lince důvěry byla supervizi zavedena mnoho 

let ještě před účinností výše zmiňovaného zákona). Dalo se tedy předpokládat, že 

pracovníci této linky důvěry budou mít zkušenosti jak s obtížemi v rámci své profese, tak 

s přijímáním supervize v rámci pracoviště.  

Ohledně dvou základních kritérií výběru respondentů jsem zvolila zkušenost práce 

na této lince důvěry (a současně i zkušenost se supervizí v pozici supervidovaného) v délce 

alespoň 2 roky. Zároveň jsem si v souvislosti s tímto výběrem kritérií uvědomila, že 

výzkumná zjištění budou pravděpodobně pozitivně zabarvena směrem ke vnímání účinků 

supervize supervidovanými. Minimálně dvouletá zkušenost se supervizí vlastní práce 

předpokládá, že si supervidovaný již plně uvědomuje profesní zisky ze supervize. Tato 

domněnka se výzkumem potvrdila.  

Delší zkušenost se přijímáním supervize na jednom pracovišti (4 a více let) přináší 

změnu v náhledu jak na obtížné situace v praxi, tak na profesní zisky ze supervize. 

Očekávala jsem, že delší profesní a supervizní praxe přináší nejen zkušenosti se situacemi, 

kdy supervize v profesi pomáhá, ale také se situacemi, kdy z pohledu supervidovaného 

supervize naráží na hranice fungování pro celý tým pracoviště. Respektive funguje pro část 
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týmu služebně mladších zaměstnanců, ale pro zkušené pracovníky již nepřináší tolik zisků, 

jako v průběhu prvních dvou let jejich profesní kariéry.    

 

Výzkumný soubor splňuje stanovená kritéria tak, aby bylo možné zachytit co nejširší 

spektrum variací zkoumaného jevu. Kritéria jsem stanovila takto: 

 rozdílná délka profesní zkušenosti v přímé práci s klienty (minimálně 2 roky), 

 různá délka zkušenosti se supervizí vlastní práce (minimálně 2 roky), 

 zastoupení obou pohlaví pracovníků (z celkového počtu 7 respondentů tvořili muži 

30% a ženy 70%, což odpovídá personální realitě pracoviště, kde ve druhém 

pololetí roku 2012 bylo zaměstnáno 11 žen a 5 mužů, tedy shodné procentní 

zastoupení jako ve vzorku výzkumného souboru), 

 různý věk pracovníků, 

 rozdílné vzdělání (zaměření i stupeň), 

 různá zkušenost s psychoterapeutickou průpravou (pracovníci s PST = ukončeným 

psychoterapeutickým sebezkušenostním výcvikem i bez výcviku), 

 různá profesní příslušnost (psycholog, sociální pracovník, pracovník v sociálních 

službách), 

 rozdílná aktuálnost profesní zkušenosti (stávající i bývalí pracovníci) 

 rozdílný typ pracovního poměru (zastoupení externích i interních zaměstnanců, tj. 

DPČ i pracovní smlouvy) 

 různé postavení na pracovišti (všichni respondenti měli zkušenost s přímou prací 

s klienty jako řadoví zaměstnanci, navíc 2 respondenti vykonávali funkci na pozici 

středního managementu pracoviště).  

 

Průměrná délka profesní praxe respondentů na této lince důvěry činila 4,7 roku, což 

je shodný údaj s délkou supervizní zkušenosti na tomto pracovišti. Průměrný věk 

respondentů byl 37,5 roku, v rozptylu od 31 do 44 let. Souhrnné údaje týkající se 

respondentů jsou přehledně znázorněny uvedeny v tabulce (příloha č. 2).    

 

2.3 Výběr respondentů a vymezení supervizní zkušenosti 

 

Všechny oslovené respondenty znám osobně, neboť to byli mí podřízení. V době, 

kdy jsem respondenty kontaktovala a s žádostí o spolupráci na výzkumu za účelem 

zpracování této diplomové práce, již mými kolegy nebyli, neboť jsem své působení na 

lince důvěry ukončila. Respondenty zvolené podle stanovených kritérií výzkumného 

souboru jsem oslovovala 6 měsíců poté, neboť jsem předpokládala, že půlroční prodleva 
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poskytne dostatečný odstup pro eliminaci možného nežádoucího zkreslení autenticity 

výpovědí respondentů. Kontaktovala jsem celkem šest respondentů, informovala je o svém 

výzkumném záměru a požádala o spolupráci na rozhovorech. Tři respondenti v době sběru 

rozhovorů již z pracoviště také odešli a čtyři respondenti byli stále v pracovním poměru na 

uvedené lince důvěry.  

Respondenty jsem seznámila s cílem výzkumu, průběhem výzkumného šetření a 

požádala o jejich informovaný souhlas. Všichni respondenti se svojí účastí na výzkumu 

souhlasili. Sedmým respondentem jsem byla já sama. Požádala jsem bývalou kolegyni, aby 

mne zastoupila v roli výzkumníka a provedla se mnou řízený polostrukturovaný rozhovor 

dle zvolené struktury baterie otázek, která byla stejná jako pro všechny ostatní 

respondenty. Tento rozhovor byl uskutečněn 9 měsíců po mém odchodu z pracoviště, což 

jsem pokládala za dostatečnou dobu pro vytvoření odstupu vzhledem k mému ukončení 

působení na pracovišti. Důvody pro rozhodnutí zahrnout sama sebe do skupiny 

respondentů postupně vyplynuly v době od pořízení pilotního rozhovoru do pořízení 

v pořadí třetího rozhovoru a konzultace s vedoucí práce. Důvody jsou podrobněji popsány 

v Úvodu empirické části diplomové práce (kapitola 1.1 Sebereflexe výzkumníka a účel 

výzkumu). 

Obsah rozhovorů respondenti vztahovali nejčastěji k období, kdy na uvedené lince 

důvěry působil 4 roky konkrétní externí supervizor pro supervizi týmu a 2 externí 

supervizoři pro individuální supervize. Šlo tedy o období, ve kterém měli všichni 

respondenti zkušenost se shodným procesem přijímání supervize v roli supervidovaných. 

Externí týmový supervizor ukončil spolupráci s linkou důvěry krátce po mém odchodu 

z pracoviště, externí individuální supervizoři zůstali stejní a pokračovali ve spolupráci s 

pracovištěm.  

Jen výjimečně se respondenti s delší supervizní zkušeností z uvedeného pracoviště 

zmínili o období před působením tohoto supervizora. Respondenti, kteří v době realizace 

rozhovorů byli stále zaměstnanci linky důvěry, se také zmínili o krátké zkušenosti se 

supervizí pod vedením nového externího supervizora týmu. 
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2.4 Etické aspekty výzkumu 

 

Při výzkumném šetření jsem se snažila respektovat rámec etických zásad náležejících 

každému výzkumu (Hendl, 2005; Švaříček, Šeďová, 2007), a to zejména zásadu 

důvěrnosti, požadavek poučeného souhlasu a anonymizace výpovědí. 

 

ad Důvěrnost: 

Respondenti byli seznámeni s mým výzkumným záměrem a byli požádáni o 

spolupráci na výzkumu za účelem zpracování mé diplomové práce. Dále byli ujištěni o 

důvěrnosti získaných údajů, které budou zveřejňovány pouze s jejich souhlasem. Běžným 

způsobem, jak ochránit identitu respondentů, je anonymizování pořízených rozhovorů. 

Požádala jsem respondenty, aby si sami zvolili fiktivní jméno (které se nebude shodovat 

s žádným reálným jménem jiného respondenta), pod kterým budou jejich výpovědi 

přepsány. Úryvky či citace, jejich slova z přepsaných rozhovorů budou v diplomové práci 

požita pouze pod tímto fiktivním jménem. Dále jsem respondenty informovala o možnosti 

odmítnutí účasti na výzkumu a možností odmítnout odpovědět na kladené otázky.  

 

ad Poučený souhlas: 

Respondenti byli požádáni o souhlas s participací na výzkumu, s nahráváním 

rozhovoru na přenosné médium, s anonymizovaným přepisem rozhovoru a jeho následným 

použitím v diplomové práci. Od všech vybraných respondentů jsem po sdělení potřebných 

informací získala souhlas s použitím získaných dat. 

 

ad Anonymizace: 

Anonymizace výpovědí respondentů je jen jedním faktorem, jak ochránit identitu 

respondentů. Bohužel není jak ochránit identitu pracoviště, neboť je identifikovatelné 

z důvodů mé bývalé veřejné role ve vedení pracoviště. Na druhou stranu identita řadových 

zaměstnanců linek důvěry je podle obecné dobré praxe zachovávána v anonymitě. 

Veřejnou osobou je pouze vedoucí pracoviště. 

V některých citovaných výrocích může být rozpoznatelný můj projev, pokud se 

výroky nějak vztahují k bývalé roli vedoucí pracoviště. Toto riziko přijímám a přebírám za 

své vyjádřené názory a postoje odpovědnost. 

Pro ochranu identity respondentů hrál i čas, neboť než byla diplomová práce 

zpracována, většina respondentů již aktuálně na pracovišti nepůsobila. V době pořizování 
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rozhovorů byli na pracovišti zaměstnáni 4 respondenti ze 7. V době, kdy byla diplomová 

práce psána, zůstal na pracovišti zaměstnán už jen jeden/jedna respondent/respondentka. 

 

2.5 Struktura rozhovoru 

 

Strukturu realizovaných polostandardizovaných hloubkových rozhovorů jsem opírala 

o baterii celkem 11 trsů otázek. Scénář rozhovoru, baterie trsů otázek, je již verze upravená 

po konzultaci s vedoucí diplomové práce a zapracování poslední, jedenácté otázky.  

V otázkách je pro profesi používáno označení linkař, což je slangový výraz pro 

označení pracovníka linky důvěry. Běžně si tak mezi sebou kolegové říkají a je mi známo, 

že nejen na tomto pracovišti, ale i na jiných linkách důvěry. Zde předkládám scénář 

rozhovoru: 

 

Formální otázky ohledně práce na lince důvěry. 

1. Jak dlouho na lince pracujete/pracoval/a ? Jak často máte/měl/a  službu? ¨ 

2. Jak se to stalo, že jste začal/a na lince pracovat?  

Vzpomeňte si, jak jste prožíval/a své profesní začátky. Pro každého linkaře je v práci něco 

obtížného a něco snadného. 

3. Co Vám při práci na lince důvěry šlo samo a co drhlo?  

Vzpomeňte si na nějakou konkrétní pracovní situaci, která Vás tehdy zaskočila, byla 

obtížná či jinak náročná.  

4. Co Vám pomohlo obtížnou situaci zvládnout? Jak jste s tím zacházel/a? 

Každý linkař má nějaké způsoby, jak řeší obtížné situace. 

5. Jaké byly Vaše způsoby řešení náročných situací?  

6. Jaké je to dneska? V čem vidíte rozdíl? Jak se to stalo?  

Krizová práce s klienty po telefonu je náročná, jste ve službě sám, to vše s sebou nese 

jistou míru zátěže a stresu.  

7. Co by podle Vás měl mít (jaký by měl být) člověk, aby tuto práci dobře zvládal?  

8. Co považujete za nejdůležitější?  

9. Jakými způsoby linkaři pracovní zátěž zvládají? Co pomáhá Vám? Co pomáhá 

kolegům? Jaké způsoby mají/měli Vaši kolegové? 

10. Co je naopak podle Vás překážkou pro dobrý výkon profese linkaře? 

11. Máte dojem, že Vás práce na lince důvěry nějak ovlivnila i na osobní rovině? 

Jakým způsobem? 
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Otázky jsem kladla dle naznačeného pořadí, abych sledovala logickou strukturu 

scénáře. Po zodpovězení prvních formálních otázek ohledně působení respondentů na lince 

důvěry, které měly respondentům pomoci zacílit pozornost na jejich profesi, následovala 

expozice konkrétních profesních situací a jejich řešení.  Respondenti při rozhovorech 

působili uvolněně, otevřeně sdíleli své názory a postřehy. Díky tomu se stávalo, že 

respondenti sami přinášeli odpovědi na otázky, které zatím ještě nebyly položeny. V těchto 

situacích jsem dotazy seskupovala na základě jejich významové souvislosti tak, aby bylo 

zachováno kontinuum obsahu, o kterém respondenti hovořili. 

Snažila jsem se přirozeným způsobem stimulovat sdílení respondentů jak v hloubce 

tématu, tak i šířce. Nicméně při přepisu rozhovorů jsem vnímala, že se v některých 

okamžicích „nenechám odbýt“ a po prvním zodpovězení otázky se dalšími zpřesňujícími 

otázkami snažím zacílit pozornost respondenta hlouběji směrem k popisu problému, který 

daná otázka zkoumala. Zřejmě i tento fakt přispěl k tomu, že rozhovory byly poměrně 

dlouhé a náročné na přepis. Rozhovory jsem po souhlasu respondenta nahrávala na 

diktafon, na začátku každého rozhovoru je uvedeno fiktivní jméno zvolené respondentem, 

datum a čas pořízení rozhovoru.  

 

2.6 Historie sběru dat  

 

Nejprve jsem uskutečnila první, pilotní rozhovor s respondentkou Simonou. Na 

tomto rozhovoru jsem si ověřila, že baterie otázek je srozumitelná, konkrétní a zjišťuje to, 

to zjistit má (odpověď na výzkumnou otázku: „Jaký vliv má supervize na zvládání profesní 

role pracovníků linky důvěry?“). Otázky byly formulovány korektně, jen jsem si musela 

dávat pozor, abych při vedení rozhovoru nepokládala otázky návodným způsobem a 

nepředjímala tak odpovědi respondentů.  

Vzhledem k tomu, že jsem měla osobní zkušenost jak s přijímáním supervize, tak 

s obtížemi při přímé praxi s klienty, stejně jako respondenti na stejném pracovišti, částečně 

jsem byla rušena při pokládání otázek vlastními obsahy vztahujícími se k tématu 

rozhovoru. Po konzultaci jsem se rozhodla ke kroku zahrnout sebe sama do vzorku 

respondentů. Tím pádem mohla být moje profesní zkušenost se zkoumaným tématem 

transparentně vyjádřena a zařazena do výzkumného procesu. 

První tři rozhovory jsem uskutečnila počátkem dubna 2013, tyto rozhovory jsem 

konzultovala s vedoucí diplomové práce. Z konzultace (kromě dalších poznatků) vyvstala 
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potřeba zahrnout do baterie otázek ještě doplňující otázky zjišťující možné dopady práce 

na lince důvěry (potažmo i vliv supervize profesní praxe) na osobní rovinu pracovníka. 

Vytvořila jsem čtvrtý trs podotázek (kapitola 2.1 Výzkumná otázka) a zahrnula jej do 

baterie otázek pro další čtyři respondenty. První tři respondenty jsem požádala o krátké 

pokračování rozhovoru, abych jejich odpověď na výše zmíněné téma mohla do výzkumu 

doplnit. Všichni tři respondenti mi vyhověli.  

Data byla sebrána pomocí polostrukturovaného rozhovoru, který probíhal ve velmi 

neformální atmosféře. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem znala osobně všechny oslovené 

respondenty minimálně dva roky, a při běžném kontaktu si tykáme, byly otázky reálně 

pokládány ve 2. osobě jednotného a nikoli množného čísla (tj. s tykáním a nikoli 

s vykáním). Respondenti byli mými bývalými kolegy, jejich výpovědi působily uvolněným 

a otevřeným dojmem. Jelikož šlo o běžný rozhovor dvou lidí, kteří se spolu znají, je veden 

hovorovým jazykem. Přepis je doslovným autentickým zachycením rozhovoru, takže 

obsahuje všechny gramatické a stylistické nepřesnosti. Což v psané formě může působit 

nepatřičně, ale z hlediska zachování autenticity jsem citace z rozhovorů nijak 

„kosmeticky“ neupravovala.  

Rozhovory jsem pořizovala během 4 měsíců, od dubna do července roku 2013. 

Vzhledem k mému blízkému osobnímu vztahu s respondenty se rozhovory odehrávaly 

v bezpečné a vstřícné atmosféře. Reálně většinou v bydlišti respondentů, nebo v mém 

bydlišti, nebo na jiných pracovištích respondentů (nikoli na lince důvěry). Nahrávky 

rozhovorů zabraly celkem 427 minut, což je 7 hodin a 7 minut. Průměrná délka celkového 

rozhovoru s respondentem činila přibližně 1 hodinu (61 minut). Rozhovory jsem nahrávala 

na digitální přenositelné médium a následně jsem je přepsala na 108 normostran celkového 

textu.  

 

2.7 Metody a postup analýzy dat 

 

Sebraná data (nahrané rozhovory) jsem nejprve přepsala, přepsané rozhovory jsem 

pročetla, abych si udělala prvotní představu o budoucích kategoriích, které se v datech 

objevují. Pro analýzu dat jsem zpočátku použila prosté kódování a vytváření kategorií. 

Během kódování se začaly vyjevovat další podkategorie kategorií.    

V této fázi jsem byla na podzim roku 2013 nucena práci přerušit. Navázala jsem opět 

téměř po roce a půl, na jaře roku 2015. Původně vytvořené kategorie a subkategorie jsem 
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znovu přeskupila, vracela jsem se znovu k výrokům z jednotlivých rozhovorů. Na základě 

nově odkrytých významů jsem nacházela nové vztahy a významná témata, která mi 

pomáhala hlouběji rozkrýt různé aspekty zkoumaného případu. 

 Data získaná v rozhovorech jsou bohatá, kategorie a subkategorie jsou propojeny 

množstvím vztahů (i značná část výroků se opakovala ve více kategoriích), v procesu 

kódování bylo nutné kategorie nově formulovat. Některé byly poměrně ohraničené, některé 

díky vysoké míry propojenosti nebylo možné jednoznačně oddělit. Pro účely této práce 

jsem některé kategorie rozdělovala, ale dle rozhovorů v profesní praxi koexistovaly 

jednotně v kontextu pracoviště. Proto jsou kategorie nápadné vzájemnou prostupností v 

oblasti jednotlivých subkategorií.  

S ohledem na výzkumnou otázku bylo pojmenováno 5 bohatě sycených kategorií 

sestávajících z 28 subkategorií. Případ „Zvládání profesní role na lince důvěry“ je 

představen skrze obsah jednotlivých kategorií a subkategorií, které vysvětlují situace a 

procesy z profesní praxe respondentů. Jde o nasvícení toho, jak supervize působí na 

zvládání profesní role pracovníků linky důvěry. 

Kategorie, mezi kterými existuje vztah a tvoří celkový obraz případu, se stávají 

jednotlivými kapitolami textu. Pojmenované kategorie tvoří názvy kapitol, z názvů 

subkategorií se staly názvy podkapitol. Názvy kapitol tvoří jednotlivé kategorie: Emoční 

aspekty zvládání, Kognitivní aspekty zvládání, Vývoj profesní role, Vývoj strategií a Meze 

supervize. Hlavní obrysy případu jsou pak sumarizovány v předposlední kapitole (IV. 

Shrnutí poznatků o případu). 

 

2.8 Kontext zkoumaného pracoviště linky důvěry 

 

Před vlastní analýzou dat podrobněji popíši konkrétní pracoviště linky důvěry, jenž 

je předmětem případová studie. 

Zřizovatel služby telefonické krizové pomoci je registrovaným poskytovatelem 

sociální služby, linka důvěry nemá právní subjektivitu, je součástí větší organizace 

poskytující několik dalších druhů sociálních služeb.  

Při zpracování této kapitoly jsem vycházela jak z vlastních profesních zkušeností, tak 

z interních materiálů pracoviště. Obecná charakteristika služby linky důvěry je dostupná na 
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webu pracoviště, provozní podmínky jsou neveřejného charakteru. Interní dokumenty 

pracoviště nemohou být, vzhledem k anonymizaci dat, součástí příloh této práce.
23

  

 

 

2.8.1 Provozní podmínky 

 

Pracoviště je nonstop (24/7) linkou důvěry pro celou populaci. Služba na lince 

důvěry je náročná z mnoha důvodů. Stresogenní faktory lze rozdělit do tří hlavních skupin: 

 

 zátěž plynoucí z povahy služby, tj. z kontaktů s klienty 

a) práce v „první linii“ - kontakt s klienty v akutní krizi 

b) poskytování dlouhodobé opory - kontakt s opakovanými a „kartotéčními“ klienty 

v dlouhodobě nepříznivé životní situaci 

 

 zátěž organizačního charakteru 

a) nonstop provoz (třísměnný provoz 24 hodin hodin denně) 

b) solitérní formát práce („jeden na jednoho“ - pracovník je ve službě sám) 

 

 zátěž provozně-technického charakteru 

a) omezená možnost kontroly reálné situace (pouze telefonický kontakt) 

b) nutnost vystupovat za instituci linky důvěry (nepřítomný pracovní tým)  

c) neustálá připravenost okamžitě podat výkon (nepředvídatelné střídání stresu a 

klidu)   

 

Linka důvěry je oboustranně anonymní službou (anonymita jak klienta, tak 

pracovníka). Jedinou veřejnou osobou je vedoucí linky, který je podřízený řediteli 

organizace.  

Služba je klientům poskytována zdarma, ale volající hradí hovorné telefonními 

operátorovi. Výše hovorného se odvíjí od toho, jak má klient zajištěny telefonní služby, 

hradí poplatek za uskutečnění hovoru na „pevné“ číslo.  

Ve službě je fyzicky přítomen vždy jen jeden pracovník, který je v přímé práci 

s klienty. Služba na pracovišti se odehrává ve formátu jeden na jednoho, pracovník může 

                                                           
23

 Jedná se zejména o tyto interní materiály: Specifické standardy kvality sociálních služeb linky důvěry 

(jejich součástí je i Metodika práce telefonické krizové intervence) a Provozní řád pracoviště.  
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vést hovor jen s jedním klientem. Noční služby, víkendy a svátky jsou obsazeny 12 

hodinovými službami, pracovní dny 6 hodinovými službami. Pracovník dle provozního 

řádu a specifických standardů služby nesmí opustit pracoviště, dokud není fyzicky 

vystřídán dalším kolegou.  

V případě nutnosti pracovník obsluhuje dva telefony a rozhoduje se dle akutnosti, 

kterému volajícímu klientovi dá přednost (když pracovník vede na lince hovor, není linka 

obsazena, tj. do hovoru se dovolávají další klienti). Během služby se obvykle střídají 

periody, kdy jde jeden hovor za druhým (či několik hovorů souběžně) s časovými 

ostrůvky, kdy telefon nezvoní. Odvedením hovoru práce nekončí, povinností pracovníka je 

zpracovat záznam o hovoru do elektronické evidence dat
24

 (kapitola 2.8.5 Evidence dat).  

 

2.8.2 Klientela linky důvěry  

 

Na linku důvěry se obracejí lidé, kteří jsou v akutní krizi (stresové a konfliktní 

situace, traumatizující životní události), ale také lidé, kteří žijí v dlouhodobé krizové či 

nepříznivé situaci (řetězení několik krizí či nezměnitelný stav). Obvykle klienti volají ve 

stavu tísně, bezradnosti a nejistoty, co můžeme nazvat potížemi naší reálné a psychické 

všednosti (Eis, 1993). Klienti pracoviště kontaktují nejen v naléhavých a neodkladných 

případech, nemusí se vždy jednat o krizový stav. Práce na lince důvěry se týká všeho 

lidského, co se v životě jedince může přihodit. Často jde o běžné lidské starosti, problémy, 

obavy, události mající „silný emoční náboj nesoucí s sebou jistou naléhavost, která tlačí 

k vybití a uvolnění“ (Knoppová, 1997, s. 19).  

Kromě těchto „běžných“ typů hovorů jak akutních tak neakutních, se na lince 

objevují specifické typy hovorů. Klasickým příkladem hovoru mimo kategorii „běžných“ 

jsou hovory s dlouhodobými klienty. Na tomto místě je nutné odlišit formu opakování 

kontaktu a vymezit blíže pojem dlouhodobost. Krizová situace klienta trvá určitý čas. 

Klient v tomto období může obracet na linku důvěry opakovaně, ale postupně se odpoutává 

a začíná se podílet na řešení vlastními silami. Tyto hovory spadají do kategorie „běžné“ 

hovory.  

Do specifických typů hovorů spadají klienti, kteří kontaktují linku důvěry nejen 

opakovaně, ale dlouhodobě (měsíce, roky). Tito klienti se buď časem sami představí 

křestním jménem (např. paní Hana z moravské vísky) či si zvolí nějaký poznávací znak 

                                                           
24

 Tuto činnost provádí pracovník po ukončení hovoru, respektive v přestávkách mezi hovory, nikoli během 

rozhovoru s klientem. 
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(např. pán s jezevčíkem Edou) nebo jsou podle nějakého typického znaku pojmenováni 

pracovníky linky (např. osamělá vdova ze sídliště). Pod tímto označením jsou hovory 

s konkrétním klientem provázány, aby pracovníci mohli navazovat na předchozí hovory 

s klientem odvedené jejich kolegy. V běžné profesní praxi se vžilo označení „kartotéční 

klient“. Obvykle se jedná o klienty, kteří žijí v dlouhodobé neřešitelné životní situaci, 

většinou sami nebo na okraji společnosti, často jsou fyzicky či psychicky nemocní 

(případně kombinace obojího).  

Poslední kategorií specifických hovorů jsou testové kontakty (klienti službu zkouší, 

aby s ní udělali zkušenost) a hovory, které službu linky zneužívají (např. vulgarity, 

vyhrožování, sexuální obsahy).  

 

2.8.3 Profesní nároky na pracovníka 

 

Základní metodou pomoci na lince důvěry je rozhovor, dialog mezi dvěma lidmi. 

Nejen obsah, ale i forma rozhovoru je odpovědností pracovníka, nikoli klienta. Pracovník 

se setkává s emočně vypjatými situacemi, které z jeho strany vyžadují plné nasazení. Aby 

mohl účinně pomoci, potřebuje nejprve vytvořit kvalitní „raport“
25

. K tomu je nutné 

efektivně analyzovat a strukturovat situaci klienta, emočně s ním rezonovat, poskytovat 

bezpečí a podporu. Bez kvalitního navázání kontaktu není možné klientovi pomoci, neboť 

„kvalita lidského vztahu pracovníka vůči klientovi má prvořadý význam“ (Kopřiva, 2006, 

s. 13). „Klient nechce být pro pomáhajícího jen objektem pomoci, ale i přítelem, blízkým, 

s nímž soucítí. Chce od nás lásku, pozornost, a nejen výkon práce a neosobní radu.“ 

(Šiklová in Kopřiva, 2006, s. 8).   

V případech akutní krize klient prožívá obvykle silné emoce, může být 

dezorientován, zmaten, ve stavu napětí nebo paniky. Pracovník musí umět aktivně vést 

rozhovor, pojmenovávat a strukturovat situaci, poskytovat klientovi emoční oporu a 

propracovat s klientem kroky v blízké budoucnosti. Pokud je třeba, zprostředkovává 

klientovi další odbornou pomoc, předává potřebné informace a kontakty na další instituce. 

V případech dlouhodobé krize pracovník klienta provází, dodává sílu a naději. 

Aktivizuje a motivuje klienta tak, aby dokázal aktivně a konstruktivně zapojit své vlastní 

síly a schopnosti,  

                                                           
25

 Termín „raport“ vyjadřuje „navázání kontaktu“, druh „připojení se ke klientovi“, vyjadřuje tedy kvalitu 

vztahu mezi konzultantem a klientem. 
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zplnomocňuje klienta v jeho kompetencích.  

Krizová práce „v první linii“ v emočně vypjatých situacích klade nároky na 

správnost úsudku, schopnost rychlého rozhodování a vyhodnocení situace. Zaměření je na 

akci a emoční zvládnutí situace.  

Naproti tomu práce s „kartotéčními klienty“ klade nárok na udržení schopnosti 

opakovaného poskytování emoční opory, dlouhodobého snášení frustrace. Zaměření je na 

trvalou podporu s minimální možností akce a zvládnutí pocitů bezmoci a marnosti.  

Jak obsah krizové práce, tak její provozní a technické podmínky (kapitola 2.8.1 

Provozní podmínky) vyžadují neustálé „přelaďování“ a schopnost pracovníka aktivně se 

během služby adaptovat na rychlé změny v procesu i obsahu práce. 

Pracovník musí mít přehled o návazných službách, být schopen doporučit klientovi 

postupy, strategie, předat informace, tj. kromě dovedností a zkušeností disponovat také 

značným objemem znalostí a vědomostí. Musí ve svém oboru dále vzdělávat, což je 

podpořeno zákonnou normou (kapitola 3.4 Telefonická krizová pomoc). Pracoviště mělo 

zpracován dokument Vzdělávací systém (interní a externí vzdělávání) na lince důvěry, 

který byl schválen ředitelem organizace (příloha č. 3). Účast na o vzdělávání byla 

započítávána do fondu pracovní doby a byla zakotvena v pracovní náplni zaměstnanců. 

Podmínky k získání a udržení odbornosti, profesních kompetencí, dalšího vzdělávání 

a péči o zaměstnance má umožňovat zaměstnavatel, který skrze vedení linky „zajišťuje 

svým pracovníkům permanentní vzdělávání, supervizi a psychohygienickou péči“ 

(Knoppová, 1997, s. 39). 

Po představení rámce služby linky důvěry je třeba blíže popsat procesy a nástroje, 

které jsou běžnou součástí profesní praxe pracoviště. 

 

2.8.4 Odborná stáž na lince důvěry (náslechy)  

 

Odborná stáž jako součást specializované profesní přípravy není zdarma, stážista 

hradí za absolvování stáže organizaci (zřizovateli služby) poplatek. Se stážistou je 

uzavřena smlouva o poskytnutí odborné stáže
26

 s podrobným vymezením podmínek stáže. 

Toto řešení má své opodstatnění, neboť péče o stážisty v rámci odborné přípravy je velmi 

náročná na čas a energii. 

                                                           
26

 Smlouva o poskytnutí stáže je interním materiálem pracoviště. Z důvodů anonymizace dat nelze uvést její 

znění v přílohách. 
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Zájemce o práci na lince důvěry musí před samotným přijetím do pracovního poměru 

úspěšně absolvovat odbornou stáž, tzv. náslechy
27

. Jedná se o on-line dyadickou interakci 

probíhající v reálném čase, stážista přichází do služby pracovníka. Primárním cílem 

náslechů je výběr nových pracovníků. Tato praktická odborná praxe má na linkách 

důvěry různou délku, je požadován různý objem hodin přímé praxe. Na pracovišti, které je 

předmětem případové studie, bylo požadováno absolvovat celkem 55 hodin náslechů. 

Náslechy samotné jsou rozděleny na dvě fáze. První fází jsou náslechy pasivní (25 

hodin). Stážista naslouchá, jak pracovník linky důvěry pracuje s klientem, poté svoji 

zkušenost reflektuje a provádí rozbor hovoru s pracovníkem. Pokud v době náslechu 

zrovna žádný klient na linku důvěry nevolá, pročítá stážista záznamy hovorů (kapitola 

2.6.6 Evidence dat). Účelem pasivních náslechů je seznámení adepta s nároky profesní 

praxe a přímá ukázka vykonávání profese. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby stážista 

naslouchal přímé práci několika pracovníků. Po úspěšném zvládnutí pasivních náslechů se 

role obrací. 

Druhou fází jsou náslechy aktivní (30 hodin). Pracovník naslouchá hovoru stážisty 

s klientem a je plně k dispozici, v případě nutnosti do práce stážisty vhodným způsobem 

zasáhne. Po ukončení práce s klientem probíhá reflexe stážisty, zpětná vazba pracovníka a 

rozbor hovoru. Aktivních náslechy mají funkci korekce stylu práce stážisty a prověření 

schopností adepta samostatně poskytovat službu, tj. vést hovory s klienty. Teprve po 

úspěšném absolvování aktivních náslechů lze stážistovi nabídnout přijetí do pracovního 

poměru na lince důvěry.  

 

2.8.5 Evidence dat (záznamy hovorů) 

 

Linka důvěry má k dispozici speciální software sloužící k elektronickému záznamu 

dat. Sumarizují se v něm statistické údaje
28

, které slouží jako souhrnné výstupy o službě 

linky důvěry. Tato data jsou ze zákona vyžadována ministerstvem práce a sociálních věcí, 

které má ve své gesci registr poskytovatelů sociálních služeb (kapitola 2.4 Telefonická 

krizová pomoc).  

                                                           
27

 V praxi se vžilo označení „náslechy“, neboť stážisté chodí do služeb pracovníků a naslouchají jejich práci 

s klienty, čímž se učí živé profesní praxi. 
28

 Jedná se o obecné nebo anonymizované údaje tohoto formátu: čas volání, délka hovoru, pohlaví a věk 

volajícího, typ problému, typ poskytnuté pomoci, atd. 
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Prioritním účelem záznamů dat je doklad o vykonané práci, slouží jako „výkaz 

práce“ nejen jednotlivých pracovníků, ale celého pracoviště. Druhotně data slouží jako 

podklad pro zpracování demografických ukazatelů, údajů o využití služby v čase, o 

změnách ve vývoji problematiky hovorů, apod. Evidence dat je formálním nástrojem 

výkaznictví. 

Výše uvedené údaje vyplní pracovník po ukončení hovoru s klientem do 

záznamového listu (tabulka). Pro zachycení průběhu a obsahu hovoru slouží textové okno, 

do kterého pracovník (bez identifikačních údajů klienta) popíše svoji práci s klientem.  

Důvodem je zejména nutnost navazovat v případě opakovaných a dlouhodobých 

klientů tam, kde naposledy skončil kolega, který s klientem hovořil naposledy (kapitola 

2.8.3 Profesní nároky na pracovníka). Jde o model off-line zachyceného písemného sdělení 

o obsahu hovoru s jednotlivými klienty linky důvěry. Elektronický záznam obsahu hovoru 

do textového pole slouží jako zachycení průběhu práce s klientem a jako podklad pro další 

možné kontakty s tímto konkrétním klientem.  

Pracovník, který přijde svého kolegu do služby vystřídat, si po převzetí služby 

pročítá záznamy z hovorů, které linka důvěry přijala od jeho poslední služby, aby tak 

získal aktuální přehled o dění na pracovišti. Záznamy hovorů v podobě písemně 

zaznamenaných případů, které linka důvěry v minulosti řešila, slouží začínajícím 

pracovníkům jako zásobárna příkladů dobré praxe, ze které čerpají informace, vědomosti a 

týmem nasbírané profesní zkušenosti.  

Záznamy hovorů jsou off-line interakcemi (v časovém posunu) s týmem. Tato off-

line  komunikace je uchována a zůstává k dispozici pro kolegy, kteří do služby teprve 

přijdou. Na své službě si záznamy hovorů, včetně doplněných poznámek kolegů, mohou 

přečíst a na napsané dále reagovat.  

 

2.8.6 Předávání služby  

 

V běžné nonstop praxi linky důvěry, kdy pracovníci slouží na pracovišti sami po 

jednom, je nutné mít k dispozici formalizovaný nástroj zajišťující provozně-organizační 

podmínky předání služby do rukou střídajícího pracovníka. Primárním cílem předání 

služby je efektivní přenos informací mezi jednotlivými pracovníky s dosahem do celého 

týmu. Faktické předávní služby nastává na konci a na začátku směny (odcházející 

pracovník je vystřídán kolegou, který na směnu přichází).  
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Nový službu přebírající pracovník přichází do služby o 15 minut dříve, aby vznikl 

časový prostor pro faktické předání služby. Obvykle se odcházející pracovník zdrží na 

pracovišti o stejný časový úsek, takže fakticky bývá na předání služby cca 30 minut. V této 

době samozřejmě provoz linky důvěry zůstává nezměněn, takže předávání služby je 

přerušováno voláním klientů, kterým se pracovníci samozřejmě věnují.  

Obsahem komunikace při střídání služby jsou profesní záležitosti týkající se chodu 

pracoviště, které je třeba předat kolegovi, který službu přebírá. Jde zejména o aktuální 

provozní záležitosti, novinky ohledně práce s klienty a požadavky vázající se ke spolupráci 

jednotlivých členů týmu mezi sebou.  

Jedná se o model on-line dyadické interakce (střídající se 2 pracovníci), ale díky 

procesu souvislého předávání má přesahující působení do celého týmu. Sekundárně 

časoprostor střídání služby využívají pracovníci nejen k distribuci informací, ale také 

k profesnímu sdílení. Sdílejí spolu dva kolegové, jeden, který odchází po své službě 

(kterého nový pracovník střídá) a druhý, který přichází do služby (střídá stávajícího službu 

majícího kolegu).  

Pokud má jeden ze střídajících se pracovníků  nějaké aktuální profesní téma, které jej 

zaměstnává, většinou má potřebu jej s kolegou sdílet. Tak se stává, že do krátkého času 

střídání služby prorůstají obsahy týkající se prožívání profesní role a sdílení profesních 

těžkostí. Část komunikace při střídání může být neformálním, běžným lidským rozhovor 

dvou lidí, kteří se znají a mají k sobě blízko.  

Dále představím bližší popis druhů supervize, které byly zavedeny na pracovišti 

linky důvěry, jenž je předmětem případové studie. 

 

2.9 Supervizní a intervizní systém na lince důvěry 

 

Všechny formy supervizní práce využívané linkou důvěry má pracoviště stanovené 

v dokumentu s názvem Supervizní a intervizní systém práce na lince důvěry (příloha č. 4). 

Intervize, jako forma kolegiální supervize bez přítomnosti supervizora, byla včleněna do 

supervizního systému (kapitola 2.9.5 Intervize).  

Supervizní a intervizní systém práce na lince důvěry byl schválen ředitelem 

organizace, čímž zřizovatel formálně potvrdil závaznost začlenění supervize a intervize do 

profesní praxe pracoviště. Formální akt schválení byl důležitý zejména z důvodů 

závaznosti jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. V dokumentu sjednané druhy 
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supervize a jejich objem byly zaměstnavatelem hrazeny (jak supervizorům, tak 

supervidovaným). Účast na supervizi a intervizi byla pracovníkům započítávána do fondu 

pracovní doby a byla zakotvena v pracovní náplni všech zaměstnanců linky důvěry. 

Čerpání supervize a intervize se řídí stanoveným maximálním objemem supervizních 

hodin (celkem za rok nebo celkem pro pracovníka) a doporučenou frekvencí přijímání 

konkrétního druhu supervize či intervize. U všech forem supervize bylo možné v případě 

nutnosti (dle zdůvodnění vedoucího pracoviště) sjednat další supervizi navíc, nad rámec 

stanovaného objemu.    

Dále podrobněji představím druhy supervize, které byly zavedeny na tomto 

konkrétním pracovišti linky důvěry, neboť se přímo týkají případové studie.  

   

2.9.1 Externí supervize 

 

Externí supervize je poskytována nezávislým odborníkem, který není v pracovně 

právním vztahu vůči organizaci (není zaměstnancem) a setkává se supervizanty pouze při 

poskytování supervize. Havrdová vymezuje, že zde „není tedy vztah nadřízenosti či 

podřízenosti vůči supervizantům, je omezeno riziko křížení rolí“ (in Kalina, 2003, s. 135).   

Absence vztahů mezi supervizorem a pracovištěm (či typem služby poskytované 

klientům) umožňuje supervizorovi snáze udržet odstup a nadhled nad supervizními tématy. 

Tvořivost externího supervizora není omezována stereotypy, které jsou na pracovišti (v 

typu služby) zaběhlé.  

Pozice externího supervizor (out-sider, pozvaný cizinec) klade nároky na vytvoření 

atmosféry nezbytného bezpečí a důvěry v supervizním vztahu. „Externí supervizor je na 

organizaci nezávislý, vytváří trojstranný kontrakt s vedením i pracovníky, ve kterém je 

zdůrazněna mlčenlivost a ochrana informací, které pracovníci během supervize probírají.“ 

(Veltrubská, 2006, s. 2). Externí supervizor může provádět všechny druhy supervize, 

s výjimkou supervize manažerské.  

Linka důvěry využívala služeb tří externích supervizorů. Jeden zajišťoval týmovou 

supervizi a druzí dva individuální supervizi (kapitoly 2.9.3 Individuální supervize a 2.9.4 

Týmová supervize). Pro zřizovatele linky důvěry znamená externí supervize jednoznačně 

nejvyšší finanční náklady. 
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2.9.2 Interní supervize 

 

Interní supervize je opakem supervize externí, čili supervizor je v pracovně právním 

vztahu s organizací (je zaměstnancem). Obvykle supervizi provádí přímý nadřízený 

pracovníka či jiný k tomu určený pracovník. Žitá supervizní praxe přináší varianty (např. 

může jít o jednoho stálého interního supervizora či je role interního supervizora putovní), 

supervizi je zaměřena oblast řízení (manažerská supervize), případovou supervizi či na 

supervizi rozvojovou (Jeklová, Reitmayerová, 2007).  

Součástí interní supervize je i manažerská supervize, které je odlišná typem vztahu 

mezi supervizantem a supervidovaným, neboť aktéři jsou zároveň ve vztahu podřízeného a 

nadřízeného v rámci pracoviště. Jedná se o nástroj vedení pracovníků, čímž se tato forma 

supervize stává součástí personálního řízení (Zelená, 2004). Roli supervizora vykonává 

vedoucí pracovník (forma interní individuální supervize podřízených). Manažerská 

supervize je zaměřena na hodnocení kvality práce a profesní rozvoj pracovníků, „jejím 

hlavním cílem je umožnit zaměstnancům, aby neustále rozvíjeli svou praxi a zdokonalovali 

se“ (Payne in Havrdová, Hajný, 2008, s. 163). Manažerská supervize disponuje 

„obousměrnou komunikací“ (s důrazem na prostor podřízeného – supervizanta), čímž 

mění i formát hodnocení, kde „chyba získává rozměr příležitosti ke změně a nikoli 

příležitosti k potrestání“ (Gabrysz, 2008, s. 9).  

Kontraindikací pro roli interního supervizora je poskytování týmové supervize, 

neboť jako člen týmu, nemůže supervidovat vztahové procesy, jichž je nedílnou součástí 

(kapitola 2.9.4 Týmová supervize). Znalost prostřední organizace a obsahu supervidované 

služby (druh služby poskytované klientům) supervizora in-sidera (vnitřního experta) může 

být vnímán jako výhoda, ale taktéž jako potenciální riziko (ztráta nezávislého a 

nezaujatého pohledu na profesní praxi supervidovaných).  

Pro zřizovatele linky důvěry jsou nespornou kvalitou interní supervize její 

jednoznačně nejnižší časové i finanční náklady. Linka důvěry využívala jako interního 

supervizora vedoucí pracoviště, kterému se hodiny vedení manažerské i interní supervize 

započítávaly do objemu pracovní doby (s osobou supervizora nevznikaly další finanční 

náklady). Manažerskou supervizí procházel každý pracovník linky důvěry alespoň 1x 

ročně. 
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2.9.3. Individuální supervize 

 

V rámci individuální supervize pracuje supervizor individuálně jen s jedním 

supervizantem (v modu jeden na jednoho). Obsahem supervize může být jakékoli téma, 

které se vztahuje k výkonu profesní role pracovníka. Vzhledem k tomu, že je pozornost 

supervizora věnována pouze jednomu supervizantovi, bývá proces supervize vnímán 

supervizantem jako přehledný, cílen a dostatečně dynamický.  

Individuální forma supervize je z pohledu provozovatelů linek důvěry považována za 

poměrně časově i finančně náročnou. Linka důvěry využívala k individuální supervizi 

dvou externích supervizorů. Jedním byla žena a druhým muž, pracovníci měli právo si 

vybrat jednoho z nich. Nejvyšší objem individuální supervize mohl čerpat vedoucí 

pracoviště (4 x ročně po 1 hodině), nižší interní pracovníci (2x ročně po 1 hodině) a 

nejnižší externí pracovníci (1x ročně po 1 hodině).  

 

2.9.4 Týmová supervize 

 

Týmová supervize je určena pro všechny zaměstnance, nehledě na hierarchickou 

pracovní pozici. Oblast odlišnosti témat týmové supervize lze dále dělit pomocí pojmů 

„supervize týmu“ a „supervize v týmu“. Hajný upozorňuje na dvě ohniska zaměření 

pozornosti týmové supervize (volně dle Havrdová, Hajný, 2008, s. 93): 

 

 supervize „týmu“ – zaměření na vztahy, mechanismy rozhodování, kvalita 

spolupráce mezi členy týmu, péče o tým, hranice mezi týmem a organizací, 

 

 supervize „v týmu“ – využití týmu jako supervizní skupiny, zaměření na 

dlouhodobou práci (se společným) klientem, reflexe vývoje práce s klienty. 

 

V obou případech byl supervidován celý pracovní tým. Při supervizi „týmu“ se 

dostávají do popředí témata jako vztahy v týmu, formální a neformální role pracovníků. Na 

lince důvěry byl střední management (vedoucí služby a zástupce) přítomen na všech 

společných supervizích, už jen z titulu faktu, že kromě vedoucí pozice vykonávali přímou 

práci s klienty, stejně jako jejich podřízení kolegové. Supervize „v týmu“ je více zaměřena 

na činnost celého pracoviště, nežli na profesní výkon jednotlivců (jak je běžné u supervize 

individuální). Z tohoto důvodu je důležité, aby se supervize účastnili všichni členové týmu, 
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kteří jsou v přímé práci s klienty. Týmová forma supervize klade velké nároky na 

supervizora, který se musí souběžně orientovat v množství procesů na více paralelně 

existujících úrovních.  

Týmy linek důvěry sdílejí práci se stejnými klienty, což lze přirovnat k analogii 

hráčů v tenisovém týmu (volně dle Hawkins, Shohet, 2004, s. 139), kteří hrají sice tutéž 

hru (reprezentují stejný tým), ale zápasy hrají v jiných časech, odděleně po jednotlivcích 

(jednotlivci zabezpečují non stop provoz pracoviště). 

Supervize v týmech, které mají „společné“ klienty a také „společný“ (byť v reálném 

čase solitérně oddělený) pracovní život, mají svá specifika. Navíc je tento společný 

„profesní“ život nesen prostřednictvím vzájemných interakcí, existujících profesních a 

osobních vztahů existujících nezávisle mimo pole supervize. Dle Hawkinse a Shoheta je 

jedním z důsledků častější zaměření na to, jak klient vstupuje do vnitřního duševního 

života supervidovaného (oproti zaměření na klienta „tam venku“ při skupinové supervizi) a 

nevyhnutelná přítomnost faktoru vývoje týmu, který supervizní procesy v týmu zásadním 

způsobem ovlivňuje (Hawkins, Shohet, 2004, s. 139-140). 

Z hlediska zřizovatele linky důvěry je tato forma supervize považována za časově i 

finančně přijatelnější, nežli supervize individuální. Externí týmový supervizor poskytoval 

na lince důvěry jak supervizi „týmu“ (týmovou), tak supervizi „v týmu“ (případovou), 

zatímco interní supervizor (vedoucí pracoviště) pouze supervizi „v týmu“ (případovou). 

Obě formy společných supervizí týmu měly časovou dotaci 3 hodiny během jednoho 

supervizního setkání. Frekvence společných supervizí byla 1x měsíčně (kromě letních 

prázdnin), plus 1x ročně výjezdní supervize s externím týmovým supervizorem mimo 

pracoviště (zpravidla s přenocováním) v časové dotaci nejméně 7 hodin. 

Linka důvěry zejména z finančních důvodů organizace kombinovala externí a interní 

supervizi, které se účastnil celý tým pracovníků (s respektem k omezením daným rozdílem 

mezi supervizí „v týmu“ a supervizí „týmu“).  Docházelo ke střídání externí týmové 

supervize s interní případovou supervizí v různých poměrech (od 1:1 až 1:3). Důležitým 

faktorem byla reflexe aktuálních potřeb členů týmu a aktuálních možností pracoviště. 

V případě potřeby (dle vývojového stadia procesu učení se supervizi a aktuální situace na 

pracovišti) bylo možné intenzitu externí týmové supervize zesílit a po přechodnou dobu 

interní supervizi upozadit či zcela vynechat. Změny v nastavení poměru prováděné interní 

a externí supervize bylo možné vést i opačným směrem, což se v období relevantním pro 

případovou studii pracoviště nestalo.  
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2.9.5 Intervize 

 

Intervize je „vzájemné poskytování supervize mezi kolegy“ (Havrdová in Kalina, 

2003, s. 135). Formálně patří stylem práce a základním nastavením jeden na jednoho do 

individuální supervize, stojí na pomezí mezi interní individuální supervizí a peer-supervizí 

poskytované na úrovni kolega-kolega. Obsahuje aspekty obou forem supervize, ale 

zároveň se v jistých ohledech zásadně liší.  

Peer-supervize je obvykle vnímána jako supervizní konzultace skupiny bez 

supervizora, nebo jako supervizní setkání dvou kolegů, kteří se na pozici supervizora 

mohou vzájemně vystřídat. Jednotliví pracovníci mají obdobné profesní postavení, ale 

nemusejí být spolupracovníky. Peer skupinu formálně vede vždy jeden ze členů skupiny, je 

považována za doplňkovou formu supervize (Matoušek a kol., 2003).  

Naproti tomu na lince důvěry probíhá intervize pouze mezi dvěma kolegy ze 

stejného pracoviště, přičemž intervizor má jak neformální, tak formálně stvrzenou profesní 

autoritu. Tým linky důvěry tajným hlasováním volí ze svého středu 3 nebo 5 intervizorů, 

kteří pak poskytují intervize kolegům a sami sobě navzájem. Svoji roli si intervizor 

s intervidovaným nemění, zůstává v roli intervizora (s výjimkou případu, kdy se sám 

nechává intervidovat jiným intervizorem pracoviště). Pozice intervizora je vymezena rolí 

profesně zkušenějšího pracovníka, který je kolegou na stejné pracovní pozici jako 

intervidovaný (neformální autorita). Způsob získání role intervizora, jako volené odborné 

funkce (na období 2 let) ukazuje na profesní odbornost (formální autorita). Intervizoři jsou 

odborným poradním orgánem vedoucí pracoviště a jsou využíváni při řešení metodicky a 

eticky závažných situací profesní praxe.   

Linka důvěry poskytovala svým pracovníkům dva druhy intervizí, přímou a 

nepřímou. Přímá intervize znamená, že intervizor přijde na předem domluvený termín do 

služby svého kolegy, naslouchá jeho hovory s klienty (přímou práci) a následně se věnuje 

reflexi a rozboru konkrétně naslechnutích hovorů. Vzhledem k tomu, že frekvence hovorů 

na službě ne vždy umožňovala dostatečnou reflexi (nebyl na ni vždy díky dalším volajícím 

klientům čas), byla na popud samotných pracovníků zavedena ještě další forma intervize. 

Jedná se o intervizi nepřímou, kdy se intervizor a intervidovaný sejdou mimo své služby na 

lince důvěry. Společný čas je věnován intervidovanému, reflexi jeho práce a profesních 

potřeb, sebereflexi a rozvoji profesní role.   

Intervize jsou důležitou součástí supervizního systému práce na lince důvěry. 

Stěžejní jsou intervize pro začínající pracovníky, neboť formou kolegiální profesní 
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podpory pomáhají při jejich vstupu do profesní praxe. Pracovníci si mohli sami vybrat 

svého intervizora a výběr mohou měnit. Intervizoři měli právo odmítnout poskytnutí 

intervize konkrétnímu kolegovi (např. z důvodů blízkého vztahu). Pracovníci (včetně 

vedoucí a intervizorů) měli nárok (ale i povinnost) absolvovat nejméně 1x ročně 3 hodiny 

přímé intervize (v kuse) a 1x ročně 1 hodinu intervize nepřímé. Z hlediska zřizovatele 

linky důvěry je intervize považována za časově i finančně přijatelnou formu profesní 

podpory pracovníků. Vedení intervize bylo intervizorům započítáváno do objemu pracovní 

doby (s obvyklou sazbou dle pracovní smlouvy, tedy s mnohem nižšími náklady nežli se 

sazbou pro externí supervizory).  

Po představení forem supervize, které linka důvěry v běžné profesní praxi využívá, 

se vrátím k ústřednímu tématu diplomové práce, dopadům supervize na resilience 

pracovníků.  

 

2.10 Supervize a resilience 

 

Mým výchozím porozuměním vztahu mezi supervizí a resilience bylo, že supervize 

má potenciál nastartovat a udržovat dynamický proces pozitivní adaptace a efektivní 

kooperace celého týmu linky důvěry, který je vystaven následkům profesní zátěže. 

Předpokládala jsem, že schopnost resilience týmu není jen pouhým součtem resiliencí jeho 

jednotlivých členů. Nejen pracovníkům, ale i poskytovateli služby (zřizovatel) by mělo jít 

o rozvoj schopnosti resilience týmu, protože je prospěšná pro stabilitu pracoviště, dobré 

klimatu v týmu a hlavně příznivě ovlivňuje kvalitu služby poskytované klientům. 

Zatím jsem v českých odborných pramenech našla jen několik zdrojů, které se 

zabývají vztahem mezi supervizí a resiliencí pracovníků. Michková (2009) ve své 

diplomové práci zaměřené na mapování supervize v sociálních službách v České republice 

zjišťovala, zda je supervize vnímána spíše jako nástroj k řešení problémových situací (12% 

respondentů), nebo spíše jako nástroj dlouhodobého rozvoje (72 % respondentů), přičemž 

16 % respondentů vnímalo supervizi jako nástroj sloužící obojímu. Předpokládám, že 

respondenti vnímající supervizi jako nástroj pro řešení problémových situací, zahrnuli do 

této kategorie také faktory podporující resilience 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 supervizních 
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zisků (Horská, 2010, s. 96). Autorka „posílení resilience“ zařadila k funkci supervize 

v řídící oblasti. 

Následuje analýza dat, které byly získány rozhovory s respondenty, pracovníky linky 

důvěry. Jedná se o pracoviště, jež je předmětem případové studie. 

3. ANALÝZA DAT 
 

3.1 Emoční aspekty zvládání   

 

3.1.1 Ventilace  

 

Ventilace je nejčastějším druhem pomoci, kterou linka důvěry svým klientům nabízí. 

Tento způsob úlevy využívali i pracovníci. Možnost „vypustit ven“ nepříjemné emoční 

obsahy vázající se k výkonu profese (nejčastěji napětí, nejistota, obavy, zklamání, 

frustrace) se stávala důležitým ventilem.  

Hana: „No, já to potřebuju pustit ven, potřebuju vo tom mluvit. Takže konzultace s někym, kdo 

tomu rozumí, nejlépe kolega, případně supervize.“  

Důležitým atributem ventilace profesních obsahů byla přítomnost dalších (jedné či 

více) zainteresovaných osob. Komunikace v rámci pracoviště (on-line či off-line) s kolegy 

(in-sidery) či supervizorem (out-siderem) obsahovala předpoklad, že ventilovaný obsah 

zůstane v bezpečí, bude vztažen k profesní roli a bude mu tak lépe porozuměno.  

Lenka: „(pomáhalo) No, co si pamatuju je jako MLUVIT o tom, vlastně všude, kde to jde.“  

Respondenti využívali k ventilaci každé příležitosti, kterou jim jejich běžná profesní 

praxe na lince důvěry nabízela. Kromě formálního pole (supervize), docházelo k ventilaci 

během organizačně-provozních procesů pracoviště, tedy vzhledem k supervizi ve struktuře 

neformální: 

 

 předávání služby 

Jolana: „…já jsem byla maximálně schopná to na ně jako vychrlit a ptát se jich, co s tím mám 

dělat.“  

Tento výrok popisuje typický model chování začínajících pracovníků, kteří měli 

velkou potřebu ventilace a od svých kolegů očekávali profesní vedení. Další výrok 
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pocházející ze stejné neformální struktury ilustruje zacházení s ventilací zkušenějšího 

pracovníka. 

Jiřina: „No, když mám na službě nějakej náročnej hovor, tak mi strašně pomáhá, právě při tom 

předávání se prostě vykecat. Ani ne, že bych něco čekala od kolegy, ale prostě to jenom vysypu 

ven, převyprávím mu to … detailněji, nežli to potřebuje k předání služby (smích) … že se z toho 

vypovídám a ulevim si […] to, co sypu na kolegu, mám pocit, že prostě je takový … ventilace, sypu 

to bez ladu a skladu...“  

 

 náslechy 

Patrik: „Já sem tam říkal ty svoje pocity a, normálně sem je natvrdo jako říkal […] mně posloužil 

většinou ten, s kym sem ved ten náslech (kolega), že sem po nepříjemných, náročných hovorech, si 

to nenes s sebou, ale nechal sem to tam.“  

Tento výrok ukazuje, že už na násleších při profesní přípravě před nástupem na linku 

důvěry se respondenti učili od svých kolegů zásadám psychohygieny profese. Využívali 

možnosti ventilace a emočního „odložení si“ ještě před odchodem ze služby.  Otevřená 

reflexe prožívání profesní role respondentů ovlivňovala pozitivně rozvoj kolegiálních 

vztahů.  

Patrik: „…že ty kolegové se vlastně velmi rychle stávali kolegama a dalo se s nima vo tom 

(prožívání profesních obtížích) povídat…“   

 

 záznamy hovorů 

Jiřina: „... a často si ulevuju i v těch zápisech. Takovejma těma ufff, no nazdar, to bylo děsný, nebo 

tak podobně.“ 

Zapsání průběhu odvedeného hovoru s klientem má psychohygienický potenciál, 

který využívali zejména zkušenější pracovníci a používali jej pro svoji ad hoc ventilaci. 

Některým respondentům postačil k abreakci a očistě již samotný akt zapsání hovoru.  

Jolana: „… častokrát to stačilo zapsat a zavřela se voda, já jsem to napsala, odevzdala a bylo to.“ 

 

 supervize 

Hana: „…já si myslim, že ta supervize je prostě dobrá, no, tady k tomu, že nějak jakoby, že člověk 

vo tom může mluvit, to pomáhá. Vo čem jinym je to linkaření, že jo? Takže stejně jako klienti 

upouštějí páru na telefonu, tak my jí vypouštíme mezi sebou.“ 

Supervize umožňovala respondentům nejen impulzivně „upouštět páru“, emočně si 

„odložit“, supervizní proces napomáhal kultivaci procesu onoho „ulevování si“. Zejména 
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vědomým využitím supervize jako bezpečného pole, ve kterém byla ventilaci emocí 

umožňována. 

Samuel: „… jakoby vodložit na chvíli takový ty kodexy a co by jako linkař eště moh a nemoh, ale 

jako … votevřít se prostě se všema emocema, co v tu chvíli člověk tam MÁ…“ 

Silné emoce jsou bariérou, která mnohdy bránila hledání a nacházení dalších 

možností. Autentické vyjádření emocí a jejich následná reflexe tuto bariéru pomáhala 

překonat. Pokud se na supervizi podařilo emoce vyjádřit, docházelo dle respondentů ke 

snižování napětí a otevření prostoru pro další supervizní práci. 

Jiřina: „…že si přehráváme ty role, někdo hraje toho klienta, to je takový hodně … hodně 

obohacující … že si to člověk může tak jako vyzkoušet, a vyzkoušet si i jak je v tom vlastně tomu 

klientovi … a zároveň si ulevit…“ 

Supervize využívala cílené techniky a metody zaměřené na práci s emocemi, které 

pomáhaly jak vyjádření emocí a abreakci, tak hledání dalších úhlů pohledů na situaci 

klienta i pracovníka. 

Samuel: „…on šel (supervizor) do toho psychodramatickýho přehrávání, s nějakým klientem, kterej 

je hodně agresivní, a že ta … kolegyně si to mohla přehrát […] vodpovídat, jako ne za linkaře, ale 

prostě vod plic, za člověka … tak to sem viděl, že jim pomáhá […] že to je dobrej nástroj na to, jak 

s tim zacházet.“ 

Bezpečné vyjádření emocí bývá obvykle prvním krokem, pomáhá nasměrovat kam 

dál, vykročit na cestu.  Někdy byla ventilace emocí krokem nejen prvním, ale zároveň 

posledním, neboť někdy tento první krok postačil a přinesl dostatečnou úlevu. I když by se 

už nic jiného nestalo, emoční abreakce a sdílení vlastního prožívání s ostatními mělo 

katarzní účinek. 

Samuel: „…a mě to přišlo, že tam (na supervizi) došlo k nějaký takový … minikatarzní úlevě, tý 

kolegyně […] tak na ní bylo vidět … taková jakoby, i tělesně, taková jakoby úleva…“ 

Supervize napomáhala procesu legitimizace emocí. Respondentům přinášelo úlevu 

ujištění o tom, že ve spojitosti s profesní rolí je normální nejen emoce mít, ale též je 

bezpečné je vyjádřit a dále s nimi v průběhu supervize pracovat.  

Simona: „…nějak bylo (na supervizi) legitimizovaný to, že se u toho fakt můžeme někdy … cejtit 

všelijak … že máme všelijaký emoce…“ 

Využití schopnosti ventilace na poli supervize navíc přinášelo nutnost ventilované 

téma uchopit tak, aby bylo pro ostatní srozumitelné (kapitola 3.4.1 Distribuce témat). 

Jiřina: „(supervize) pomáhá tím, že to řeknu a řeknu to nějak strukturovaně, tak si to urovnám 

v hlavě a … a odventiluju.“  
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Schopnost strukturace, umění zformulovat, pojmenovat a říci nahlas obavy a 

pochybnosti, stojí na počátku následného zpracování konkrétní profesní těžkosti. 

Respondenti vnímali tento rozměr a vedle možnosti ventilace považovali nutnost 

zamýšlené téma dopředu strukturovat za specificky supervizní užitek. 

 

Závěr: 

Respondenti možnost ventilace uváděli jako základní psychohygienickou ad hoc 

pomoc, která je nezbytnou součástí profesní role. Z výpovědí respondentů vyplývá, že 

supervize emoce pracovníků legalizovala, jejich schopnost pracovat s prožíváním profesní 

role dále podporovala a pomáhala do procesu vnášet strukturu.   

 

3.1.2 Sdílení 

 

Klienti se na linky důvěry obracejí, aby mohli sdílet svůj příběh. Za touto potřebou 

sdílení je dobré vnímat také potřebu emočně zvládnout svoji situaci, zvládnout nároky 

životních rolí. Také respondenti hledali možnosti, jak se vypořádat s obtížemi, které jejich 

profese přináší, jak emočně zvládnout nároky profesní role.  

Sdílení profesních obsahů není jen prostou ventilací, jeho podstatou je dialog, ve 

kterém „nejde primárně o posuzování a hodnocení věcí, či o snahu dojít k rozhodnutí, ale 

jehož účelem je pochopit a změnit smýšlení zúčastněných.“ (Havrdová, Hajný, 2008, s. 

19). Do procesu sdílení jsou zapojeni všichni účastníci dialogu. Pakliže je obsahem dialogu 

pracovní kontext (konkrétní pracovní situace, pracovní postup, vztahy vázající se k 

profesní roli), stává se dle Havrdové (2008) takový dialog supervizí. Právě k takovému 

sdílení pracovního kontextu pomocí dialogu na pracovišti docházelo a poskytovalo 

respondentům emoční oporu při zvládání jejich profesní role. 

Jiřina: „Já myslím, že nejvíc … POMÁHÁ sdílení tý práce, klientů, problémů s nima, mejch pocitů 

kolem toho.“   

Sdílení obtíží a nejistot při zvládání profesní role se dělo nejen na formálním poli 

supervize, ale během každodenní profesní praxe v neformální struktuře: 

 

 předávání služby 

Samuel: „ …takže sem jí (kolegyni) to moh vyklopit, se všema těma pochybnostmi, jak to vlastně 

dělat […] mě tak uklidnila v tom, že sem mu (klientovi) vlastně poskytnul, co sem v tu chvíli moh…“  
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On-line sdílení jeden na jednoho přinášelo respondentům nejen emoční úlevu, ale 

také profesní ujištění o oprávněnosti zvoleného postupu a normalitě jimi aktuálně zažívané 

vývojové fáze profesní role. 

Samuel: „Tam někdo říkal, taky z těch kolegů starších: ´jo, to když sem nastoupil, tak to sem měl 

taky, dlouhý hovory, to prostě postupně´…“ 

 

 náslechy 

Samuel: „…ten první hovor (na aktivním náslechu), tak jsem z toho měl dobrej pocit a vona 

(kolegyně) jako hodně vyjádřila tu podporu, takže sem to měl dobrej takovej vstup … do toho 

světa…“ 

Respondenti na násleších oceňovali při vzájemném sdílení podporu svých budoucích 

kolegů.  

Samuel: „…kolegové byli příjemní … jak v těch pasivních násleších, tak vlastně, když jsem začal ty 

aktivní (náslechy), to sem cejtil tu podporu, necejtil sem se nějak jako … moc vystresovanej…“  

 

 záznamy hovorů 

Jiřina: „… když mě někdo ujistí (reakce k zápisu hovoru), že to byl skutečně zneužívající hovor, tak 

já se uklidnim v tom, že sem mu nemohla moc ublížit (klientovi).“  

Takto respondenti získávali (se zpožděním daným off-line komunikací) odpovědi či reakce 

kolegů k hovoru, který ve službě odvedli. Ziskem bývala úleva a adresné profesní ujištění.  

Jolana: „…kolegové mi k tomu (k opakovaně volajícím klientům) mohli dopisovat do hovorů, třeba 

jo jo, na tomhle jsme se dohodli a tohle on dělá nebo nedělá vždycky, tímhle jsme si prošli všichni.“  

Zpětná vazba napsaná kolegou k odvedenému hovoru byla respondenty vnímána 

jako neočekávaná podpora a profesní ujištění o tom, že je pracovník, coby profesionál, v 

pořádku. Záznam odvedeného hovoru sloužil respondentům také jako uklidnění sebe sama, 

jako zpětná kontrola odvedené práce.  

Patrik: „…zafungovalo UŽ to, že sem si ten hovor zapsal, že sem nějakým způsobem ho vedl, pak 

sem si to celý prošel (zápis) a zjistil sem, že to vlastně je v pořádku … a že to bylo vodvedený 

(hovor) tak, jak by zhruba mělo […] že to všechno tak jako proběhlo, a velmi mi to pomáhalo…“  

Zpětné pročítání záznamu hovoru (on-line sdílení se sebou samotným) využívali 

zejména služebně mladší pracovníci k sebereflexi. Pokud posloužil jako důkaz dobře 

odvedené profesní práce, přispíval k potvrzení profesní role respondenta. 
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 supervize 

Jiřina: „…že mi hodně pomáhá vědět, že tam ty ostatní lidi jsou … nejenom virtuálně v nějakejch 

zápisech, ale že to jsou skutečný živý lidi, se kterejma se potkám a který to maj a prožívaj a 

fungujou v tom stejně jako já, nebo podobně … anebo jinak a taky zajímavě. Takový … takový jako 

to … sdílení mezi sebou, co … co z nás dělá tým.“  

Zážitek ze sdílení v týmu posiloval kolegiální vztahy (kapitola 3.1.4 Na jedné lodi). 

Společné supervize vnímali respondenti jako specifickou příležitost ke sdílení.  

Jiřina: „… ale ta supervize, to jsou ty stejný živý lidi, ale mluvíme … mluvíme pracovně … a ta práce 

je naše … to společný, na čem se potkáváme … a v tom je ta týmová supervize jiná.“  

Týmová supervize už jen samotným faktem přítomnosti ostatních kolegů a 

supervizora dávala dle respondentů vyšší vážnost obsahům, které byly na supervizi 

sdíleny. 

Samuel: „…tam (na supervizi) je přítomna většina těch kolegů … když já mám potřebu vo něčem 

mluvit, tak jsou mi nějakýma svědkama, a to na mě působí víc asi … pak vážím jako … to, co chci 

říct, a líp slyšim to, co říkám…“ 

Na supervizi docházelo ke společnému sdílení zkušeností s profesí, jejichž 

významnou součástí jsou právě zkušenosti s prožívání profesní role.  

Simona: „ … pomáhal mi ten kontakt s kolegama … jakoby, že sme se tam potkávali v rámci těch 

porad a těch supervizí a že jsem postupně … tou jejich zkušeností a tím sdílením, jak to vlastně 

prožíváme všichni.“  

K autentickým sdělením, že vlastně každý člen týmu má nějaké své profesní potíže, 

docházelo spontánně při týmových supervizích.  

Simona: „ … mě to prostě jako pomohlo, když sem slyšela (na supervizi), že i jiný zažívají tu 

bezmoc, že si s něčím fakt nevědí rady, nebo že je pro ně někdo fakt vobtížnej […] tu bezmoc sme 

kolikrát sdíleli … často to bylo vo tý bezmoci. Je fakt, že to pomáhalo, když sme si to posdělovali, 

tak … tak se nějak tak … se to líp unášelo, no.“ 

Samuel: „…v těch týmovejch supervizích, jako když právě slyšim, že … někdo s tim klientem má 

taky problém, tak se mi nějak jako … uleví … v tom, že já nejsem špatně...“  

Respondenti popisovali emoční úlevu při zjištění, že i kolegové zažívali profesní 

pochybnosti a nejistoty, prožívali pocity bezmoci a neúspěchu. Sdílení působilo úlevně, jak 

pro ty, kteří své pocity pojmenovávali, tak pro ty, kteří byli svědky. Skrze proces reflexe 

vlastních emocí, které se vztahovaly k prožívání profesní role, dokázali respondenti 

zneutralizovat nepříjemné obsahy mysli. Pozitivní zážitek ze supervize dále prohluboval 

schopnost pracovníků využívat supervizní prostor jako nástroj k získání profesní 

podpory. 
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Samuel: „…a že vim, že když by přišlo něco blbýho, tak že dostanu podporu (na supervizi)  … nebo 

že tu podporu i dostanu, když něco říkam, jako že … problém s klientem, a někdo řekne ´no jo, to já 

sem taky zažil´.“ 

Simona: „…no, mě přijde, že tam, že se tam dost vodehrávala ta podpora […] vždycky v tom (na 

supervizi) byla přítomná, jakoby ta podpora…“  

Týmová supervize pracuje se sdílením v celém týmu, což ji činilo jedinečnou a 

odlišnou od ostatních typů formalizovaných supervizních nástrojů (intervize, individuální 

supervize). Respondenti čerpali podporu nejen od svých kolegů, ale také od osoby 

supervizora.  

Jiřina: „ Že přišel někdo zvenku, kdo říkal: ´ale vy fungujete a děláte to dobře, a dělejte to dál, a 

buďte spolu´.“   

Zpětná vazba, která se odehrála v supervizním prostoru, byla respondenty hodnocena 

jako cennější nežli zpětná vazba získaná v neformální struktuře (předávání služby, 

záznamy hovorů).  

Patrik: „… já sem jí dostával (zpětnou vazbu na supervizi), hned vod počátku, to je velká posila, asi 

mnohem větší, než když někoho pochválí kolega a řekne: ´jo, četl sem si tvý zápisy, bylo to dobrý´, 

takže já sem měl to štěstí, že během počátečního období přišly tyhle zpětný vazby … víc než 

stížnosti, takže to … mě posilovalo.“  

Samuel: „…s těma kolegama na těch intervizích to bylo intenzivnější […] to mě připadalo, že sem 

tam byl tři hodiny, jak to bylo jak nabitý […] že mi to hodně DALO, no.“ 

Formální supervizní nástroje budily u respondentů nejen vyšší očekávání (viz výše), 

ale také jim přinášely vyšší profesní užitek pro jejich profesní roli, nežli nástroje 

neformální.  

 

Závěr: 

Respondenti sdíleli těžkosti s emočním zvládáním profesní role v supervizích, 

v záznamech hovorů, při předávání služeb a náslechů. Emoční úlevu způsobovalo zjištění, 

že i kolegové zažívají v profesní roli nepříjemné emoce a potýkají se s těžkostmi profesní 

praxe. Skrze sdílení emocí docházelo ke korekci vlastního racionálního náhledu na sebe 

jako profesionála, což způsobilo zpětné posílení profesní role začínajícího pracovníka 

(kapitola 3.3.2 Profesní nejistoty).  

Model on-line sdílení se začínající pracovníci učili již před oficiálním vstupem do 

profese. Úspěšné absolvování kurzu krizové intervence předpokládá, že absolvent zvládl 

metodu reflexe a sebereflexe. Během odborné stáže (náslechy) na lince důvěry byla tato 

schopnost dále rozvíjena a kultivována.  
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Zkušenější pracovníci s reflexí a sebereflexí pracovali automaticky, čímž dávali 

příklad začínajícím pracovníkům. Během týmových supervizí nešlo o záměrné učení, 

neboť primárním cílem sdílení vlastního supervizního tématu byl vlastní profesní užitek 

pracovníka, nikoli záměrné „učení“ nováčků. Pomocí sdílení byla na týmových supervizích 

zhmotňována a zpřítomňována žitá profesní zkušenost týmu.  

 

Zatímco kapitoly 3.1.1 a 3.1.2 se týkaly i jiných polí, nežli supervize, následující 

kapitoly se vztahují už specificky pouze k formální struktuře supervize.  

 

3.1.3 Přijetí do týmu 

 

Vstup do nové profese je emočně náročným obdobím pro každého začínajícího 

pracovníka. Z formálního hlediska se nový pracovník stával linkařem vstupem do 

pracovního poměru, přijetím role zaměstnance linky důvěry. Členem týmu se však stával 

až osobní účastí na týmovém dění, které probíhalo na týmových supervizích. 

Jiřina: „Já si myslim, že to zase tomu novýmu člověku (linkaři) přinese mnohem víc nějakýho 

ujištění a zabydlení se v tom týmu, když to dostane v tý supervizi, než když to má jednotlivě 

v nějakým jako rozhovoru, jinde.“ 

Už během profesní přípravy, během absolvování odborné stáže (náslechů) se budoucí 

pracovník setkával s jednotlivě s některými členy týmu linky důvěry. Týmová supervize 

byla pro nového pracovníka první příležitostí zažít celý tým najednou, být svědkem 

supervizního dění a učit se participaci na supervizním procesu. 

Jiřina: „(Supervize) …mně to přijde jak kdyby ´přijímací rituál´ … do toho týmu, jo … že o to víc je 

součástí (nový linkař), protože zažívá něco, co ty ostatní už taky zažili…“ 

Týmová supervize nabývala významu a podoby ritualizovaného aktu
29

 přijetí nového 

pracovníka do profese linkaře. Začínající pracovník byl prostřednictvím týmové supervizi 

oficiálně pozván do „cechu“ linkařů a stal se „in-siderem“, plnohodnotným členem týmu. 

Supervize podporovala začínající pracovníky při jejich vstupu do nové profesní role 

(kapitola 3.3.1 Vrůstání do profesní role). Pomáhala nováčkovi začlenit se do týmu kolegů 

a týmu přijmout nového kolegu mezi sebe (kapitola 3.1.4 Na jedné lodi). 

Začínající pracovník většinou neměl se supervizí žádné (či malé) zkušenosti. Stejně 

jako tým, ani jedinec sám od sebe se supervizí zacházet neumí, musí se supervizi postupně 

                                                           
29

 Na pracovišti opravdu existoval rituál „pasování na linkaře“, který probíhal na poradě,  na kterou ihned 

navazovala týmová supervize. 
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učit, uskutečňovat se supervizí pozitivní zkušenosti. Prvotním cílem bylo bezpečné 

otevření prostoru supervize pro sdílení nejrůznějších profesních témat a rozvíjení reflexe.  

Patrik: „…ty supervize, vlastně tohle přinášej, člověk přijde i potom s tim vlastním tématem, a pro 

mě to vopravdu nebylo snadný […] pak sem se pouštěl do … přines sem taky svoji kůži na trh, 

přines sem TO téma […] sem to najednou cejtil, že to tak není možný, že musim přinášet ty svoje 

témata, to znamená, vtahoval mě do hry ten … ten supervizor a ten kolektiv, kterej mě 

podporoval….“ 

Důležitou roli hrál supervizor a vztahové klima týmu. Supervizor může celému týmu 

v procesu „učení se“ supervizi hodně pomoci. Také členové týmu, kteří se již supervizi 

„naučili“ a umí se supervizí zacházet
30

. Zkušenější pracovníci nesli svým prostřednictvím 

týmovou supervizní zkušenost a živým příkladem ji přirozeně předávali nově nastoupivším 

kolegům.  

 

3.1.4 Na jedné lodi (Jsme v tom spolu) 

 

Podpůrná atmosféra pracoviště a pocit přináležení k profesnímu týmu jsou oporami, 

které využívali respondenti pro emoční zvládání své profesní role solitéra. Pracovníci linky 

důvěry se potkávali i jindy, nežli na společných supervizích a poradách. Ale setkávali se 

většinou pouze po dvojicích, když se navzájem střídali ve službě. V době mezi společnými 

setkáními (1-2 měsíce) věděli respondenti o zbylých členech týmu pouze zprostředkovaně, 

skrze záznamy hovorů od kolegů, které si pročítali při svých službách. Přes tuto obvyklou, 

minimálně měsíc trvající, „absenci“ živého kontaktu s většinou pracovního týmu zmiňovali 

respondenti kvalitu vztahů s kolegy velmi hojně. 

Simona: „…ty VZTAHY, že byly hodně DOBRÝ, otevřený prostě … hodně sme spolu komunikovali […] 

že sme tam chodili RÁDI, že sme se těšili i na ty kolegy, až se s nima budeme střídat, to hodně … to 

dělalo jakoby tu atmosféru tam, prostě ty lidi, ty tam dělali jakoby tu atmosféru a i ten zdroj 

(síly)…“ 

Hodnotné vztahy s kolegy byly významným médiem, které sloužilo jako pozadí 

formálních i neformálních struktur a v nich probíhajících podpůrných procesů spojených s 

profesí.    

Obsah služby „linka důvěry“, ke kterému se jednotliví klienti vztahují, je tvořen 

seskupením solitérů. Linkaři sice tvoří jeden tým, ale fakticky je každý pracovník na 

službě sám. Sám se po dobu své služby stává pro klienty zhmotněním pracoviště linky 

                                                           
30

 Z profesní zkušenosti mohu potvrdit, že pokud se členem týmu stane zkušený příjemce supervize, 

akceleruje svým působením proces „učení“ se supervizi celého týmu. 
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důvěry, zástupcem týmu pracovníků. Zvládnutí této profesní role je možné pouze při 

vysoké míře spolehnutí se na funkčnost celku, na jednotlivé kolegy v týmu
31

. Je třeba 

„naprostá důvěra v kolektivu a naprosté spolehnutí na ostatní“ (Zemanová
32

 in Knoppová, 

1997, s. 55). 

Emočně náročná situace „být na telefonu sám“ a přesto vystupovat za tým 

pracoviště, byla respondenty vyvažována vědomím příslušnosti k celku (týmu, službě). 

Jiřina: „…pro mě fakt je hrozně významný, ee … stále si potvrzovat, že … že v tom nejsem sama, i 

v tom, co mi jde, i v tom, co mi nejde … protože na tom telefonu jakoby JSEM sama…“ 

Právě společná týmová supervize umožňovala respondentům zažít in natura pracovní 

tým pospolu a najednou a obnovit si tak zážitek celku, ke kterému jako jednotlivec patřím.  

Jiřina: „…že my tam sedíme každej sám, na telefonu … a to, že se pak setkáme na supervizi, je 

takový hodně sbližovací, osobně … potom společně na nějakejch problémech, který v tý práci 

máme, tak nás sbližuje i jako profesně a řekla bych, že i … takový vzájemný naladění na sebe … a i 

ujednocení si stylu práce s klientama.“ 

Obsahem týmových supervizí byl pracovní kontext, takže na pozadí podpory 

vzájemných vztahů probíhaly procesy posilující kognitivní aspekty zvládání profesní role 

(kapitola 3. 2). 

Lenka: „…jasně, tam (na supervizi) se musí dohadovat nějaký jako týmový věci a tak, a musí tam 

bejt ten zážitek týmu jako celku…“ 

Nežli respondenti mohli dosáhnout na zážitek týmu jako celku, potřebovali si jako 

začínající pracovníci nově získané kolegy „osahat“, zažít s nimi profesní blízkost, 

zmapovat si jejich profesní postoje a názory. Prostor týmové supervize jim toto umožňoval 

efektivněji, nežli jiné provozně-organizační nástroje.  

Hana: „…trošku vím, s kým pracuju … že jen tak se střídat na službách a nevědět, jakoby, vo těch 

druhejch lidech, jak smýšlej třeba vo těch klientech, nebo jaká je ta jejich práce […] na tý supervizi 

aspoň NĚCO vo tom člověku … si vo něm udělám obrázek.“ 

V bezpečném prostředí supervize mohli respondenti své kolegy profesně poznávat, 

zorientovat se v profesním nastavení jednotlivých kolegů i celého týmu. Ziskem z tohoto 

procesu bylo obvykle pozitivní hodnocení kolegů jako profesionálů a růst bezpečí v 

týmu.    

Simona: „No tak určitě ty týmový setkání při tý supervizi, protože tam díky, a zase si myslim, že 

právě díky tomu, jakej sme byli tým, z jakejch lidí byl poskládanej ten tým, tak to probíhalo velice 

                                                           
31

 Na lince důvěry jde až o fyzické spolehnutí se na kolegy, neboť dle provozního řádu nesmí pracovník 

opustit pracoviště dříve, nežli je vystřídán.  
32

 Tento citát pochází od bývalé, již 20 let zesnulé, kolegyně. 
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živě (týmové supervize) … nebylo to nějaký toporný nebo formalizovaný … hodně věcí se tam 

votevíralo … prostě to ŽILO, no.“ 

Ačkoli je supervize formálním nástrojem kontroly (ale také podpory a učení), 

vnímali respondenti týmovou supervizi jako otevřený a bezpečný prostor. Supervize se 

účastnili všichni členové týmu napříč hierarchií na pracovišti, tedy vedoucí služby.  

Lenka: „…v okamžiku, kdy, kdy už ty kolegiální vztahy byly natolik BEZPEČNÝ, a tak si myslim, že se 

mnou kolegové dokázali mluvit jako, jako s člověkem, že tam jakoby PADLO to, že si musej dávat 

bacha (protože je vedoucí nachytá) …tak, přesně tak. Když tohleto jako spadlo, tak sem měla 

dojem, že sme vo těch klientech hodně mluvili … vesměs s kýmkoli (s kolegy).“ 

Tento výrok popisuje zkušenost z pozice nově nastoupivší vedoucí, nežli se s ní tým 

„sžil“. Následující výrok popisuje zkušenost z pozice člena týmu, který již do nově 

nastavených bezpečných a otevřených supervizních vztahů nastoupil jako nový pracovník.  

Patrik: „Pro mě byla … na supervizích (týmových) nová věc, která je velmi pěkná … že se vopravdu 

dařilo smazat mezi tím, kdo je nadřízený, to znamená, že i šéf moh v tý … tý supervizi, v tý partě, 

stát jednim z nás … já sem ten pocit vopravdu měl, to znamená, že se spousty věcí … jak 

pracovního rázu, tak jakéhokoliv lidskýho rázu podařilo votevřít, a byli sme si tam všichni rovni, 

všichni na jedný lodi…“ 

Po různě dlouhé fázi zkušenosti s týmovou supervizí a usazení se v roli profesionála 

nastávala fáze optimálního nastavení vůči superviznímu procesu a uvědomování si 

profesních zisků ze supervize.  

Simona: „Díky tomu, že tam ta komunikace probíhala jakoby i jindy, jak jen to šlo, s dobrým 

nějakým … nastavením, tak pak díky tomu mohla bejt ta supervize tak PLODNÁ … a zas díky tomu, 

že na tý supervizi se toho hodně upracovalo, tak to mohlo pak pokračovat…“ 

Autentické sdílení v bezpečné a důvěrné atmosféře, které supervize nabízela, bylo 

doprovázeno pozitivním prožíváním (zážitek správnosti a oprávněnosti procesu, který se 

děje). Pozitivní prožitek sebe sama v kontextu celku pomáhal emočnímu zvládání profesní 

role. Procesy, které „pomáhají vybudovat resilienci, jsou přátelství, spolu s možností být 

sám sebou a cítit se v pořádku takový, jaký jsem.“(Boyden a Mann, 2005, s. 8). Docházelo 

ke vzájemnému vylaďování členů týmu, který vyústil v pocit vzájemného pracovního 

napojení (prožitek smysluplné činnosti). Plodná týmová supervize byla obrazem 

profesního společenství, které s nasazením pracovalo na supervizním tématu (kapitola 

3.1.8 Tvůrčí proces). Kromě řešení a postupů aplikovatelných do profesní praxe přinášela 

respondentům radost ze společné práce a posílení sounáležitosti v týmu (kapitola 3.1.6 

Hodnota týmu). 
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Lenka: „Ten, ten pocit (na supervizi), že … že jsme v tom spolu, že ty ostatní pracujou na stejným 

tématu … že jim to něco dává … že jsou ochotný hledat a nacházet, nový cesty a možnosti … že 

jsou schopný a ochotný se tim vůbec ZABEJVAT, jo.“ 

Opakovaný prožitek zvládání profesní role, umocněný přítomností celého týmu a 

zážitkem pracovního společenství, přinášela pouze týmová supervize. 

Jolana: „Vidíš živé, milé, ostatní kolegy, kteří to zvládají taky. Jasný důkaz toho, že v tom nejsi sám, 

jsou v tom taky ti ostatní, a když to zvládají oni, tak to asi jako zvládáš taky. Vidíš většinou jejich 

neobyčejný zápal, se kterým to řeší a říkáš si, v tomhle prostředí je báječný bejt.“ 

Ale i v případech, kdy supervize nepřinášela řešení, bylo společné sdílení pro 

respondenty zdrojem potvrzení a posílení. 

Jiřina: „… někdy se nestane, že bysme vymysleli třeba … JAK to řešit … a nemáme žádný konkrétní 

řešení, jak zacházet s tím klientem, jak zacházet s jinejma problémama, provozníma třeba, který 

tam máme … ale už jenom ten fakt, že jsme se sešli, že jsme si vo tom popovídali, a řekli jsme si, že 

se v podstatě shodujeme, v názoru na to nebo v prožívání toho … nám pomůže to ustát. Jsme 

v tom společně…“ 

V této fázi se respondenti plně začlenili do týmu a uvědomovali si jak své místo 

v týmu, tak hodnotu týmových vztahů a jejich pozitivní působení na emoční zvládání 

profesní role.  

 

3.1.5 Týmový duch (solitérů)  

 

Emočnímu zvládání solitérní profesní role napomáhal konstrukt „týmového ducha“, 

kterého respondenti spojovali specificky pouze s týmovou supervizí.  

Simona: „…jakoby se tam (na supervizi) posiloval ten týmovej duch, kterej je jinak těžko tam (na 

lince) postižitelnej tím, jak se tam střídaj lidi po jednom … takže tohle myslim, pomáhalo VŠEM...“ 

Týmový duch je konstrukt, který označuje kvalitu vzniklou ze zážitku týmu jako 

živého organismu. Tým jako živá entita vyrůstá na opakovaném zažívání interakcí při 

společných setkání týmu. V kontextu týmové supervize existuje předpoklad, že supervizi 

kromě členů týmu potřebuje ještě tato živá entita, tým. Dle tohoto vnímání má tým svou 

vlastní osobnost a psychický život, který bývá označován jako „týmová kultura“ či 

„týmová dynamika“ (srov. Hawkins a Shohet 2004, s. 140). V tomto případě respondentka 

intuitivně použila k označení této entity termín „týmový duch“. Vědomí týmového ducha 

pomáhalo respondentům při jejich další práci, při které byli na pracovišti opět sami.  
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Patrik: „…myslim si, že bez těch supervizí by to jako vůbec nemohlo bejt, to pracoviště, že to 

…zvlášť jakoby v takovýmhle individuálním prostředí, kdy tam se potkáváme  na službě, ale pak je 

tam každej sám, je to prostě velmi důležitý...“  

Týmový duch pomáhal respondentům emočně zvládnout solitérní profesní roli, 

uchovat si vědomí přináležení k pracovnímu týmu a profesi linkaře.  

Jiřina: „A přestože jsem jeden člověk na telefonu, tak jsem, jakože za tým, tak ta supervize právě 

umožňuje dělat to, že vopravdu tam ten tým nějak cejtím, a mám v hlavě, a nejenom … ho mám 

teoreticky na papíře.“ 

Týmová supervize měla dle respondentů schopnost vytvářet a znovuobnovovat 

týmového ducha, kterého si respondenti pomyslně odnášeli s sebou do své každodenní 

profesní praxe.  

 

3.1.6 Hodnota týmu (Rádi spolu) 

 

Společný čas týmu strávený na supervizích napomáhal emočnímu zvládání profesní 

role respondentů. Vztahy v týmu se v různých podobách objevovaly ve výpovědích všech 

respondentů. 

Simona: „…jako myslim si, že VŠEM pomáhalo to, že tam ten (na supervizi) společnej čas trávíme, 

že tam jakoby bejt CHCEME, že jsme RÁDI, že tam jsme … přijde mi, že všichni asi … pro všechny 

bylo takový posilující to, že vlastně jsme věděli, že ač je to povinný, že tam všichni jdeme RÁDI … 

nějak jsme si to dávali najevo, že se rádi vidíme...“ 

Na pracovišti v rámci profesní legislativy byla supervize zavedena jako formální 

nástroj, který je pro pracovníky povinností a je zakotven v náplni práce konzultanta na 

lince důvěry. I přes tento formální rámec byla supervize respondenty přijímána veskrze 

pozitivně. 

Patrik: „…a to mi … ukázalo, že by ty supervize měly mít všechny pracoviště, všechny pracoviště, 

kde se dělá v kolektivu, a že by to velmi občerstvilo … občerstvilo vztahy mezi těma lidma, 

kolegama. Pro mě supervize byly vždy … super místo, sem si to užíval…“ 

Zážitek z pozitivního působení supervize na vztahy mezi kolegy a na jejich profesní 

praxi přinášel respondentům změnu v nazírání na supervizi obecně. Díky zkušenostem 

odjinud (vlastních či přenesených) respondenti ostře vnímali rozdílnost v úrovni přijímání 

supervize. Následující výrok popisuje odvrácenou tvář supervize, pakliže byla realizována 

v prostředí, které nebylo pro supervizanty dostatečně bezpečné, a ve kterém se společnému 

procesu nedařilo. 
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Samuel: „…a slyšel sem prostě vod kolegů na jiných pracovištích, kdy si lidi berou dovolenou na to, 

když má přijít supervizor, protože jim to přijde TAK jako NESMYSLNÝ… tým rozesírající aktivita […] 

a někde třeba supervize vůbec nemaj, jo … ani netušej, k čemu by to vlastně mohlo bejt, tak si vo 

to nedokážou říct […] třeba zažili supervizi v nějaký sprasený podobě, a nic jim to nedalo, tak 

netušej vlastně, vo co přicházej, vo co by si mohli říct…“ 

Díky vnímanému rozdílu si pak o to více cenili supervize využité pro vlastní a 

týmový profesní prospěch. 

Samuel: „…sem rád, že sem potkal takovýhle lidi (na pracovišti), a že mi to přijde (supervize) jako 

fakt … účelně strávenej čas…“ 

Respondenti počítali s tím, že vztahy mezi kolegy nemusí být vždy jen pozitivní.  

Samuel: „…konflikty nějaký mezi kolegama, kdyby tam visely, tak by to bylo takový jako blbý […] že 

mám povědomí vo tom, že když by se tam udál nějakej konflikt mezi kolegama … takže minimálně 

za ten měsíc bude supervize, minimálně jednou za dva měsíce bude supervize, kdy tam přijde ten 

supervizor, externí … a, že se to bude moct nějak řešit.“ 

Naučili se profesní neshody či konflikty přinášet do supervize a věnovat jim 

pozornost v rámci celého týmu. Ve svých výpovědích se respondenti o tématu 

individuálních sporů během supervize nezmiňovali. Často se však objevovalo téma 

kvalitních a přátelských vztahů na pracovišti jako přidané hodnoty, která nemusí být 

v profesní praxi samozřejmostí.   

Jolana: „Ale na supervizi je vidím všechny. Ten fakt, že je vidím všechny najednou, je významnej. 

To, že vidím jednou tady toho a jednou tamtoho, to není ono. To je absolutně, úplně jiná kategorie. 

[…] A ti lidé jsou schopni […] večer, v nějakou strašlivou noční hodinu, ještě všichni pracovat. A u 

toho všeho jeden druhému vaří čaj a chovají se k sobě dobře. V tomhle týmu já jako vydržím.“ 

Nezanedbatelným přínosem supervize bylo zprostředkování zážitku sebe sama 

v týmu. V týmu kolegů, kteří vykonávali stejnou profesi, zvládali svoji profesní i 

kolegiální roli. Vzájemná péče kolegů a pracovní nasazení během týmových supervizí 

představovaly hodnoty, které zvyšovaly motivaci respondentů ke členství v týmu.  

Samuel: „…jak sme jednou mluvili vo tom, že se dávali ty vypolštářkovaný … že ta atmosféra je 

taková vypolštářkovaná, že když někdo něco to, tak druhej mu jako pomůže […] že se tam dějou 

věci, který by se dít vlastně nemusely, protože nejsou v popisu práce, ale že je tam nějakej duch […] 

dát něco eště navíc, než musim…“ 

Klima vzájemnosti a dobrých kolegiálních vztahů nebylo výsadou pouze týmové 

supervize, prorůstalo napříč celým pracovištěm. Nicméně respondenti onu vzájemnost 

v souvislosti s týmovou supervizí vnímali nejostřeji. Prožitek vzájemnosti a atraktivity 

skupiny, do které patřím, ovlivňují jak motivaci, tak procesy zvládání profesní role. Tento 
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prožitek nastával nejintenzivněji během přítomnosti celého týmu, na týmových 

supervizích.  

 

3.1.7 Humor 

 

Přítomnosti humoru a legrace napomáhá emočnímu zvládání profesní role. Humor 

v supervizi posiluje vědomí vzájemnosti a sounáležitosti s ostatními.  

Samuel: „… tam je sranda, někdy, na tý supervizi … takový jako … že to pomáhá jakoby k tomu … 

nějakýmu … že se cítím jakoby … část kolektivu, že nejsem jenom jako sám, ale že, nějaká jako 

sounáležitost...“ 

Schopnost týmu odlehčit pomocí humoru tíhu zátěže plynoucí z profese pomáhala 

překonávat bariéry přirozeného ostychu. 

Samuel: „…že nejsme uzavřený v nějakým jako: ´tak teď pomáháme a mělo by to bejt co 

nejserióznější´ … a vlastně ta legrace trošku pomáhá vodlehčit to a dává jako … votvírá dveře 

tomu, aby někdo přišel: ´hele, mě se teď fakt ten hovor nepoved, já bych vo tom potřeboval mluvit, 

nemám dobrej pocit z toho, jak sem to s tim klientem zvládnul´.“ 

Humor zpřístupňoval respondentům cestu k otevírání ožehavých témat profesních 

nejistot a obav. Díky přítomnosti humoru docházelo k dalšímu sblížení kolegů a posílení 

vzájemných kolegiálních vztahů. 

Jolana: „A do toho polovina z mých báječných kolegů se smyslem pro humor tam hodí nějaký vtip. 

Já jsem už asi čtyři roky v zajetí toho, že humor neobyčejně sbližuje […] je to báječné.“  

V odborné literatuře o supervizi lze najít obdobné názory: „Humor působí jako 

bezpečnostní ventil pro napětí ve skupině. Prudké výměny mezi členy skupiny nebo mezi 

jednotlivými klikami mohou být zneškodněny pomocí vhodné humorné poznámky. 

Soudržnost skupiny se zvyšuje v kolektivní zkušenosti smíchu. Smích má integrační 

funkci, spojuje skupinu dohromady.
33

“ (Kadushin a Harkness, 2002, s. 419).  

Přítomnost humoru během supervizního procesu je i dle mých profesních zkušeností 

známkou bezpečí a otevřených vztahů. Humor může mít vliv i na profesní spokojenost: 

                                                           
33

 V originále zní citace takto: „Humor  acts as a safety valve for tension in the 

group. An acrimonious interchange between one member of the group and another or 

between on clique and another can be defused by an appropriately humorous remark. 

Group coherence is enhanced in the collective experience of laughter. Laughter together 

unites the group, performing an integrative function.“ (Kadushin a Harkness, Supervision 

in Social Work, 2002, s. 419). 
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„Uspokojení z práce bylo vyšší u supervidovaných, kteří měli supervizory s dobrým 

smyslem pro humor a používali jej v interakcích se supervidovanými.
34

“ (Decker, 1987 in 

Kadushin a Harkness, 2002, s. 277). Schopnost týmu dokázat si ze sebe a své profese 

legraci, lze vnímat jako známku vědomé zakotvenosti v pozici profesionála, neboť padly 

obavy o diskreditaci zvládání profesní role (kapitola 3.3.3 Vlastní cestou). 

Samuel: „…kdybychom byli takový moc upjatý a hráli si na nějaký jako borce, kerý vlastně ani 

nemůžou, moc jako přiznat, že něco nezvládaj, tak … tahleta atmosféra, toho jako že se dokážem 

zasmát, že trošku jakoby vodlehčíme a zlidštíme, tu náročnost … že to je forma nějakýho … taky 

psychohygieny, že to tam prostě patří, no.“ 

Společný humor a společný smích pomáhal respondentům zvládat náročnost profese 

o to lépe, když se odehrával ve společně sdíleném prostoru týmové supervize. 

 

3.1.8 Tvůrčí proces (Pohrát si spolu) 

 

Týmová supervize nabízela bezpečné pole, kde je tým spolu a jeho pozornost je 

zaměřena na pracovní kontext. Respondenti uváděli důležitost tohoto pole zejména 

v souvislosti s využitím potenciálu týmu při hledání nových cest a možností, jak si 

poradit s profesními obtížemi. Toto období nastalo ve fázi, kdy se kritické množství členů 

týmu dostalo do vývojové etapy zakotveného profesionála (kapitola 3.3.3 Vlastní cestou). 

Lenka: „(supervize) …to je vlastně jedna z mála příležitostí, jak je všechny (kolegy) dostat 
dohromady a přinutit je, aby se (smích) začali koukat … jak to je… (Přinutit je, aby se začali koukat 
na stejnou věc.) No, a jakmile se tohle stane, tak voni si s tim pak začnou hrát a lezou z toho 
úžasný věci. […] Začnou si to různě brát do ruky, a vošahávat, a koukat na to zepředu a zezadu a 
budou říkat: ´hele, mně se to líbí takhle.´A druhej bude říkat: ´hele, a mně se to takhle nelíbí.´ 
Začnou se tim prostě nějak zabývat.“ 
 

„Pohrát si“ spolu se supervizním tématem v týmu znamenalo využít synergického 

efektu, který v kooperující skupině přirozeně nastává. Týmová supervizní zkušenost nebyla 

jen prostým součtem individuálních supervizních zkušeností jednotlivců. Vznikala ještě 

další kvalita nesena společným sdílením, reflektujícím a otevřeným „bytím s“. Touto 

kvalitou byl týmový prožitek participace, otevřené a aktivní účasti na společném dění 

realizovaném prostřednictvím supervize (kapitola 3.1.4 Na jedné lodi).  

                                                           
34 V originále zní citace takto: „Decker (1987) found that supervisee job satisfaction 

was higher in contact with supervisors who had a good sense of humor and used it in the 

interaction.“ (Kadushin a Harkness, Supervision in Social Work, 2002, s. 277). 
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Následující výrok respondentky ukazuje významnost přítomnosti supervizora, 

který chrání bezpečí a strukturu supervizního prostředí, aby mohl tvůrčí proces nerušeně 

probíhat. 

Jolana: „…ale je tam (na supervizi) ten jeden z vnějšku (supervizor), kterej tam ne úplně patří a 
kterej má odpovědnost za to, aby to nevybočovala z hranic. A to když budu na supervizi pískat já 
nebo někdo jinej z týmu, tak to nebude ono. Protože jsem jeden zevnitř a nemůžu současně hlídat 
hranice a současně si hrát uprostřed toho pískoviště. Je to velmi obtížné. A takhle si můžeme hrát 
skoro všichni, protože ten hlídač, ten rozhodčí, je někdo jinej. Jsem víc s tím týmem a míň musím 
střežit něco z vnějšku.“  
 

Vědomí toho, že hranice a strukturu drží pro tuto chvíli někdo jiný, na kterého se 

mohu spolehnout, otevírá možnost plné participace na společné práci. Při tvůrčí práci 

jsou členové týmu pohlceni procesem a otevřeni novým možnostem, ale pouze za 

předpokladu bezpečí a důvěry. Otevřenost nabízí další dveře, možnost přidání dalšího 

rozměru, kterým je hloubka.  

Jiřina: „ …v tý supervizi týmový, můžu mluvit o konkrétních klientech, můžeme si dovolit používat … 

jejich věty, jejich přezdívky nebo jména, což to hodně zjednodušuje, a myslím si, dostanem se … víc 

do HLOUBKY a zároveň je to ochráněný...“ 

Respondenti právě hloubku ponoru do supervizního procesu oceňovali v souvislosti 

s praktickým přínosem pro jejich profesní praxi.  

Samuel: „…no, že se to neřeší, jenom jako v tom verbálním […] ale že se to zkusí víc přes to takový 

prožitkový, který to votevře … že to jde víc na dřeň […] pro mě taky jako to bylo velmi přínosný, 

vidět (na supervizi), že může dojít k týhletý změně postoje jakoby … jestli na toho klienta mám 

nebo nemám … jo, skrz takhle krátkou celkem interakci…“ 

Ochota „jít na dřeň“ souvisí s otevřením potenciálu změny, která mnohdy nastává 

přímo při supervizním procesu.  

Lenka: „A že jsou (linkaři) schopný ZMĚNY, že jsou schopný prostě tam (na supervizi) přijít a říct. 
„Hele, tenhleten (klient) už mně fakt jako leze na nervy, mám ho plný zuby, nejradši bych ho jako 
vodstřihla…“ a pak se tam (na supervizi) něco stane, něco jako uvidí, něco zažije, uslyší … a 
najednou je to jako JINAK.“ 
 

Posilujícím faktorem je i schopnost respondentů vnímat možnost změny jak u sebe, 

tak u svých kolegů. Pak je možné supervizní proces dobře uzavřít, i když se během něho 

řešily nepříjemné obsahy či během procesu došlo k nelibě vnímaným interakcím. 

Lenka: „…ten dobrej pocit z toho, když ty lidi, když to na nich bylo vidět a slyšet, že vo tom mluvili, 
že jo, že jako … se to někam pohlo, že jako … si z toho něco nesou, že se udála nějaká změna, ať už 
třeba jenom v tom, změně úhlu pohledu, nějaká jako dílčí věc. […] Jako byly tam nepříjemný věci, 
to jo, ale … ale ty se podařilo během tý supervize vlastně nějak změnit tak, aby se dalo dobře 
vodejít.“ 
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Supervize zprostředkovala zážitek jednotlivce z participace na tvůrčí práci celého 

týmu a prožitek užitku ze změny.  

Lenka: „…že tam jsme všichni dohromady, že se tam něco děje, že to je nějaký tvůrčí, že to pomáhá 

… že to je prostě nějaká smysluplná aktivita, která … která, dokáže, vlastně, znovuobnovovat ten 

smysl toho, proč tu práci děláme.“  

Anticipace možnosti změny a prospěchu celku jsou dílčími částmi procesu, kterým 

supervize pomáhá pracovníkům zachovávat smysl jejich profese. Supervize uchovávala 

recept na to, jak v týmu znovuobjevovat smysl služby klientům. 

 

3.1.9 Sdílená odpovědnost 

 

Týmová supervize je specifická už jen samotnou přítomností 15 a více členů týmu 

najednou. Vzájemné živé interakce a společný dialog vyžadují strukturu a hranice, aby 

místo bezpečí a kooperace nenastal neproduktivní chaos.  

Samuel: „…ten supervizor, že to má nějak … strukturuje to…“ 

Respondenti si uvědomovali nezastupitelnou roli supervizora při podpoře a vedení 

supervizního procesu. Očekávali od něho roli toho, kdo hlídá strukturu, hranice a bezpečí 

supervizního prostoru. 

Jolana: „Pro mě to bylo to, že to nemusím držet … máme najatej stojan (supervizora), kterej bude 

hlídat […] stanová tyč. Tu jsme si pronajali a ta to tam bude držet. […] On je odpovědný za to, co 

tam budem, jestli se někam, nebo do značné míry odpovědný za to, jak dlouho se budeme točit 

v kruhu a kdy půjdeme dál.“ 

Očekávaná spoluzodpovědnost supervizora za vývoj supervizního procesu, možnost 

bezpečně delegovat na chvíli profesní odpovědnost na někoho jiného, přinášela 

respondentům možnost emočního uvolnění a svobodného využití prostoru supervize.  

Jolana: „…já můžu víc zlobit a víc se vracet k té jedné specifické věci, která mě … ničí, protože 

velkou část té odpovědnosti, aby mě vodtamaď dostal někam k dalším konstruktivním krokům, má 

teď ten druhej. Já si můžu hrát trochu na to dítě, které odmlouvá…“ 

Dovolit si pustit na chvíli, byť v chráněném bezpečí supervize, kontrolu a 

odpovědnost profesionála, vyžaduje odvahu. Uvědomovaná možnost dát se všanc procesu 

a moci si i trochu „zazlobit“, „zahrát“ si na klienta, přinášela respondentům emoční úlevu a 

další uvolnění tvořivého potenciálu (kapitola 3.1.8 Tvůrčí proces). Zároveň mohlo jít o 

druh nevědomého emočního „vybití“, které se objevuje v rámci fenoménu „vytváření 
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paralel“
35

 a jehož cílem je vyřešení problému jeho nevědomým přehráním ve vztahu tady a 

teď, mezi supervidovaným a supervizorem (Hawkins a Shohet 2004, s. 87). 

Další možností, jak ulevit tíze odpovědnosti, bylo využít spoluzodpovědnosti celého 

týmu a přítomnosti supervizora. Aby se toto mohlo stát, museli respondenti slevit z pocitu 

osobní zodpovědnosti a pustit kontrolu nad situací.  

 Lenka: „…a ve chvíli, kdy to je takhle vosvícený z různejch úhlů pohledů, tak vlastně vidíš, že to 

tvoje řešení nemůže bejt vlastně … nejlepší […] tím pádem jako nezbejvá nic jinýho, než jako pustit 

tu kontrolu nad tim a říct si: ´Fajn, tak jako v tuhle chvíli je ta zodpovědnost jako na nás, nejenom 

na mně´ […] že to můžu pustit jakoby ze svejch rukou, protože to vlastně drží v tu chvíli ten celej 

tým.“  

Až ve chvíli rezignace na správnost pouze vlastního řešení byli respondenti 

připraveni otevřít se novým možnostem a participovat na týmovém hledání dalších cest. 

Pracovníci, kteří již převzali část kolektivní odpovědnosti za chod pracoviště, měli 

přirozeně zájem o prospěch klientů, tedy o kvalitu poskytované služby. Tento zájem 

supervizí dále rozvíjela a kultivovala (kapitola 3.3.3 Vlastní cestou). Spoluzodpovědnost, 

lépe řečeno sdílená odpovědnost, se nevázala pouze k přítomnému okamžiku, kdy se 

supervize odehrávala, ale také k výsledkům supervizní práce a jejich praktické aplikaci do 

každodenní profesní praxe.  

Jiřina: „…když já já si sama nevím rady, tak se můžu vopřít vo to, na čem jsme se domluvili, jo … je 

to nějaká opora, něco … možná trochu ulevení si z tíhy odpovědnosti, protože je to něco, na čem 

jsme se shodli…“ 

Prožitek odevzdání odpovědnosti do rukou celého týmu, či spíše přizvání celého 

týmu ke spoludržení odpovědnosti, popisovali respondenti jako úlevný a osvobozující 

(kapitola 3.2.5 Sjednocení stylu práce). Zároveň byl výsledek společné supervizní práce 

pro další profesní praxi respondentů závazný (kapitola 3.2.7 Konsenzus jako nástroj 

řešení).  

Týmová supervize pomáhala skrze prožitek sdílené odpovědnosti uvádět do 

profesního života konkrétní způsoby řešení společných profesních obtíží. Praktická 

aplikace přijatých opatření upevňovala emoční zvládání profesní role jednotlivců (i týmu 

jako celku) během každodenní profesní praxe. 

 

                                                           
35

 Při fenoménu „vytváření paralel“ jsou objevovány procesy, které působí ve vztahu mezi klientem a 

terapeutem a to prostřednictvím toho, jak se odrážejí ve vztahu mezi terapeutem a supervizorem. 

Zjednodušeně lze říci, že supervidovaný se stává svým klientem a ze supervizora se pokouší udělat sebe 

v roli terapeuta (Hawkins a Shohet 2004, s. 87). 
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3.1.10 Čistý stůl 

 

On-line komunikovat a sdílet prožívání profesní role v rámci celého týmu byla 

možné pouze na poli týmové supervize. Prožívání spojené s profesí se neváže pouze ke 

klientům, ale zahrnuje také kolegy, sebe samého, tým, pracoviště, organizaci. Otevřené 

vztahy by neměly být blokovány latentně přítomnými, ale nevyřčenými obsahy.  

Hana: „Tak určitě, by mělo bejt čisto v tom týmu. […] Čisto znamená … vyříkaný věci, což ne 

vždycky je úplně jednoduchý.“ 

Tento výrok odkazuje, kromě podtextu profesní praxe, též na souvislost se vztahovou 

komponentou týmu (kapitola 3.1.6 Hodnota týmu). Vztahové bezpečí v týmu je nutnou 

podmínkou pro schopnost autenticky prožívat a reagovat. 

Patrik: „…v tu chvíli, kdy sme se všichni (supervize) účastnili, tak sme věděli, co se asi děje na těch 

druhých stranách a … to byly velmi dobrý chvíle, to zas jenom přesvědčilo, vo tom, že to je nutný, 

ta supervize … a to je podle mě ten IDEÁL, když se sejdou lidi a všichni mluví: ´mě je to příjemný, 

mě je to nepříjemný, já to mám takhle´, kdy se ty věci prostě vyderou na povrch, a každej tam sedí 

a ví, co si ten druhej myslí, to je úplnej ideál, v tom společenství… a to se nám dařilo…“ 

Touto cestou pomáhala týmová supervize zneutralizovat napětí, dávala 

respondentům možnost svobodně vyjadřovat své myšlenky, názory a postoje, aktivně se 

účastnit týmové diskuze. Supervizní proces obnovoval schopnost týmu společně pracovat, 

zaměřit se na společný cíl, kterým byla především dobrá profesní praxe. Do povědomí 

týmu se dostávalo, že každý člen týmu má možnost (a že je účinné, tím pádem žádoucí), 

aby supervizní prostor ke svému užitku využíval. Navíc, pakliže tak učinil, přinesl užitek 

nejen sobě samému, ale také celku.  

Patrik: „…schopnost se dohodnout v rámci týmu […] v těch nejtěžších chvílích, na tý supervizi, 

vyndat ty věci … což je strašně vobtížný […] tak si myslim, že jedině ta supervize to dokáže eště 

zachránit, protože bez toho ty lidi utíkaj.“ 

Týmová supervize pomáhala vytvářet nové týmové zkušenosti, které si jednotliví 

členové týmu nesli dál do své profesní praxe. Pozitivní zkušenost „vyříkávání si“ 

profesních obsahů mnohdy akcelerovala vývoj dalších supervizních procesů směrem ke 

společnému hledání (kapitola 3.2.6 On-line dialog týmu) a rozhodování (kapitola 3.2.7 

Konsenzus jako nástroj řešení).  

  

Závěr kapitoly: 

Supervize jako formálně zakotvený nástroj sloužila jako prostor setkání celého týmu, 

což bylo pro respondenty zásadním atributem, který odlišoval supervizní dění od 
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neformálních polí. Supervizní prostředí umožňovalo respondentům nejen slyšet a vnímat, 

ale být slyšen a vnímán. Již existující podpora a kooperace kolegů byla na supervizi 

posílena přítomností celého týmu a supervizora. Supervize pečovala o vztahy v týmu, 

týmového ducha a pomáhala znovuobjevovat smysl profese. 

Supervize umožňovala respondentům zpracovávat prožívání profesní role a zacházet 

s emocemi v profesním a supervizním kontextu. Tato zkušenost pozitivně ovlivňovala 

proces zvládání profesní role respondentů.  

 

3.2 Kognitivní aspekty zvládání  

 

3.2.1 Právo něco dostat 

 

Supervize je prostorem určeným pro sdílení a reflexi profesních obsahů a pracovních 

témat. Supervize „vytváří organizovanou příležitost k reflexi“ (Havrdová, Hajný, 2008, s. 

21) a je formálním nástrojem, který má poskytovat podporu a pomáhat pracovníkům 

zvládat obtíže profesní role. 

Jiřina: „ V těch neformálních, tam si myslím, že je to hodně na mně, a … většinou ani moc 

nečekám, že něco dostanu, je to spíš většinou ventilace, ale v těch formálních (supervize) … do 

toho jdu většinou s nějakou konkrétní zakázkou … a čekám, že se něco dozvím, že něco dostanu […] 

tak nějak tím, že je to formální, tak … se mi to zdá jako … moje PRÁVO, něco dostat, jo, že … že je 

to nějaký příslib, prostě, že by tam něco takovýho mělo bejt…“ 

Z výpovědí respondentů vyplývá, že jako zkušenější pracovníci již učinili pozitivní 

zkušenost se supervizí a tudíž měli směrem k supervizi vyšší očekávání. 

Samuel: „…a je na to ten prostor (na supervizi), jako tak teď ho probíráme (klienta) […] čekám, že 

když už se něco vybere, nějakej klient nebo téma, tak se to nějak dotahne do nějakýho, trošku jako 

tvaru, kdy ten, kdo s tim přišel, s tím zadáním: ´hele já mám tenhle problém´, tak že jako řekne: ´no 

tak jo, něco si z toho vodnáším´.“ 

Uvědomované právo něco ze supervize dostat, něco si do profesní praxe ze supervize 

s sebou odnést, je známkou dobré participace na supervizním procesu, neboť je jím 

zvědomován užitek pro profesi (potřeby pracovníka, týmu, služby).  

Simona: „Jo i to, že máme nějakej společnej CÍL, že tam (na supervizi) budeme chtít probírat věci, 

který už předtím jsme, na ně nějak natrefili, že nás tížej...“ 

Jolana: „Jasně, (supervize jako prostor) kterej je k tomu určenej a tím, že tam bude víc lidí, tak se 

to vyřeší hned nebo líp nebo … pohne se s tím víc.“ 
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Zaměření na společný cíl a využití potenciálu reflexe celého týmu se stávají 

uvědomovanými atributy dobré supervizní práce. Účast na supervizi spouští u pracovníků 

anticipaci vyšších očekávání směrem k naplnění jejich profesních potřeb. 

 

3.2.2 Obnošená témata (To už jsme řešili mockrát) 

 

Profese linkaře s sebou nese typické problémové situace či témata, na které každý 

začínající pracovník dříve nebo později narazí.  

Jiřina: „… že je dost častý, takový ty vopakující se témata, když přijdou nováčkové […] který toho 

novýho jako vždycky porazej…“ 

Zvláště na počátku kariéry napomáhala reflexe zkušenějších kolegů, kteří 

s typickými obtížemi profese již měli zkušenosti, ke zvyšování bezpečí a profesní jistoty 

začínajícího pracovníka.  

Jiřina: „… pokud někdo přišel s něčim (na supervizi), že bylo nový, že ho to prostě zasáhlo, rozhodilo 

… tak stejně se potom ukáže, že to už někdo …že už se to objevilo dřív, že už to někdo zažil...“ 

Během supervizního sdílení mohl zažívat, že jeho vlastní profesní obtíže mají hodně 

společného s obtížemi, kterým čelili i jeho kolegové. 

Jiřina: „…a oni (kolegové) mu potvrzujou: ´jo, tohle, to už jsme řešili mockrát (smích) a je to tu 

zase´, a ti, co to řeší zase (staří linkaři) si zase můžou ulevit v tom (smích), že už toho mají plný 

zuby, protože je to furt dokola.“ 

Pohled zkušenějších kolegů přinášel začínajícímu profesionálovi ujištění, že „dělá 

věci správně“, tj. jak je očekáváno. Snaha „dělat věci správně“ je snahou podávat při práci 

s klienty dobrý výkon, obstát v nové profesní roli (kapitola 3.3.2 Profesní nejistoty). 

Začínající pracovníci čerpali na supervizích při řešení těchto „obnošených témat“ 

podporu, informace, rady a konkrétní doporučené postupy. Zkušenější pracovníci zažívali 

emoční úlevu při ventilaci, která po určitý čas jejich profesní kariéry fungovala jako dobrý 

ventil. O dalším vývoji strategií, jak služebně starší respondenti zacházeli s „obnošenými 

tématy“, je pojednáno v kapitole 3.5 Meze supervize.  

 

3.2.3 Profesní paměť týmu 

 

Existence obnošených témat implikuje vznik konstruktu „profesní paměti týmu“. 

Vědění o linkařské profesi se skládá ze součtu profesních zkušeností současných 
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pracovníků (kolektivní paměť) a zkušeností bývalých pracovníků (profesní paměť týmu). 

Kolektivní paměť týmu se plynutím času stává součástí profesní paměti. Profesní paměť 

týmu má složku aktivní (zážitky současných pracovníků s bývalými kolegy) a pasivní 

(záznamy hovorů sahající několik let do minulosti).  

Specifickým tématem na lince důvěry byli tzv. „kartotéční klienti“, tj. klienti, kteří se 

na pracoviště obraceli opakovaně a dlouhodobě. Linkařské vědění o dlouhodobých 

klientech bylo uloženo právě v profesní paměti týmu. 

Jolana: „… já jsem strašně potřebovala ty data z minulosti (kartotéčních klientů) … jako co jim kdy 

kdo vopravdu co řekl, co se s nima kdy kde vopravdu jako stalo. Dobrý způsob co s tím dělat, je … 

naučit se všechny ty lidi (klienty) identifikovat a dočítat si, co se s nima kdy dělo.“ 

Kartotéční klienti bývají profesní výzvou a prubířským kamenem podávání 

profesního výkonu nejen začínajících, ale i zkušených pracovníků. Stávali se také častým 

obsahem jak případových, tak týmových supervizí. 

Lenka: „…zorientovat se v těch kartotéčních klientech, to znamená v těch dlouhodobých […] a že 

každej novej člověk vlastně, může být dobře sežrán, tak jak to udělat, aby mě nesežrali hnedka […] 

no, sem si je (dlouhodobé klienty) potřebovala vošahat, takže mluvit vlastně s kolegama vo tom, 

jak to je, s nima, porozumět, vlastně, těm příběhům.“ 

Pro respondenty, kteří pracovali jako solitéři a museli se spolehnout sami na sebe, 

byly zkušenosti uložené v profesní paměti týmu cenným zdrojem pomoci, podpory a učení, 

a to zvláště na počátku jejich profesní kariéry. Supervizní proces podporou reflexe 

profesních zkušeností zaměřoval fokus pozornosti na konkrétní pracovní situace, čímž 

zpřístupňoval zkušenosti a informace uložené v kolektivní i profesní paměti týmu a dával 

prostor k jejímu projevení. Tím byla týmová profesní zkušenost na supervizi 

zpřítomňována a znovuobnovována.  

Profesní paměť týmu uchovávala odpovědi, zprostředkovávala osvědčené, zkušeností 

prověřené postupy, vzorce chování a jednání. Poskytovala myšlenkové mapy, které 

pomáhaly začínajícím pracovníkům typické problémové situace profese zvládnout. 

Týmová supervize měla důležitou funkci udržování profesní paměti týmu.  

 

3.2.4 3D pohled 

 

Ve všech výpovědích respondentů se objevovalo v souvislosti se supervizí téma 

jiného úhlu pohledu. Respondenti se shodli na potřebnosti zprostředkování dalších pohledů 
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na jejich profesní praxi. Týmová supervize byla formálním nástrojem, který toto 

„nahlížení“ ze všech stran umožňoval. 

Hana: „Slyším názory druhejch lidí, to je pro mě důležitý … obvykle mi poskytnou i jinej náhled na 

věc, což je pro mě velmi důležitý, protože vobčas votevřu voči, že jo, vůbec takhle sem vo tý věci 

nebo tady vo tom přístupu ke klientovi vůbec nepřemejšlela … i jakoby takový kontroverzní názory, 

sou docela zajímavý, i když já se s nima třeba neztotožňuju, tak přesto je to pořád jinej … jinej úhel 

pohledu na tu věc, což je dobrý.“ 

Slyšet a vnímat během supervizního procesu názory a postoje dalších členů týmu 

respondentům pomáhalo rozšířit a obohatit vlastní pohled na profesi.  

Hana: „…Že mám votevřený uši, voči a poslouchám ty druhý … a snažim se pochopit, jakoby, ten 

jejich přístup a náhled, na tu věc. Když to maj´ jinak, než mám já. […] Posouvám se dál, v tý práci. 

Snažím se nemít jenom ten svůj pohled, kterej je jakoby zastřenej mejma, nevim, pocitama, 

názorama.“ 

Vnímání odlišnosti pohledů v bezpečném prostředí supervize pomáhalo 

respondentům v jejich procesu profesního růstu. Supervize pomáhala zacílit pozornost 

celého týmu na konkrétní profesní téma. Pohledy jednotlivých členů týmu na tu stejnou 

věc vykazovaly různou míru podobnosti či různosti. Pro respondenty bylo cenné zjišťovat 

a zažívat obojí. 

Jiřina: „A pak mně teda hodně pomáhá, když se dozvím, že to mají ostatní lidi podobně … že mají u 

toho podobný pocity, že zažívají podobný problémy, a zároveň … to mají taky trochu jinak, což 

obohacuje ten můj pohled, a … ještě víc obohacující je to od těch, který to nemají vůbec (smích), 

protože na to koukají jako ti mimozemšťani a otvírají ten tunel zase někam ještě úplně jinam.“ 

Pracovní tým může mít díky společným klientům a nutnosti ujednocení stylu 

profesní práce sklon k „tunelovému“ vidění svých obvyklých profesních obtíží. Již 

samotný akt komunikace se supervizorem jako „cizincem“ přinášela respondentům 

profesní užitek v podobě inspirace a nastartování společného přemýšlení. Supervizor, který 

má v týmovém supervizním procesu jako jediný pozici out-sidera (přichází zvenčí a není 

členem týmu), byl pro respondenty tím, kdo přinášel ještě jiné pohledy nežli kolegové 

v týmu.  

Jiřina: „…když je to supervize někoho zvenčí, tak je to zajímavý ještě zase v tom … nadhledu a 

JINÝM pohledu, zvenčí, že jo… Přináší … ufounský otázky, nechá si všechno vysvětlit, jak to teda je, 

což samo nás nutí nějak strukturovat, společně, a … přináší prostě nový pohledy, jiný způsoby, jak 

s tím zacházet […] vidí věci, který my už nevidíme, určitě to … myslim, že ta kombinace vobojího…“ 

Jolana: „A tady taky, velká role toho (individuálního supervizora), kdo ti k tomu říká své vlastní 

postřehy. […] A to je to, co od ní taky očekávám, mimochodem, tenhle … trochu od kolegy, trochu 

od autority pohled…“ 
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Respondenti v souvislosti s umožněním jiného pohledu hojně zmiňovali důležitost 

osoby supervizora. Pohled supervizora vnímali ještě v jiné kvalitě, nežli pohled kolegů. 

Očekávali od něho jak jeho názory, pohledy, tak postřehy k jejich profesní praxi, 

vztahovali se k němu jako k profesní autoritě a to jak v individuální, tak v týmové 

supervizi.  

Simona: „…na tý supervizi (týmové) je to jiný, že je tam ten supervizor, že to nějak facilituje … 

jakoby pomáhá ty témata uchopit, aby třeba nezapadly a neztratily se, nebo je nějak nasvítí, že jo 

… upozorní, kam se máme třeba dívat, v tu chvíli, nebo že se díváme někam všichni, nebo 

naopak…“ 

V týmové supervizi plnil supervizor důležitou roli facilitátora supervizního procesu, 

který pomáhal týmu v dovednosti nahlížet na profesní praxi v co nejširším možném 

kontextu. Cílem supervize je dle Hajného „zpřehlednit proces práce s klienty, aby jej 

pracovníci lépe ´viděli´, mohli se v něm orientovat a jednat v souladu s profesními principy 

ve prospěch klientů, učit se ze své práce a rozvíjet kvalitu vzájemné spolupráce“ 

(Havrdová, Hajný, 2008, s. 93). 

Lenka: „…tak se ten člověk (klient) nebo ta kauza vlastně nasvěcuje z různejch jako stran, takže 

jednak můžeš vidět to, co vlastně vidět sama nemůžeš, prostřednictvím těch druhých […] 3D 

pohled, jako něco, vo čem je jasný, že já si sama nemůžu zařídit, že k tomu potřebuju ty, ty druhý … 

a ideálně nějakýho šikovnýho supervizora, kterej je schopen ten proces facilitovat tak, aby to 

nasvěcování bylo co nejefektivnější (smích).“ 

Zprostředkování různých pohledů, „nasvěcování“ profesní praxe z různých stran, 

pomáhal respondentům ve vytvoření odstupu a nadhledu, pomáhal vidět kontext profesní 

praxe pomocí 3D pohledu.  

Lenka: „Já už vo tom neu… neuvažuju, jestli je to užitečný nebo ne (supervize), protože to mám 

jako automaticky, že bez toho to nejde […] protože to je z mýho pohledu jediný místo, kde se dá vo 

těch věcech společně mluvit. A bez toho společnýho jako … pohledu na tu profesi, na ty jednotlivý 

klienty, na to, jak ty věci vlastně děláme, podle mýho to prostě ještě nemůže fungovat dobře.“ 

Uvědomovaný profesní užitek z tohoto supervizního procesu zpětně ovlivnil 

motivaci respondentů neustrnout jen u svého profesního názoru, ale být otevřený názorům 

druhých.  

Samuel: „…pomůže mi, i když spadám do většiny týmu … kterýmu se to nedaří, ale pak někdo tam 

řekne: ´hele, já to tak nemám, já furt vidim, že by se moh nějak změnit (klient), tu možnost´ … a 

dokáže k tomu dát pohled, nějakej jako z jiný strany, doplnit, co třeba tam vostatní neviděj, nebo 

už si toho člověka (klienta) tak jako zařadili...“ 
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Vnímání jiných názorů členů týmu pomáhalo respondentům přehodnotit svůj vlastní 

profesní názor, změnit styl práce s klientem, integrovat nové přístupy a participovat na 

práci týmu při tvorbě a uplatňování společné strategie práce s klientem.  

Simona: „Kolega (na supervizi) prostě řekl pár vět o něm, který mi zase votevřely voči, jo, něco, co 

sem já už nebyla schopná vidět, nebo to byl nějakej jinej úhel (pohledu) … takže po určitou dobu a 

zase myslim si, že všem se s ním líp pracovalo a zase, že určitá část lidí byla ochotná nebo 

nastavená s ním zkoušet něco novýho … jo, že nás to trochu vyburcovalo z nějakýho stereotypu a 

rezignace vůči tady tomu klientovi.“ 

Supervize pomáhala respondentům zprostředkovat 3D pohled na profesní praxi a 

následně rozšiřovat repertoár profesních dovedností. Supervize pomocí 3D pohledu 

napomáhala zvládání profesní role zejména posílením schopnosti členů týmu unést 

dlouhodobou zátěž, kterou pro pracoviště představovali zejména společní kartotéční 

(dlouhodobí) klienti. 

 

3.2.5 Sjednocení stylu práce (Táhnout za jeden provaz) 

 

Na lince důvěry je na telefonu k dispozici vždy jen jeden pracovník. Ovšem zejména 

v případech opakovaných volajících (kartotéčních klientů) hovoří jeden konkrétní klient 

postupně s celým (nebo téměř celým) týmem. Klient se vztahuje ke službě jako celku, 

kontaktuje pracoviště, ale hovoří vždy jen s jedním pracovníkem. Právě potřeba 

„společného“ týmového vedení jednoho konkrétního případu byla pro respondenty častou 

zakázkou, kterou přinášeli do týmových supervizí. 

Jolana: „…když jsem měla dojem, že je ten přístup (ke klientovi) je hodně jinej a potřebuju to 

s lidma  vyříkat. Proč ten s ním dělá tohle, když já mám pocit, že by bylo lepší zdaleka něco úplně 

jiného. Že já se liším nebo každej z nich je úplně … ten přístup je tak nejednotnej, že já to čtu, že je 

to tak divně, že o tom musíme mluvit všichni.“  

Identifikovaná nejednotnost přístupu jednotlivých pracovníků se pro respondenty 

stávala důvodem řešení konkrétních případů na supervizi.  

Lenka: „…a jako kdyby sem vnímala, že je potřeba se vo některých věcech jako, intenzivnějc 

domlouvat, protože z mýho pohledu některý lidi už ujížděli někam, kde to bejt jako, z mýho 

pohledu, nemělo.“ 

Potřeba sjednocení postupů byla respondenty vnímána zejména z úhlu pohledu 

služby, její kvality a prospěchu klienta. 

Hana: „…když někdo něco jakoby zkusil, posunout ho (klienta) dál, překročit nějaký další hranice, 

tak to je zajímavý, jakoby … vývoj toho klienta, jestli jakoby někam dál jde, nebo nejde…“ 
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Další motivací byla potřeba minimalizace profesních potíží a nastartování procesu 

vzájemného učení se v zájmu ujednocení a tříbení stylu profesní práce v týmu. 

Hana: „… (tým) potřebuje se domluvit na nějakejch pravidlech v práci s některýma klientama, 

abysme prostě vystupovali jednotně, aby jeden neříkal něco a druhý, něco jinýho než ten druhej, 

klientovi, a ten pak v tom neměl maglajs, a ještě, jakoby jsme z toho neměli vlastně problémy my, 

takže bejt jakoby za jedno a držet, táhnout za jeden provaz.“ 

Práce solitérů na lince důvěry vyžadovala udržovat navenek (vůči klientům) jednotný 

přístup. Jen tak bylo možné zajistit, aby se klient vztahoval k pracovišti a ne k jednotlivým 

pracovníkům. Obzvláště náročné je držet jednotný přístup u klientů, kteří jsou opakovaní a 

dlouhodobí, což znamená, že se na linku důvěry obracejí pravidelně a jsou tak v kontaktu 

pokaždé s jiným pracovníkem. Vyvstávala naléhavá potřeba domluvit týmovou strategii, 

týmová pravidla.  

Lenka: „…jakoby roztříštěnost toho týmu (na začátku), nebo, hmm … že to dělal každej VÍC jak si 

myslel, že to nejlepší […] banda individualistů samozřejmě tam (na pracovišti) taky přežije, taky to 

může nějak dělat, ale … ale je to úplně něco jinýho, než když je to banda lidí, který jako vo těch 

věcech mluvěj a tříbí si ty názory a to nahlížení na to a vlastně táhnou nějak za jeden provaz, 

táhnou jako jedním směrem.“ 

Celý proces ujednocení stylu práce byl zaměřen na udržení kvality služby 

poskytované klientům. Kooperace celého týmu byla pro ujednocení stylu profesní práce 

nezbytnou podmínkou. Táhnout za jeden provaz je cílový stav, ke kterému tým může 

směřovat, ale musí se jej nejprve naučit. Další kapitoly popisují, jak týmová supervize 

tomuto procesu pomáhá. 

 

3.2.6 On-line dialog týmu (Týmová reflexe)  

 

Supervize je prostorem, který tým využíval pro reflexi obtíží profesní praxe.  Týmem 

byla supervize vnímána jako možnost on-line komunikace všech členů týmu mezi sebou. 

Právě možnost komunikace v týmu motivovala respondenty přinášet do supervize nová 

profesní témata s očekáváním podpory týmu a společné reflexe. 

Hana: „…takže nějaký potom nový (téma) na supervizi sem přinášela, přinesla sem tam potom 

vopravdu něco hodně těžkýho pro mě, kdy sem potřebovala slyšet jakoby názor celýho týmu…“ 

On-line komunikovat a sdílet profesní obsahy v rámci celého týmu byla možné 

pouze na poli týmové supervize. Zvláště přítomnost a využití jiných pohledů na profesní 

praxi (kapitola 3.2.4 3D pohled) přinášelo živá profesní témata. 
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Jolana: „Co se děje na týmové supervizi, to je možnost vidět všechny kolegy najednou, což je 

základní podstatný faktor, když mám pocit, že je tam ta linka celá nebo skoro celá.  Ehh… a ta 

možnost bezprostředního vyříkávání si pohledu na ty klienty.  Ta, ta … s těma všema nebo s tou 

většinou lidí.“ 

Supervizní setkání vyžaduje vzájemný respekt a úctu k názorům a postojům 

účastníků supervize, důvěru a upřímnost (Kadushin a Harkness, 2002). Respondenti měli 

již pozitivní prožitky ze supervizí, už se naučili procesu supervize, takže tyto atributy 

respektovali. Proto bylo možné na supervizi sdílet názory, postoje, hodnoty, stejnosti i 

jinakosti a společně hledat nové cesty.  

Jiřina: „…různý pohledy, a potom SPOLEČNÝ hledání možností, CO s tím, který prostě jedna hlava 

nikdy nevymyslí...“ 

Participace celého týmu na společné práci, společné hledání, dialog, tříbení názorů, 

už jen samotná účast na tomto procesu měla vliv na vnímání profesní role a jejího zvládání 

(kapitola 3.3 Vývoj profesní role).  

Jolana: „Že vymýšlíme, co by se ještě dalo s tím člověkem (klientem) dalo dělat, s tou situací. Že je 

tam těch spoustu pohledů a všechny jsou vlastně jako možný, a my budeme vymejšlet, kterej z nich 

jako nejlíp sedí. Budeme modelovat nějakou situaci, budeme mluvit o tom, co by, kdyby a když se 

k němu (klientovi) budu chovat takhle, co to udělá.“ 

Jednotícím úhlem pohledu týmové supervizní práce bylo hledisko prospěchu klientů 

a hledisko dobré profesní praxe.  

Simona: „…že jsme se tam (na supervizi) jakoby pořád snažili zaměřovat na tu práci, jak to dělat 

LÍP a JAK s kterejma klientama…“ 

V této fázi prokázali respondenti dosažení 1. úrovně, dle modelu učení Argyrise a 

Schöna, a sice úrovně učení jednoduché smyčky (single-loop learning, srov. kapitola 2.7 

Supervize jako vývojový model). Adaptovali se na aktuální problém s klientem a kladli si 

otázku: Děláme věci správně? (in Havrdová, Hajný, 2008, s. 25).  

 

3.2.7 Konsenzus nástroj řešení (Legitimní nástroje) 

 

Týmová supervize je prostor, který umožňoval týmu využívat supervizní nástroje k 

řešení sporných profesních témat a profesně obtížných situací.  

Patrik: „…a měl sem pocit, že se dařily řešit i situace, na který sme neměli všichni stejnej názor … i 

konfliktní situace … řešit pro mě novým způsobem. Mě to velmi ovlivnilo (supervize), jako že si 

myslim, že to je … jedna z cest…“ 
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Pro začínající pracovníky, kteří ve své profesní kariéře ještě supervizi nezažili, to 

byla objevná zkušenost. Spolupodílení se na rozhodnutích se pro respondenty stávala 

běžnou součástí jejich profesní praxe. 

Patrik: „… ZPŮSOB práce, kterej sme měli na supervizi, rozhodování všema […] pro tuhletu práci 

(na lince) je to NEZBYTNÝ, protože kdyby to tak nebylo, tak nastanou věci, který se budou různě 

tutlat…“ 

Respondenti akcentovali důležitost tohoto způsobu supervizní práce zejména 

s ohledem na provozní podmínky pracoviště, kdy celý tým mohl on-line komunikovat 

pouze maximálně 1x měsíčně na společných supervizích. Právě na těchto supervizích se 

odehrávala společná práce týmu, která přinášela konkrétní výsledky ve formě společně 

přijatého konsenzu. 

Jiřina: „…konsenzus ve formě nějaký konkrétní strategie, na kterou já bych sama nepřišla, a pokud 

bych na ní přišla, tak bych jí třeba velmi těžko aplikovala…“  

Možnost ovlivňovat budoucí rozhodnutí týmu zvyšovalo podíl osobní 

spoluodpovědnosti a participace na společných profesních cílech (kapitola 3.1.9 Sdílená 

odpovědnost). Na supervizi přijatý týmový konsenzus byl pro respondenty respektovaný a 

závazný.  

Simona: „…umět si nastavit ty nástroje, že když se nastaví v tom týmu, v tu chvíli jsou vlastně 

legitimní, protože jsme se na tom dohodli VŠICHNI, všichni jsme to odsouhlasili … určitě, to 

pomáhá…“ 

Tým na supervizi tvořil legitimní nástroje pro řešení profesně obtížných situací. 

Vzhledem k zatížení pracoviště problematikou spojenou s kartotéčními (dlouhodobými) 

klienty, byly týmově řešeny témata hranic služby a mezí pomoci (jak s ohledem na 

prospěch klienta, tak s ohledem na kapacitu pracovníků).     

Simona: „…to samozřejmě pomáhalo no, to jakoby nastavování těch MEZÍ, který třeba pomáhaly i 

nám, že jo, nejenom tomu klientovi … tak to určitě. Tam, když se to tam (na týmové supervizi) 

prostě odsouhlasilo tak … člověk měl najednou tu oporu, že věděl, že má PRÁVO to tak udělat…“ 

Respondenti vnímali konsenzus jako oporu své profesní role. Respondenty 

reflektovaná legitimita nástrojů se opírala o vědomé právo použít konkrétní profesní 

postup. Od okamžiku vytvoření dohody aplikovali jednotliví pracovníci dohodnutý postup 

v praxi, při své práci s klientem.  

Potřeba domlouvat a precizovat společná týmová pravidla přicházela odspoda, od 

pracovníků, což lze vnímat jako známku přijetí spoluodpovědnosti za chod pracoviště, za 

kvalitu služby poskytované klientům. Přijetí týmové dohody bylo závazné pro další práci 

celého týmu.  
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Jiřina: „…pokud se na tom shodneme, tak je to pro mě snadnější … nepřemýšlet vo tom, co teďka 

udělám, protože to vim, mám nějakej recept a … snadněji se mi to aplikuje. Jsem si v tom prostě 

jistější a jsem v klidu … neřeším, jestli je to dobře nebo špatně, prostě jsme se na tom domluvili.“ 

Respondenti popisovali úlevu, neboť se mohli opřít o kognitivní řešení (přijetí 

týmové rozhodnutí). Přijetím společného opatření byl zpětně posilován profesní zisk ve 

smyslu jednotného přístupu celého týmu (kapitola 3.2.5 Sjednocení stylu práce). 

Simona: „…co tam jakoby z toho vyplynulo, pro nás pro všechny, co jsme se nějak shodli, že je 

funkční, tak pak v tý další službě už jsem se to snažila nějak začlenit jako do toho svýho působení.“ 

Hana: „No, pakliže se tým na tom dohodne, tak se to snažim realizovat jako v podstatě vždycky.“ 

Strategická rozhodnutí týmu, přijatá opatření, legitimní a závazná doporučení byla 

pro respondenty významnými profesními oporami, zvláště na počátku jejich kariéry.  

Patrik: „…tak se nám podařilo … zase těm rozdílnejm povahám […] najít společnou řeč, a udělat 

společný OPATŘENÍ […] tak si myslim, že na to ty supervize zafungovaly, bylo to jako … byl hozenej 

záchrannej kruh, a […] takže to zafungovalo, dohromady, tak jak mělo.“ 

Kognitivní aspekty přijetí týmového opatření posilovaly zkušenost týmového 

zvládání obtížných profesních situací, emoční aspekty konsenzu pozitivně ovlivňovaly 

uspokojení z účasti na pracovním spojenectví. Konsenzus jako výsledek pracovního 

spojenectví „není postaveno na seznamu dohod a pravidel, ale na rostoucí důvěře, úctě a 

dobré vůli“ (Hawkins a Shohet 2004, s. 65).  

Supervizní proces vedoucí ke konsenzu pomáhal vytvářet nové příklady dobré praxe 

a začleňovat je do pracovních postupů profese (kapitola 3.2.3 Profesní paměť týmu). 

Supervizní procesy, které přinášely týmu zisk v podobě vytvoření a přijetí konsenzu, byly 

z pohledu respondentů strukturovány a vedeny osobou supervizora. 

Patrik: „…je to hodně daný tim, že tam je někdo, kdo není v tý partě […] TEN supervizor, na tý 

supervizi, kterej to umí jakoby, směřovat zpátky … ty otázky, a kterej umí mezi tim jako stát, a děje 

se to hlavně díky tomu, že tam není … jeden rozhodovatel […] a navíc je tam někdo, kdo dává 

zpětnou vazbu (supervizor)…“ 

Supervizor, jako nezaujatý out-sider stojící mimo vztahy v týmu, a také jako vnější 

autorita a expert, facilitoval a hlídal bezpečný průběh procesu, jehož výsledkem byl pro 

celý tým akceptovatelný konsenzus. Obsahem přijatého opatření, vytvořeného 

legitimního nástroje, byl konkrétní postup či popis konkrétních kroků pro práci s klienty. 

Z důvodů nezkresleného zachycení supervizního dění a přenosu informací k praktické 

aplikaci do praxe, byl ze supervizí pořizován zápis, který v písemné podobě obdržel každý 

pracovník linky důvěry.  
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Jiřina: „Ty naše supervize ještě mají velký kouzlo v tom, že máme z nich dost podrobný zápisy, 

takže je to něco, k čemu se ještě můžu vrátit a ještě je mi to znovu podaný v nějaký strukturovaný 

formě. Takže já si často z různejch supervizí a rozhovorů takovejchhlech, odnáším spíš takový vágní 

pocit, ale pak, když to dostanu na papíru (zápis ze supervize), přechroustaný, tak se mi to zase 

ještě jinak srovná a usadí… Takový sekundární zisk.“ 

Sekundární zisk ze zápisu ze supervize pomáhal respondentům udržet v paměti 

konkrétní supervizní výstupy a snáze je aplikovat ve své  profesní praxi.  

Samuel: „…pak je z toho (ze supervize), že jo, zápis, kterej si můžu znova přečíst … nějak jakoby to 

dává … větší zodpovědnost i … si trošku v hlavě srovnat…“ 

Hmatatelný a závazný písemný výstup ze supervize připomínal respondentům jejich 

osobní podíl na společné odpovědnosti (kapitola 3.1.9 Sdílená odpovědnost).  

Týmová supervize pomáhala budovat demokratický způsob rozhodování, kultivovala 

schopnost týmu dospět k závazné dohodě a tento konsenzus také uvést do života v profesní 

praxi.  

 

3.2.8 Hranice zvládání 

 

Respondenti v souvislosti s udržitelností dobré profesní praxe pracoviště a zvládání 

své profesní role zmiňovali téma sebereflexe jako prostředku monitorování a kontroly 

aktuálního stavu svých profesních hranic. 

Hana: „…linkař musí jakoby pracovat s tím, jak to má sám se sebou, nikoliv pouze jenom na tý 

supervizi, musí sám vo tom přemýšlet, jak to vlastně vnímá […] urovnat si myšlenky, jestli třeba to 

ještě zvládám, tuhle práci, nebo třeba jestli jsou ve mně nějaký překážky a nedělám tu práci dobře, 

a potom je třeba lepší vodejít, než jí jako … dělat s nechutí, mít pocit, že jí nedělám dobře. Znát 

svoje vlastní hranice.“ 

Pro případ vyčerpání energetických zdrojů respondenti zmiňovali tým jako pojistku 

(srov. kapitola 3.1.9 Sdílená odpovědnost). Přijetí spoluzodpovědnosti za chod pracoviště a 

dobrou pověst profese mělo vliv na „pohlídání“ zdrojů energie, respondenti „hlídali“ jak 

sami sebe, tak kolegy.  

Patrik: „…rozvrstvit si ty služby tak, abych tam chodil s nějakou energií […] člověk nedokáže 24 

hodin, nebo 36 hodin fungovat … a tim jak … to největší riziko je to, že na tý lince sme sami … jeden 

člověk … tak je potřeba tohleto pořád, nejen sám v sobě lustrovat, ale i my všichni vostatní si na 

tohle musíme dávat pozor, kdyby náhodou z toho někdo vybočoval  […] že si každej moc dobře je 

vědom toho, jak si to nastavit tak, aby tu energii měl, na to, to zvládnout.“  

Uvědomění si faktu existence profesního vyhoření a nutnosti včasného rozpoznání 

hrozícího rizika přicházelo v období plné zakotvenosti v pozici profesionála. 
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Patrik: „…myslim si, že velmi nebezpečný období je to období, kdy má člověk pocit, že už to 

všechno zvládá […] jako, jo … kdyby to začal dělat levou zadní […] myslim si, že v tu chvilku je dobrý 

jako pomoc, přinést to na supervizi … ke svýmu supervizorovi…“ 

Díky propojení procesu učení se profesi s procesem učení se supervizi, bylo pro 

respondenty přijatelné přinášet téma ohrožení zvládání profesní role na supervizní pole. 

Respondenti vnímali, že supervize disponuje nástroji, jak toto osobně náročné profesní 

téma zpracovat, učinili za trvání supervizní práce vlastní zkušenost. 

Simona: „…tohle hodně proběhlo na těch supervizích […] kolegyně přešvihla jakoby ty svý … tu svojí 

kapacitu […] já sem to tam vlastně taky jednou zažila, když sem nepoznala, že už jako, ee … sem 

třeba víc vyčerpaná, než si chci přiznat, jo.“ 

Přiznání sobě i týmu, že jsou profesní zdroje ohrožené či vyčerpané, není snadné. 

Supervize pomáhala tento, v profesní kariéře pomáhajících profesí vývojově obvyklý, 

moment pracovníka zachytit, reflektovat, normalizovat a přiměřeně zvládnout. 

Patrik: „…to bylo pro mě vobtížný, donýst to na tu (supervizi) … i pod rizikem toho, že si budu 

muset říct: ´tak, nastal čas´ (odejít), a to si myslim, že potká asi každýho, v tomhle druhu práce.“ 

Reflexe ztráty schopnosti pomáhat, náhlé neschopnosti být nadále dobrým 

profesionálem, nese mnohdy konotaci profesního selhání. Supervize pomáhala toto 

negativní hodnocení překonat a otevřít prostor pro dobré rozhodnutí, ať už bude jakékoli.  

Patrik: „…je jako velmi těžký, dát to upozornění, říct: „hele, nejsi přetaženej … nepotřebuješ 

voraz?“, a … ale sám to nevidí, u sebe … že najednou se tam ocitá v úplně tý samý situaci […] a v tý 

buď … člověk obstojí … a já si myslim, že obstojí je, i když odejde … jo, že se to musí říct, včas…“ 

Vědomí toho, že rozhodnutí opustit profesi může být důsledkem velmi kvalitního 

profesionálního přístupu a nikoli známkou profesního selhání, pomáhalo respondentům 

v průběhu supervizní práce téma vyhoření, zodpovědnosti za dobrý výkon profesní praxe a 

spoluzodpovědnosti za chod pracoviště průběžně reflektovat. 

Hana: „… práce na sobě samým a znát ty svoje hranice, no. Jakoby, jestli je to pro mě už tak 

bolestivý, nebo tak náročný, nebo už mě to nebaví, nebo už ty klienty nesnáším … abych jakoby 

věděla, kdy ještě tam můžu pracovat, vlastně, no.“ 

Sebereflexe zvládání profesní role, podpořená bezpečným supervizním procesem, se 

pro respondenty stávala strategií, která pomáhala překonávat profesní obtíže a navracet 

osobní zodpovědnost za dobrý výkon profese do rukou každého člena týmu pracoviště. 
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3.3 Vývoj profesní role – OK profesionál 

 

Reflexe je dle Knowlese „nejlepším zdrojem celoživotního učení dospělých, pokud je 

aplikována na skutečnosti které dospělí aktuálně řeší“ (Havrdová, Hajný, 2008, s. 21). 

Proces učení se profesi pomocí reflexe je využíván jednak skupinově, při profesní přípravě 

před samotným vstupem na linku důvěry (kurz krizové intervence), tak individuálně během 

absolvování odborné stáže ještě před přijetím do pracovního poměru (forma pasivních a 

aktivních náslechů).  

Supervize jako formální nástroj reflexe profesních témat „je jednou 

z nejefektivnějších metod profesionálního růstu pracovníků“ (Havrdová, Hajný, 2008, s. 

21). Po přijetí do pracovního poměru pokračuje učení se profesi pomocí reflexe formou 

intervizí (přímých a nepřímých), individuálních supervizí a vrcholí supervizí týmovou. 

 

3.3.1 Vrůstání do profesní role – Jak to mám dělat? 

 

Učení se od zkušenějších je přirozenou součástí přípravy nového pracovníka. Proces 

učení se profesi probíhal napříč procesy celého pracoviště, nebyl omezen jen formální 

nástroj supervize.  

 

 náslechy 

Respondenti zmiňovali toto období zejména v souvislosti s prožitkem intenzivního 

učení se profesní praxe formou přímého pozorování a možností on-line reflexe s 

(budoucím) kolegou. 

Patrik: „…je důležitý, aby člověk jako … voběh víc lidí a viděl tu práci, prostě kolegů, pokud možno 
většiny […] u těch náslechů je vopravdu nejdůležitější poslouchat, vidět ten zápis (hovoru), mluvit 
vo tom…“  
 

Praktický zážitek sdílení pomocí reflexe přinášel respondentům nejen přímé učení se 

postupům profesní praxe, ale také profesním návykům, které pracovníci používali a 

adeptovi nabízeli. Adept na pracovníka byl budoucími kolegy aktivně veden a pobízen ke 

sdílení a reflexi. 

Patrik: „…každej ten náslechář (kolega, u kterého byl respondent na náslechu) mi říkal, než se 

rozejdeme, tak pojďme si tady … zvlášť po těch aktivních násleších … pojďme si to tady říct…“  
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Respondenti (jako budoucí pracovníci) získávali prostým učením se nápodobou 

cenné profesní zkušenosti a povědomí o strategiích zvládání obtíží profesní role ještě před 

formálním zahájením profesní praxe. 

 

 záznamy hovorů 

Respondenti uváděli možnost učit se z těchto písemně zachycených průběhů práce 

s klienty jako významnou část profesního učení na lince důvěry.  

Simona: „…mě hodně vždycky pomáhaly zápisy kolegů, jo, ty zápisy těch kontaktů, že prostě … fakt 

spousta kolegyň psala docela podrobně, třeba to, tu svoji intervenci podrobně popsaly, co s třeba 

tím klientem dělaly … a já když sem to četla, tak mě kolikrát … to tak nadchlo, nebo oslovilo, že 

sem to pak snažila integrovat i do tý svý práce. Že třeba to byly nějaký nápady, který mi pomohly.“  

Četba a orientace v záznamech hovorů napomáhala respondentům rozpoznávat nové 

případy a klienty. Tato dovednost jim pomáhala při volbě vhodného typu reagování při 

vedení opakovaných a kartotéčních klientů v rámci pracoviště. 

Hana: „…že sem vopravdu jako pečlivě četla zápisy. Když tam byl někdo novej (klient), tak sem vo 

něm věděla … to pomáhalo hodně.“  

Záznamy hovorů sloužily také jako dostupné, písemně zaznamenané příklady dobré 

praxe, ze kterých začínající pracovníci mohli čerpat informace, rady a zkušenosti (kapitola 

3.2.3 Profesní paměť týmu).  

 

 předávání služby 

Raná fáze vstupu pracovníka do profese se dle výpovědí respondentů vyznačovala 

nekoordinovanou ventilací a požadavkem na poskytnutí praktického návodu jak řešit 

konkrétní profesní problém.  

Jolana: „…já jsem to na ně vychrlila a chtěla jsem radu…“ 

Posléze byla naléhavost na poskytnutí řešení nahrazena širším zájmem, který 

zahrnoval již reflexi a sílení, potřebou zpětné vazby. 

Hana: „…zpětná vazba vod kolegů … ptala sem se na ní … hodně sem jakoby konzultovala, v 

podstatě hovory, kdy sem si nebyla úplně jistá nebo ze začátku všechny hovory, který sem vedla 

[…] to bylo dobrý, to bylo DOBRÝ, v těch začátkách, to mi hrozně pomohlo…“  

Reflektovaná profesní obtíž, sdílená s kolegou, od kterého je pak žádána zpětná 

vazba, se stala dobrým modelem pro učení se profesní praxe. Tento postup respondenty 

nutil obsah reflektované profesní obtíže racionálně zpracovat, aby mohli od kolegy získat 

konkrétní zpětnou vazbu a načerpat zkušenosti.  
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Hana: „…že sem měla vod kolegů, nějakou ehhh … zpětnou vazbu, že takhle se s timhletim 

člověkem (klientem) dá mluvit, že sem neudělala nic blbě, protože oni ho znaj taky.“  

Respondenti uváděli získání pozitivní zpětné vazby od kolegů jako velmi posilující 

prvek. Obdobně hodnotili i zpětnou vazbu, která upozorňovala na úskalí a obtíže profese. 

Pomocí reflexe a zpětné vazby docházelo k cenným profesním korekcím způsobu práce 

začínajících pracovníků.  

Patrik: „…to mi kdysi řekl někdo … jako zpětnou vazbu […] což bylo taky … taky velmi důležitý […] 

tak díky tomu sem věděl, že to je jedna z věcí, na kterou si musim dát pozor…“  

Samuel: „…tak mi říkali (kolegové při střídání služby), že bych si měl udělat tu intervizi…“ 

Služebně starší kolegové měli příležitost začínajícího kolegu nasměrovat, navrhnout 

způsoby, jak zmíněné téma řešit či přesměrovat téma dál, do formálních struktur (intervize, 

supervize).  

V další fázi sloužilo předávání služby jako možnost získat nové zkušenosti a 

inspiraci, obohatit svůj repertoár profesních dovedností.  

Lenka: „Já si vybavuju situace, kdy sem se ptala: ´A prosim tě, jak to jako děláš, že tohle dokážeš´? 

(smích) ´Jak se ti to jako povedlo´?“  

Zkušení pracovníci využívali předávání služby spíše jako příležitosti pro ventilaci 

emocí, vzájemné sdílení, předávání zkušeností a společné zamýšlení se nad konkrétními 

případy profesní praxe. Proces učení se již dostal na neuvědomovanou rovinu, docházelo 

k němu bez volního úsilí. 

Simona: „…spíš sme sdíleli takový ty věci, který se nevešly do těch jednou za měsíc supervizí. Takže 

takový ty emoce, nebo prostě nějaký pocity, kolem těch klientů, nebo i nějaký úvahy, třeba … ale 

jó, i úvahy vlastně, co s nima (klienty)…“  

 

 supervize 

Na společných supervizích měl tým možnost spolu sdílet konkrétní události a témata 

týkající se profesní role. Supervize byla prostorem, kde dle respondentů probíhal formou 

sdílení profesních zkušeností velmi intenzivní proces živého učení se profesi. 

Simona: „„(na supervizi) ... to byl určitý, vopravdu konkrétní klient nebo to bylo určitý téma, který 

nás tam třeba víc lidí trápilo. Takže tohlecto pro mě bylo takový, vždycky … vlastně z toho jsem se 

hodně naučila […] tak to mi určitě hodně pomohlo, že sem si nějak ujasňovala tu svoji roli, právě 

v tom společnym sdílenym prostoru.“  

Konkrétním obsahem supervize je reflexe metod práce, konkrétních postupů při práci 

s klienty, sdílení obtížných a náročných situací v práci s klienty. I když respondenti na 
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počátku své profesní kariéry příliš aktivně do diskuze v týmu nevstupovali, přínos 

supervize pro jejich profesní rozvoj byl jasně patrný. Pokud je předávání zkušeností 

obohaceno reflexí, je proces učení se efektivnější. 

Hana: „…vlastně ty lidi (na supervizi) říkaj´ ty svoje názory, i vo tý práci, jak jakoby pracujou s těma 

klientama v konkrétních situacích, tak tim já se i učím. Což je dobrý, pro mě […] když slyším 

konkrétní postup práce nějakýho jinýho člověka s tím klientem, a … já bych to udělala jinak, tak je 

to pro mě podněcující.“ 

Ačkoli respondenti nebyli přímým aktérem supervize, nepřinášeli své vlastní téma, 

už jen pasivní účastí na supervizním ději docházelo k profesním ziskům. Při probírání 

konkrétní supervizní zakázky někoho jiného si uvědomovali, že supervizní téma kolegy 

rezonuje s jejich vlastní profesní zkušeností či nejistotou, čímž se mohli lépe otevřít 

procesu profesního učení. 

Samuel: „…když tam (na supervizi) přijde někdo: ´já mám problém s tímhle klientem´ … a teď se to 

jakoby probírá, a já v tom najdu taky i svoje nějaký spojitosti, taky třeba … s tim klientem … mi 

něco podobnýho nejde…“ 

Supervizi popisovali respondenti (v roli začínajících pracovníků) jako prostor, kde je 

jsou sdíleny příklady dobré praxe (jak to má být) a kde je udržováno kolektivní vědění o 

profesních zkušenostech (co s tím, co funguje, co se povedlo, jak to obvykle bývá, apod.).  

Simona: „… někomu zase víc pomáhalo, když se tam (na supervizi) třeba probíraly nějaký fakt už 

konkrétnější postupy, JAK třeba pracovat s konkrétníma situacema, jo … že někdo víc potřebuje 

jakoby tu pevnější oporu tady v tom … FURT jsem měla pocit, že se můžu furt učit … od kohokoliv (z 

týmu).“  

Cestou nenásilné osobní zkušenosti, která byla získána osobní účastí na supervizi, se 

respondenti učili využít supervizní prostor pro sebe a potřeby profesní role. 

Patrik: „…vždycky si po těch (obtížných hovorech) … když už sem potom nastoupil na linku, tak sem 

věděl, že je možnost … to přinést do týmu a pracovat s tim v týmu … myslim tim na, na těch 

společnejch supervizích.“ 

Supervize dovednost učení se reflexí nového pracovníka dále facilitovala a rozvíjela, 

přidávala navíc týmový rozměr sdílené profesní zkušenosti, který obvykle proces 

zpevňování profesní role velmi akceleroval právě využitím participace celého týmu. 

Hana: „…já si na supervizi (týmové) potřebuju promluvit vo těch, nějakejch, konkrétních hovorech 

(s klienty), když mě něco dostane, nebo si nejsem jistá […] konkrétní situace, mě tam jako bavěj´ 

rozebírat…“ 

Vzájemným sdílením a reflexí umožňovala týmová supervize respondentům 

společný pohled na profesní praxi, čímž docházelo k intenzivnímu učení se jak profesi 

(proces „vrůstání“ do profesní role) tak učení se supervizi. 
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Závěr: 

On-line konzultace během vzájemného předávání služby sloužily začínajícím 

pracovníkům jako významný zdroj profesní podpory a pomoci, projevující se každodenním 

neformálním učením. Na význam bezděčného učení upozornila řada výzkumů (Eraut 2007 

in Havrdová a kol. 2011, s. 24). Od zkušených kolegů získávali začínající pracovníci 

zpětnou vazbu, rady a návody, jak postupovat v rámci dobré praxe. Zásadní témata 

profesní praxe a profesní obtíže se respondenti postupně učili přinášet do supervize. 

Neformální pole tak využívali více jako ad hoc ventilaci, zatímco formální supervizní pole 

sloužilo spíše jako nástroj řešení profesních problémů.  Pro začínající pracovníky byla 

neformální pole důležitým zdrojem profesního učení, zatímco zkušení pracovníci je 

používali spíše jako doplněk, ad hoc možnost vzájemné konzultace (jeden na jednoho) 

v mezidobí mezi týmovými supervizemi.   

Na supervizi se začínající pracovníci intenzivně učili prostřednictvím reflexe případů 

z praxe. Ve fázi „vrůstání“ do profesní role poskytovala týmová supervize respondentům 

pomoc a podporu prostřednictvím předávání zkušeností týmu s konkrétními postupy práce 

s klienty (srov. kapitola 3.2.3 Profesní paměť týmu). 

 

3.3.2 Profesní nejistoty - Dělám to správně? 

 

Začleněním nového pracovníka do týmu nebyla jeho práce na zvládnutí nové 

profesní role zdaleka u konce. Respondenti v této fázi museli emočně zvládnout období 

profesních nejistot, které je charakteristické otázkou „Dělám to správně?“, což je základní 

sebereflexe vztahující se k profesní roli.  

Reflexi profesních nejistot a pochybností vztahující se více k emočnímu obsahu jsem 

již popsala v kapitole 3.1.2 Sdílení. Zde se zaměřím na kognitivní zpracování a důsledky 

supervizní práce s profesními nejistotami a obavami. 

Otevřenému sdílení brání v této rané fázi nejrůznější, zatím veřejně neprojevené, 

obavy a nejistoty. „Primární je vytvoření prostředí maximální důvěry a respektu vůči 

osobnosti supervizanta. Jen v takovém prostředí může supervidovaný přinést své nejistoty, 

prodiskutovat chyby, plně pochopit jejich vznik a příčiny a tak je využít jako šance 

k dalšímu růstu.“ (Veltrubská, 2006, s. 2). V kontextu týmové supervize jde o strach o 

„udržení si pozice profesionála“, která by mohla být otřesena, pokud by došlo 
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k autentickému projevení emocí, názorů, postojů. Frekventovanou obavou začínajících 

pracovníků bylo ohrožení vlastní, zatím ještě velmi křehké, pozice profesionála.  

Patrik: „…pro mě bylo ze začátku hodně obtížný […] se těch věcí účastnit, protože sem si jako, 

nebyl úplně jistej v kramflecích […] takže já sem si říkal: ´no, teď tady něco řeknu a všichni se na mě 

podívaj, že sem se jako úplně zbláznil, co to jako řikám, řikám věc, která je jim úplně JASNÁ´…“ 

Strach o ztrátu „profesní tváře“ před týmem zkušenějších kolegů zpočátku zpravidla 

blokoval aktivní účast nováčků na supervizním týmovém dění. Tento blok bylo třeba 

zpracovat, nejprve na emoční a následně na kognitivní úrovni. V této fázi prokázali 

respondenti dosažení 1. úrovně, dle modelu učení Argyrise a Schöna, a sice úrovně učení 

jednoduché smyčky (single-loop learning, srov. kapitola 2.7 Supervize jako vývojový 

model). Docházelo ke zdokonalení formou adaptace na aktuální problém. Respondenti si 

kladli otázku: Děláme věci správně? (in Havrdová, Hajný, 2008, s. 25).  

Respondenti se v tomto vývojovém období obvykle supervize účastnili pasivně, či 

reagovali pouze na přímé výzvy (kolegů či supervizora). Pasivní účast znamenala sice 

omezenou participaci na společné komunikaci, ale o to intenzivnější vnitřní proces v roli 

svědka supervizního procesu.  

Samuel: „…když slyšim, že většina týmu to má podobně, tak … tak ze mě spadne nějaká obava, že 

teda ´krucinál, nedělám něco jako blbě s nim´ (klientem)?“  

Emoční zpracování a úleva, otevírala brány kognitivnímu zpracování. Být svědkem 

autentického sdílení, reflexí a sebereflexí, živých interakcí kolegů, zažít bezpečný 

supervizní proces v praxi, pomáhalo respondentům překonat bariéry studu a obav na 

úrovni kognitivního zpracování.  

Osobní supervizní zkušenost vyrůstala na vlastním prožitku, prožívání se vztahovalo 

nejen na roli aktivního aktéra, ale také na roli svědka, který byl osobně přítomen prožívání 

a reflexe kolegy. Kognitivní zpracování výše popsané interakce otevíralo respondentům 

cestu, kudy se supervizní procesy mohly začít bezpečně dít. Schopnost autentická reflexe 

byla během procesu „učení se“ supervizi aktivována a dále kultivována. 

V této fázi bylo v popředí zájmu respondentů téma zvládání profesní role, já v roli 

profesionála a mé potřeby, vlastní profesní nejistoty. Tuto fáze popisuje Hawkins a 

Shohet (2004, s. 69-72) ve svém kombinovaném vývojovém modelu jako 1. stupeň 

profesního vývoje, se zaměřením na sebe sama (srov. kapitola 2.7 Supervize jako vývojový 

model). 

Zažití a uvědomění si, že vlastní profesní problémy jsou obdobné jako u dalších 

kolegů, bývalo pro respondenty objevné.  
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Samuel: „Že sem pochopil, že v tom nejsem jako … že to nedělám JÁ BLBĚ, a proto, že ta interakce 

neprobíhá uspokojivě ani pro mě a ani pro ně (klienty), a že je to vlastně jakoby takovej standardní 

vzorec … interakcí s tim klientem i u vostatních kolegů, což mě přimělo k tomu jako ´aha, tak já 

nejsem špatně´…“ 

Aha zážitek
36

 ve formě poznání, že já jsem jako profesionál OK, bývá důležitým 

momentem profesního vývoje. Obvyklým následkem bývá pokles tenze a obav nových 

pracovníků, že se před zkušenějšími kolegy „shodí“, a také zvýšení pocitu bezpečí na poli 

týmové supervize. Zároveň stoupala ochota zapojit se aktivně do supervizního procesu. 

Kognitivní vyhodnocení přineslo své ovoce. Následující výroky dokumentují výše popsaný 

vývoj: 

 stadium vrůstání do profesní role (raná fáze profesních nejistot a obav) 

Jiřina: „…co když já tam (na supervizi) něco řeknu, co všichni UMĚJ a já se prozradim, že to 

NEUMIM … a že sem úplně blbá (smích), že to neumim a MĚLA bych to umět.“ 

Ústřední otázka: „Dělám to správně?“ nebo „Jak to mám dělat správně?“ 

 stadium zpevňování profesní role  

Jiřina: „…to je opravdu … časem … že si tak jako zvyknu, usadím se v tom, a že … že ty věci se pak 

stávají známými, že se víc můžu opřít o nějaký řemeslo, zkušenost, a možná i o to, že … už mám 

hodně zážitků toho, že to spousta lidí má podobně, podobný problémy, naráží na podobný věci. Z 

rozhovorů s kolegama … a i z těch supervizí, kam voni taky přinášejí nějaký … nějaký svoje 

zkušenosti … a to pomůže, že já jako můžu taky…“ 

Ústřední otázka: „Dělám to stejně dobře jako moji kolegové?“ 

 stadium usazení se v profesní roli 

Jiřina: „…teď si prostě víc … víc troufám […] prostě mi spíš přijde, že v tom umím nějak líp chodit.  

Víc si věřím […] už se teď bojim míň…“ 

Přijaté sebepotvrzení: „Mám to obdobně jako kolegové, takže jsem profesionál.“  

 

Závěr: 

Účast na týmové supervizi byla významným zdrojem pozitivního sebepotvrzení 

profesní role začínajících pracovníků (jsem OK, ostatní to mají podobně). Hojně 

zmiňovanou oporou ve fázi „zpevňování“ profesní role bylo utvrzení se respondentů v 

tom, že jejich profesní postup byl správný, neboť zkušenější kolegové měli s klientem 

obdobnou zkušenost. Kognitivní vyhodnocení sebe sama v profesní roli přineslo, skrze 

srovnávání s ostatními kolegy, akceptaci sebe sama jako profesionála.  

                                                           
36

 Aha efekt, neboli aha zážitkem bývá označováno náhlé pochopení souvislostí, které nám do té doby 
unikalo či zůstávalo skryto.   
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3.3.3 Vlastní cestou - Co je správně? 

 

Zvyšující se pocit bezpečí a opory vlastní profesní role (sebepotvrzení) otevírala 

respondentům cestu reflektovat na supervizi nejen profesní „stejnost“, ale také „jinakost“.  

Patrik: „…obtížný témata potom na … supervizi všech, na těch setkáních všech pracovníků, kdy 

najednou člověk má pocit, že … že některý věci by vopravdu měly bejt jako jinak, jak von si myslí.“ 

Projevení jiného profesního názoru na týmové supervizi je známkou dostatečného 

profesního sebevědomí, otevření cesty k aktivní inovaci profesní praxe, participaci na 

společném hledání odpovědí na profesní otázky a dilemata.  

Hana: „…že třeba ten dotyčnej linkař, právě zkusil NĚCO jinýho, než obvykle, a že ten klient se na to 

chytil … vopravdu z toho bylo … zrovna ÚPLNÉ jinej hovor…“ 

Pokud byla otevřeně přiznaná různost profesních názorů a přístupů týmem nahlížena 

optikou vzájemného obohacování o jiné pohledy (kapitola 3.2.4 3D pohled), bylo projevení 

osobní profesní jinakosti vnímáno respondenty jako cenné.  Důsledkem se stávalo posílení 

motivace hledat a zkoušet nové cesty a možnosti, iniciace osobního tvůrčího profesního 

potenciálu, profesního „osamostatnění se“.  

Samuel: „…a tím, že sem věděl, že … opakovaně vlastně … zbytek týmu neví, co s ní (s klientkou) a 

zkouší různý věci, a … spíš se to jako nedaří, tak … mi to jako vlastně … pomohlo k tomu, víc se jako 

postavit na vlastní nohy […] šahat si nějak do vlastních rezerv […] jako vlastně nějak kreativně 

vymýšlet…“ 

Pokud bylo profesně náročné téma exponováno na týmové supervizi, přicházelo po 

fázi emočního zpracování také přijetí supervizí zprostředkovaného jiného pohledu. Na 

úrovni kognice pak mohlo dojít k racionálnímu přijetí výsledku v podobě nalezení osobně 

přijatelného profesního řešení.   

Samuel: „…jak se to trošku pro..provětralo, tak najednou tam zjišťuju … nebo ony zjišťovaly, že tam 

můžu bejt i osobní a zároveň eště zůstat jakoby v nějakým rámci tý linkařský profese.“   

Zlomové období přechodu do další vývojové fáze samostatného profesionála 

popisuje následující výrok. 

Hana: „…tak sem prošla výcvik (kurz krizové intervence) a měla sem zavedený nějaký jakoby 

pravidla, sama pro sebe, a učila sem se pravidla na lince), takže pořád jakoby se člověk snaží jet 

v těch kolejích, no a pak jednoho dne jakoby, si řekne: ´ A třeba by to šlo takovouhle jinou cestou. ´ 

Nějakým jiným způsobem…“  

Integrovaný profesionál, zvládající svoji profesní roli vědomým způsobem, dokázal 

inovovat profesní postupy. Dokázal v rámci mezí daných profesí, aplikovat vlastní profesní 
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přístup. Do popředí zájmu respondentů se dostával namísto sebe sama a vlastních 

profesních potřeb obsah služby, klient a jeho potřeby (kapitola 3.3.2 Profesní nejistoty). 

Tuto fázi popisuje Hawkins a Shohet (2004, s. 69-72) ve svém kombinovaném 

vývojovém modelu jako 2. stupeň profesního vývoje, se zaměřením na klienta (srov. 

kapitola 2.7 Supervize jako vývojový model). 

Hana: „…otázka jestli, jakoby, mu (klientovi) tím pomáháme nebo naopak škodíme, to je asi věčná 

otázka […] takovýhle votázky mi jakoby vyplývají, jak to s tím člověkem vlastně je […] je to jakoby, 

že: ´Co bych mohla udělat pro toho klienta?´.“ 

Respondenti se stávali iniciátory či alespoň aktivními účastníky procesů, které 

utvářejí další vývoj reálné podoby služby. V centru zájmu respondentů nyní nebyla jen 

výkonnostní touha obstát v profesi, ale snaha podílet se na vytváření profesního know-

how.  V této fázi prokázali respondenti dosažení 2. úrovně, dle modelu učení Argyrise a 

Schöna, a sice úrovně učení dvojité smyčky (a double-loop learning, srov. kapitola 2.7 

Supervize jako vývojový model). Díky vhledům do stávajících pravidel nastupoval proces 

inovace, který nahradil dominující adaptaci. Respondenti si kladli otázku: Děláme správné 

věci? (in Havrdová, Hajný, 2008, s. 25).  

Během supervizního proces docházelo ke sdílení a reflexi mnohosti obsahů a 

prožívání profesní praxe, čímž se problémy, obtíže a nejistoty stávaly běžnou, legitimní 

součástí zvládání profesní role. Týmová supervize pomocí práce se vztahovou 

komponentou týmu pomáhala udržovat klima, ve kterém byl pracovník nejenom 

profesionálem, ale také člověkem, který může selhat a může udělat chybu. Chyba nebo 

selhání byly díky superviznímu náhledu na kontext profese vnímány týmem jako 

příležitost pro reflexi a další profesní (supervizní a jinou) práci. Ziskem z této práce bylo 

objevování nových cest, které přinesou snížení či eliminaci opakování stejného typu 

chyby. 

Patrik: „…zvládání drobnejch potíží, kdy se nějakej hovor nepovede, kdy přijde nějaká … jakoby 

stížnost, nebo … člověk si musí prolustrovat, zjistit, jestli to tak je … kdy přijde nesouhlas kolegů, že 

to bylo blbě, jako udělanej ten hovor…“ 

Týmová supervize pomáhala zpřítomňovat obsahy profesní paměti týmu (kapitola 

3.2.3 Profesní paměť týmu), ve které jsou uloženy informace o tom, jak „dělat věci dobře“. 

Týmová zkušenost s obtížnými situacemi obsahuje také poučení o tom, že „dělat věci 

dobře neznamená dosáhnout vždy úspěchu“, a také že „chyby mají růstový potenciál“. 

Simona: „…že jakoby sem zjišťovala, že to není … že ta práce není vo tom, že musim všechno … že 

na všechno musim mít tu vodpověď, jo a … bez toho týmu a bez toho týmovýho nějakýho sdílení 

bych na tohle nikdy nepřišla.“  



101 
 

Tým mohl v supervizním prostoru sdílet (a tvořit) nejen zkušenosti, jak zacházet 

s klientem, ale také zkušenosti, jak zacházet se sebou. Týmová supervize podporovala 

zachycování a udržování profesního know-how.   

 

Závěr:  

Kapitola 3.3 se zabývá profesním vývojem pracovníků během. Proces učení se praxi 

probíhal napříč pracovištěm, ale těžištěm procesu byla supervize.  

Procesy učení se praxi a učení se supervizi probíhaly na pracovišti paralelně, 

vzájemně se podporovaly a obohacovaly. Do procesu učení byly zapojeny všechny typy 

supervize dostupné na pracovišti, ale týmová supervize prokazovala nejefektivnější 

působení na proces zvládání profesní role pracovníků. 

Po první vývojové fázi profesního sebepotvrzování „já jsem OK, mám to stejně“ 

pracovníci přecházeli do druhé vývojové fáze, ve které už mohli sdílet profesní odlišnosti. 

Bezpečné sdílení odlišností přinášelo další profesní sebepotvrzení „já jsem OK, i když to 

mám jinak“.  

Po období vrůstání do profesní role, po konfrontaci s obvyklými náročnými 

situacemi a tématy, po objevení profesní paměti týmu a pozitivních profesních zážitcích v 

týmu, mohla nastoupit fáze zakotvení se v roli profesionála. V tomto období respondenti 

plně participovali na supervizním procesu a pracovali na supervizích ve prospěch klientů a 

služby. 

Týmová supervize pomáhala respondentům korigovat parametry očekávání 

profesního výkonu od sebe sama, od kolegů, od nadřízených, od klientů. Týmová 

supervize facilitovala schopnost respondentů zvládat profesní roli a otevírala profesní 

růstový potenciál jedinců i celého týmu.  

 

3.4 Vývoj strategií  

 

Paralelně s vývojem profesní role spočívající v procesu vrůstání, zpevňování a 

usazení se v roli profesionála, probíhal také proces vývoje strategií, které pracovníci při 

zvládání profesní role používali a jejich změny v čase. 
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3.4.1 Distribuce témat (Vývoj supervizních témat) 

 

Dovednost odhadnout, jaký typ potíží se zvládáním profesní role patří na jaké pole, 

aby mohl být co nejefektivněji řešen, se projevovala také mimo pole supervize.  

Jolana: „…když to vychrlíš na toho člověka, co přijde po tobě, tak to s ním nikdy celý nedořešíš … 

zahltíš ho … a stejně to přežiješ […] zjistíš, že tvá kapacita vodejít s tím a počkat si, až potkáš toho 

pravýho (kolegu), anebo než se dostaneš na to pravé pole, ta kapacita je docela velká.“ 

Následující výrok ukazuje, jak se s postupující profesní zkušeností při zvládání 

nejistot profesní role, proměňoval obsah ventilace a sdílení při předávání služby.  

Jiřina: „…tehdy (na začátku) […] ty moje rozhovory s kolegama byly víc o tom … hele, tohle se mi 

stalo, CO jsem měla dělat jinak, nebo CO bys dělal na mým místě … dneska mám pocit, že je víc to 

vo tom, HELE co se mi stalo … a už nečekám nějakou intervenci z tý druhý strany, mám pocit, že to 

tak vysypu, a pak, pak samozřejmě, když je to něco, tak si to vezmu do supervize … týmový.“  

Respondentka se posunula od očekávání rad a návodů k převážně emoční ventilace, a 

na úrovni kognice se naučila vyhodnocovat, která témata zvládání profesní role již 

překračují rámec dyadické konzultace s kolegou, a je třeba je přesunout do formální 

struktury supervize. Naučená supervizní zkušenost byla přetavena a integrována v podobě 

vytvoření strategie pro zvládání obtíží profesní praxe. 

Lenka: „…že se to posune vo level vejš, to nahlížení vlastně na ty věci, a … že mi to asi pomohlo 

v tom … jako začít věřit tomu, že moje pravda nemusí bejt vždycky jako tou nejlepší pravdou a víc 

spoléhat na to, že … je lepší jako nevědět a nedělat si vo tom žádný představy a počkat až co 

z toho vyleze. Jakože počkat si na ten, na ten … na ten 3D pohled ze všech stran, kterej já sama mít 

nemůžu.“ 

Strategie 3D nahlížení na profesní praxi (srov. kapitola 3.2.4 3D pohled) byla 

uskutečnitelná pouze na poli týmové supervize, která disponovala nutnými podmínkami 

(přítomnost týmu a podpora supervizora). 

Respondenti se na okamžik faktického vznesení konkrétního profesního tématu do 

supervize připravovali. Individuální příprava na supervizi spočívala zejména v selekci 

obsahů, které se jeví jako vhodné pro to, aby byly sdíleny s celým týmem. Pracovníci si už 

dopředu témata připravovali, individuálně mentálně pracovali na tom co a jak vyjádřit.  

Jiřina: „…to, co nesu do supervize (týmové), už potřebuju mít nějak … nějak zabalený, nějak 

upravený, abych … abych to tam … s tim byla schopná jít a bylo to srozumitelný…“ 

Při přípravě na týmovou supervizi byl patrný záměr co nejvýstižněji sdělovat, 

transparentně reflektovat své téma, aby sdělované bylo pro ostatní kolegy co 

nejsrozumitelnější.  
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Zároveň byli ve volbě svého tématu respondenti vedeni snahou o to, aby jejich 

supervizní téma bylo přínosné i pro ostatní kolegy. Což lze vnímat jednak jako akt zájmu a 

péče jak o sebe, tak také o druhé, péče o funkčnost celku pracoviště, o zajištění dobré 

služby klientům. 

Jiřina: „…obsahově na tu supervizi jdu s tématama, o kterejch si myslim … že budou pro ostatní 

zajímavý, že to není čistě jako moje, že se s tim třeba setkávají taky nebo je to klient, se kterým se 

taky setkávaj a mají s ním potíže […] anebo naopak TO neznaj a mám pocit, že by měli znát … že je 

důležitý, aby vo tomhle věděli…“ 

Jolana: „Tam (do týmové supervize) šlo hodně klientů, kde jsem měla pocit, že nejsem jediná, kdo 

s nima má nějakou potíž.“ 

Pokud respondenti vkládali úsilí do vlastní sebereflexe již před supervizí, přinášeli 

si s sebou na supervizi kromě tématu také zcela pochopitelná očekávání. Očekávali, že 

jejich téma bude během supervize zpracováno, že proběhne změna, která se dotkne i 

ostatních kolegů v týmu, což bylo motivací dané téma na supervizi vůbec přinést. Toto 

očekávání se zakládalo na vlastní supervizní zkušenosti, ve které se respondenti naučili, že 

když do supervizního procesu investují, investice se jim vrátí zpátky.  

Jolana: „A pak samozřejmě pochopíš, že když to řešíš jinde (na supervizi), tak to má lepší výsledky 

pro tebe, tak se naučíš, že když to řekneš jednomu, tak se s tím nehne, když to řekneš na supervizi 

(týmové), hne se s tím tak, že se ten problém řeší.“ 

Týmová supervize přinášela zacílení na obsahy, které jsou pro tým jako celek 

společné a důležité. Postupně se, jako formálně zakotvený nástroj, se stávala naučenou 

strategií sloužící ke zvládání zejména společných profesních obtíží. 

Anticipace profesního užitku byl respondenty očekáván i od supervizí 

individuálních, které probíhají ve dvojici supervizor – supervidovaný. Na rozdíl od 

supervize týmové byla očekávání respondentů více individuální, při výběru témat do 

individuální supervize upřednostňovali své zájmy před zájmy týmu, pracoviště, služby. 

Jiřina: „No, do tý individuální (supervize) … míň myslím na to, aby to bylo pro ty druhý zajímavý … 

takže to je něco na půl cesty mezi tím ´jenom to vysypat´, ale už to mít trochu strukturovaný, ale je 

to víc moje a míň … míň potřebuju, aby to bylo pro ty vostatní nějak přínosný.“ 

Chráněný dyadický prostor (jeden na jednoho) individuální supervize byl 

respondenty využíván pro intimnější profesní témata, neboť zvláště na začátku profesní 

kariéry přinášel větší pocit bezpečí, nežli prostor supervize týmové.  

Jolana: „Ty nejtrapnější situace šly do individuální (supervize) (smích) … když jsem věděla, že s 

tímhle bych nikdy … před kolegama, za ZV (týmový externí supervizor) nešla, protože to jako nejde, 

tak odvážná nejsem, tohle jim neřeknu. […] To byly věci, kdy jsem měla pocit, že potřebuju největší, 

zvláštní péči…“  
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Individuální forma supervize byla pro respondenty ceněna také intenzivní péčí a 

podporou, luxusem mít jak supervizora, tak celý prostor supervize jen pro sebe. Sloužila 

také respondentům jako bezpečný předstupeň před využitím širšího prostoru týmové 

supervize, kde je základním nastavením přítomnost a participace celého týmu.  

Lenka: „Že z toho individuálu (individuální supervize), kdy sem měla pocit, že ji (klientku) mám 

hodně na triku a hodně ji řešim, a vostatní moc ne, tak se to překlopilo do týmu (týmové supervize) 

[…] že se z toho mýho osobního tématu stalo nějaký jako týmový, ve smyslu týmový strategie a 

toho, jak s touhle klientkou pracovat jinak.“ 

Tento výrok ukazuje postupný přesun profesních témat respondentů z pole 

bezpečných dyadických nástrojů až po nástroje týmové.  

Popsaný vývoj profesních témat, jejich zrání a postupné překlápění od 

individuálních forem až k týmové supervizi mohu potvrdit i ze své profesní zkušenosti. 

Obvyklá trajektorie profesních témat pracovníků linky důvěry vedla od využívání 

neformálních struktur (střídání služeb) směrem k formalizovaným nástrojům (supervize), a 

zde od intervize přes individuální supervizi až k supervizi týmové.    

Profesně i supervizně zkušenější respondenti využívali pro řešení profesních obtíží 

všech dostupných nástrojů napříč formálními i neformálními strukturami.  

Jolana: „…já jsem měla pocit, že je (obtížné situace) umím líp distribuovat. Že jsem jako v podstatě 

dělala totéž, nosila jsem si je na individuální supervizi, nosila jsem si je na skupinovou, nosila jsem 

si je za těma lidma (kolegy), se kterýma se jsem tak různě potkávala. Ten zásadní rozdíl byl v tom, 

že jsem měla víc pocit, co patří kam. A že to umím víc pozdržet.“ 

Naučili se však s profesně obtížnými tématy efektivněji zacházet a optimalizovat 

jejich distribuci. 

Jolana: „…já to jako udržím, to téma já si napíšu, dám si ho k poznámkám k supervizi a pak ho 

vytáhnu a ono ejhle, má velmi podobné množství energie jako mělo v době, kdy mě trápilo. Že ta 

témata si udrží energii, že se to neztratí. […] Protože jsem to zjistila, zkušeností. Já jsem to udělala, 

šla jsem do toho s rozpakama, že to nebude ono a ejhle, ono to bylo ono. […] A ejhle, pak byla 

supervize a energie byla zpátky.“  

Vědomá distribuce profesních témat přinášela nutnost selekce objevivších se 

témat. Kapitola popisuje vývoj obsahů supervizních témat, jejich distribuci a trajektorii. 

Zvláště témata vnímaná jako společná linkařské profesi, se respondenti naučili oddělovat, 

uchovat a zabývat se jimi až na poli týmové supervize, které považovali za pole 

nejvhodnější. 

 

3.4.2 Motivace a zdroje energie 
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Zátěž plynoucí z vykonávání profese se respondenti učili během profesní praxe 

zvládat různými způsoby. Způsoby zvládání profesní zátěže se v čase měnily a vyvíjely. 

Na začátku profesní kariéry přicházeli nově přijatí pracovníci do týmu se zásobárnou 

vlastní energie. 

Simona: „…ti začínající, nebo ti, kteří jsou krátce ve službě, tak ti přijdou s nějakou … jako poměrně 

VYSOKOU mírou energie a motivace a nadšení do tý práce, takže ty v tu chvíli jedou jakoby z těch 

svých zdrojů, který si přinášej s sebou…“ 

Individuální zdroje nových pracovníků měly pochopitelně své limity. Na počátku 

profesní kariéry byla pro respondenty práce na lince důvěry vysoko postavenou hodnotou, 

kvůli které byli ochotní hodně investovat. Zvládání náročné profese posouvalo nejen 

profesní, ale i osobní hranice respondentů.   

Simona: „…po určitou dobu mě to třeba i posilovalo, i to, že člověk musel zvládat určitej 

diskomfort, třeba s těma nočníma službama, jo nějak muset … bejt odolná, jako pak zvládat zátěž, 

jako máma dvou malejch dětí, že jo, nevyspalá po noční, ale prostě zase, no, po určitý době už mě 

to spíš vyčerpávalo…“  

Zážitek zvládání nároků profesní role posiloval po jistou dobu odolnost 

respondentů, ale tato strategie byla dlouhodobě neudržitelná. Po vyčerpání individuálních 

zdrojů energie respondenti hledali a navazovali na další zdroje s týmovým rozměrem, které 

jim profese skýtala.  

Simona: „…na tý lince byla spousta věcí, která mě tam držela, a který mě právě jakoby vždycky 

nakoply do tý práce, jo, že prostě sem … se zase restartovala.“ 

Nejčastěji zmiňovaným formálním nástrojem podpory byla týmová supervize. 

Simona: „…hodně pomáhalo sdílení s kolegama, určitě … jako určitě ty supervize byly takový jako 

… nakopávací, po celou tu dobu, jo. Třeba když už sem měla … že sem nějaká vyčerpaná … že už se 

mi obtížně hledají zdroje, tak jakoby … tam mě to vždycky povzbudilo, v tý práci.“ 

Sílu a energii přinášela supervizní participace na společném hledání, tvořivém 

procesu, nově objevovaných postupech a řešení (srov. kapitola 3.1.4 Na jedné lodi a 

kapitola 3.1.8 Tvůrčí proces). Supervize dokázala respondentům zprostředkovat sílu i 

v situacích, kdy se žádné nové řešení nepodařilo objevit.  

Samuel: „…nejednou se tam (na supervizi) vobjeví možnost, že ačkoli se to v podstavě jako nějak … 

nevyřeší, že bysme přišli na něco novýho, ale ten člověk (linkař) najednou získal dojem, že … teď už 

nemá strach, že ten klient znova zavolá, ale že se cejtí nějak jako … pevnej v tom, to znova 

zvládnout, a možná tam zkusit jiný věci, i když třeba teďka ještě neví jaký, ale má jakoby znova tu 

sílu … se do toho nějak vobout…“ 
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Emoční zážitek ze supervizního procesu, participace celého týmu, podpora kolegů a 

supervizora, dokázal prožívání profesní role respondentem změnit i bez racionálně 

uchopitelného výsledku v podobě návodu na řešení.  

Respondenti čerpali sílu také ze společné historie pracoviště, z případů konkrétních 

klientů, se kterými jejich současní i minulí kolegové pracovali (kapitola 3.2.3 Profesní 

paměť týmu).  

Jolana: „…zkušenost kolegů a vidět, co všechno ustáli oni. Když si vzpomenu na některé zápisy 

(hovorů) nebo mi říkali při předávání (služeb), tak si říkám, bože, když tohle přežijou oni … tohle 

nejsou supermani, to jsou normální lidi.“ 

Přináležení k týmu profesionálů, kteří obtíže profesní role řeší a zvládají, 

respondenty posilovalo a pomáhalo ke zvědomení své vlastní síly a vlastních 

energetických zdrojů.   

Jolana: „…fajn, na týmu bude tyhle problematické klienty držet někdo jiný, protože evidentně 

s nima nemá takový problém, napapá se u kolegů. A vlastně jsem měla dojem, že jsem zase 

schopná ho nakrmit víc, když vím, že někdo jiný taky … jo, tohle pomáhalo.“ 

Ve chvílích, kdy ubývalo profesních sil, pomáhal tým kolegů respondentům 

obnovovat motivaci k další práci. Prožitek „držení“ a profesní síly týmu, který má 

schopnost profesní těžkosti zvládat, se odehrával jak na supervizích, tak mimo supervizní 

pole.  

Jolana: „Myslím, že tohle se dělo na supervizi, ale myslím, že tohle se dělo i mnohde jinde, než na 

supervizních setkáních. Že se to předávalo mezi dveřma, nebo četlo v zápisech, nebo mluvilo se o 

tom na intervizi, nebo prostě někde ještě ledaskde jinde.“ 

Vyjádření „předávání mezi dveřmi“ přiléhavě ilustruje udržování podpůrného a 

růstového profesního prostředí pracoviště, které se solitérně předávalo od jednoho člena 

týmu ke druhému. Podpůrné a učící se prostředí pracoviště, uvědomovaná hodnota týmu, 

jednotlivých kolegů, představovala pro zkušené pracovníky výraznou motivaci pro setrvání 

v profesi. 

Jolana: „…s takovejhlema lidma já chci bejt dál […] s těmahle lidma já chci vydržet co nejdýl. Pro 

mě to zvyšuje atraktivitu té skupiny, do které patřím. Já se pak můžu přetrhnout, abych to tam 

vydržela, i za pomoci jiných kanálů. […] Samozřejmě to ale po nějaké době přestalo fungovat. Ale 

na tomhle principu to drželo velmi dlouho (práce na lince).“ 

 Přináležení k týmu profesionálů, „členství v sociální skupině, může být zdrojem 

pocitu síly a prestiže“ (Hošek 1999, s. 54). Dle stejného autora pomáhá členská 

identifikace zvládat zátěž (tamtéž). Proměnami motivace respondentů v čase, limity 
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supervize v procesu znovuobnovování sil pracovníků, je předmětem kapitoly 3.5 Meze 

supervize. 

Celek linky důvěry byl fyzicky dostupný až na týmové supervizi, kde bylo pomyslné 

„opření se“ o tým, zkušenosti zvládání profesní role, nejsnáze dostupné. 

Hana: “ (linkaři) Mají supervizi, individuální, týmovou. No a pak mají sami sebe, no (smích).“ 

Simona: „…právě hodně ten kolektiv (tým), si myslim, je velikým zdrojem … jakoby tý síly…“ 

Kvalitní vztahy v týmu tvořily nedílnou součást podpůrné a učící se kultury 

pracoviště (srov. kapitola 3.1.6 Hodnota týmu). Tým a jeho supervizní know-how se 

stávaly uvědomovaným zdrojem profesní síly a energie. Supervizní podpora, sounáležitosti 

s kolegy (hodnota vztahů) a přináležení k týmu profesionálů (hodnota profese) se stávaly 

nově naučenými a zdroji síly a energie.  

Těžiště získávání energie se přesouvalo od individuálních zdrojů (pokud selhávaly či 

byly vyčerpané) směrem ke zdrojům profesním. Supervize, její souvislé a pravidelné 

přijímaní a supervizní zprostředkovaný vhled do každodenní profesní praxe, se stávala 

funkční strategií, která dodávala sílu ke zvládání profesní role. 

 

3.5 Meze supervize 

 

Vzhledem k tématu diplomové práce jsem považovala za nutné popsat hranice 

možností supervize, jak jej respondenti na svém pracovišti zažívali a popisovali. Supervize 

plnila dobře funkci nástroje podpory zvládání profesní role, ale v praxi pracoviště narážela 

na aktuální a systémové překážky. 

 

3.5.1 Potlačit či prosadit  

 

Časový prostor týmové supervize má své limity, což přináší nutnost vybrat témata, 

kterým bude věnován prostor. 

Hana: „…přinesu tam to téma, a když s tím ten tým souhlasí, tak se to prostě probere. Případně 

když někdo přijde s nějakým jiným tématem, nějakýho jinýho klienta, tak buď se připojím, a to 

svoje téma jakoby potlačím, nebo … radši se přihlásím vo to svý…“ 

Respondenti se naučili témata do supervize přinášet, ale ne vždy mohli ovlivnit, zda 

se na jejich téma dostane. 
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Samuel: „…na tý týmový supervizi někdy vlastně, se hlasovalo pro to téma, a věděl sem, že třeba 

jako nadhodím, ale nedojde k tomu … a někdy k tomu došlo, jo, takže tam to byla taková trošku … 

loterie…“ 

Výběr supervizního tématu obvykle procházel hlasováním týmu, tým prostou 

většinou svých hlasů rozhodl, jakému tématu se aktuálně chce věnovat nejvíce členů týmu. 

Hana: „…a dost často jakoby zvítězí téma, který nesouvisí úplně s tou linkařskou praxí, ale spíš jako 

s technickýma věcma nebo s fungováním tý linky, což někdy je takový, jako až … unavující, na úkor 

právě práce s těma klientama, co si myslim, že je nejdůležitější.“ 

Téma akutní pro většinu týmu nemuselo být zajímavé pro menšinu týmu. V daném 

čase týmové supervize nebylo možné uspokojit všechny členy týmu.  

Samuel: „…tak prostě si řeknu: ´ten čas je nějak vymezenej´ […] tak už tam nebudu přispívat 

s něčím, co vím, že teď pro mě jako neni úplně nutný vyřešit…“ 

Respondenti nejčastěji volili strategii ústupu, pokud zjistili, že jsou se svým tématem 

součástí pouhé menšiny týmu.   

Jolana: „…vidim, že ty lidi tam eště něco baví a něco tam chtěj. Tak jim dáváš přednost, protože je 

víc lidí […] který si myslí, že takhle ty klienty eště jsou schopní vyřešit. Anebo jim to dokonce 

pomáhá tak, že jsou schopní to vyřešit.“ 

Služebně starší pracovníci vědomě dávali přednost služebně mladším pracovníkům, 

u kterých vnímali naléhavější potřebu řešení supervizního tématu.  

Jolana: „Když už sem měla pocit, že je tam něco pro někoho akutnějšího, a že aspoň, že sice já 

odejdu … neuspokojena, ale von možná eště jo, tak proč nedat přednost tomu, že eště někdo si 

z toho něco odnese.“ 

Respektovali vnímanou akutnost tématu jiných kolegů a potlačovali uspokojení 

vlastní profesní potřeby. Pocity neuspokojení se respondenti snažili racionálně zvládnout a 

opakovaně se snažili dostat své téma na týmovou supervizi 

Jolana: „Potřebovala bych to (supervizi) udělat nějak atraktivní i pro těch pár, kteří to zažili už 

popáté. Což jsem tam nosila, ale to se nikdy neujalo jako téma, nikdy. Vždycky tam bylo něco 

superakutnějšího a to jsem měla pocit, že je to jasně týmový téma.“ 

Bohužel díky vlastnímu respektu k akutním potřebám celku nedosáhly jejich snahy 

cíle. Dlouhodobé upozaďování vlastních supervizních témat následně způsobovalo 

profesní frustraci (kapitola 3.5.4 Bezmoci je moc). 

 

3.5.2 Rozdílné potřeby  
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Rozdílná úroveň profesních zkušeností mezi služebně staršími a mladšími 

respondenty se nutně musela projevit i na týmové supervizi.  

Simona: „… já jsem tam identifikovala i lidi (klienty), který pro ty začínající kolegy byli … to byli noví 

případi … a pro mě to byli starý případi, který volali už před dvěma rokama s tim samym. Prostě 

zjistila sem, že poznávám klienty, který nikdo jinej nepoznával, že jsou TAKY vlastně, chroničtí. No, 

tak to mi taky bralo vítr, no.“ 

Začínající pracovníci potřebovali řešit obvyklá vstupní profesní témata, která pro ně 

byla nová. Tato témata či klienti ale nebývala nová pro zkušené pracovníky, kteří již byli 

v pokročilejší fázi svého profesního vývoje (srov. kapitola 3.2.2 Obnošená témata).   

Jolana: „Problémy se opakují, tím jak se tam lidi střídají (nastupují noví kolegové), řeší se to, pořád 

to stejné. Přicházejí noví, kteří se to potřebují naučit, mě už to nudí. […] A když řeknu, že už mě to 

nebaví, tak jsem přehlušena stopadesáti jinejma lidma, který to baví, tak to tam jako odtrpím.“ 

Pracoviště bylo zatíženo vysokou mírou nastupujících začátečníků. Jádro služebně 

starších pracovníků bylo doplňováno nově nastupujícími kolegy
37

. Neustálá příprava 

nových uchazečů a péče o začínající kolegy představovala pro služebně starší pracovníky 

značnou zátěž. Obě skupiny pracovníků měly, vzhledem ke své fázi profesního vývoje 

zcela pochopitelně odlišné, potřeby v procesu zvládání své profesní role.   

Lenka: „ …ty nový potřebujou … víc jako zpevňovat v tý roli a víc jako … eehh, si vlastně dávat 

pozor na ty rizika a slyšet to, co jako funguje, a co nefunguje, a dělat si vlastně takovou kuchařku 

… a ty starý zase potřebujou, vlastně víc … víc podporovat v okamžiku, kdy tý BEZMOCI je MOC. Jo, 

protože ta bezmoc u těch mladejch tolik nevadí, protože maj ještě poměrně velkou kapacitu ji 

zvládat, ale u těch profesně starších, mám dojem, že je jí míň a míň a míň, a … až nakonec není 

žádná.“   

Kromě zátěže s kontinuální péčí o začínající kolegy čelili zkušení pracovníci obtížím 

zvládání vlastní profesní role. Z hlediska profesního vývoje se jednalo o obvyklá témata, 

přiléhavá délce trvání výkonu profese. 

Simona: „…ta práce […] nějak mě to jakoby vždycky spíš nabuzovalo, prostě mě to nějak … prostě 

energizovalo. No a vlastně, když sem odcházela, tak to bylo úplně vopačně […] tam byl i nějakej 

posun vzhledem k tý práci, u mě, jakoby už tim, že sem tam byla takhle dlouho, těch 6 let, tak sem 

jakoby … už mě tam máloco mohlo překvapit a často docházelo tam k takovýmu … jako velikýmu 

opotřebení, z mojí strany…“ 

Zkušení pracovníci svoji specifickou potřebu podpory procesu zvládání profesní role 

na týmových supervizích upozaďovali, ve prospěch učení se profesní role začínajících 

                                                           
37 Fluktuace postihovala jak služebně starší, tak mladší pracovníky (část začínajících pracovníků po 1-2 

letech z pracoviště odcházela). Linka důvěry kontinuálně investovala do praktické přípravy potenciálních 

zaměstnanců, na pracovišti byl stabilně minimálně jeden absolvent kurzu krizové intervence na násleších.  
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kolegů. Své specifické profesní potřeby sdíleli více mimo týmové supervize (na 

individuálních supervizích a intervizích) nebo pouze s jádrem zkušenějších pracovníků.  

Simona: „Takže mi pomáhalo hodně sdílení s těma kolegyněma a většinou právě s těma, co tam 

byly dýl, jo, protože ty to prožívaly podobně, nebo mohly porozumět tomu, jak já to vnímám. Ty 

mladý lidi, ty co tam přišli, sice byli strašně fajn, ale najednou mě to jejich nadšení … jakoby sme 

každej někde jinde, no.“ 

Tím se prohlubovala, již zvenčí vývojově daná, profesní propast mezi oběma 

skupinami týmu.  

Jolana: „…ke konci mám tak strašlivou zkušenost, jak to nefunguje, že v tomhle já už jako nebudu. 

Má zkušenost je ta, že takhle málo péče já už jako nechci. […] Ale nikdy sem neměla pocit, že 

nazrál už čas toho … že bych tam přišla … a začala mluvit o tom, že tenhle způsob supervize už je 

jako totálně neuspokojivý.“ 

Bohužel se služebně starším respondentům nedařilo tuto profesní propast překonat, 

své téma do týmové supervize nejen přinést, ale také jej prosadit. 

 Jolana: „…s koncem mé linkařské kariéry, se o mě, jako o člena týmu, a koneckonců i o ten tým, 

staral strašně málo a strašně málo profesionálně (týmový supervizor). Buď můžu chtít zvýšit 

profesionalitu, nebo aspoň frekvenci téhle málo výživné látky. Ale jinak už takhle strašně obtížnou 

práci, s takhle malou podporou, já dělat odmítám.“ 

Reakcí na pociťovanou profesní frustraci byl vnitřní nesouhlas s procesem 

poskytované týmové supervize, nespokojenost s profesionalitou supervizora, který 

subjektivně málo pečoval o profesní potřeby nejen respondenta, ale celého týmu. 

Z objektivního hlediska se však, vzhledem k celkovému kontextu pracoviště, jednalo spíše 

o nesplnitelný cíl. 

Lenka: „…ta supervize je sice úžasná věc, ale … ale že je velkej rozdíl mezi tim, co potřebujou ty 

mladší a ty starší, myslim profesně. Že jakoby … je to tak JINÝ, že to jedno pole tý supervize to 

nestíhá jakoby upracovat vobojí […] jedna supervize jednou za měsíc tři hodiny pro patnáct lidí, 

prostě NEMŮŽE tohleto zvládnout.“ 

Rozdílné potřeby, dané vývojovou fází učení se profesi a supervize respondentů, 

ztěžovaly podmínky poskytování týmové supervize. Časová dotace a frekvence týmové 

supervize, daná v supervizním kontraktu, byla v tomto konkrétním případě limitující.   

 

3.5.3 Organizační zahlcení (Není čas na podporu) 

 

Nejen rozdílné supervizní potřeby respondentů (předchozí kapitola) ztěžovaly 

optimální průběh supervizního procesu týmové supervize. Tým pracoviště se musel 

vyrovnávat se zátěží danou vnějšími vlivy.   
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Simona: „…nebyl prostor věnovat se tý klientský práci … nějak se nad ní zamýšlet […] furt se řešily 

provozní věci, různě jako tohleto nefungovalo, támhleto nefungovalo […] v tu chvíli se to prostě 

nestíhalo tady vo tom mluvit, tak to bylo zahlcený, těma provozníma věcma … stěhování, že jo, 

probíhalo, á … tahanice s ředitelstvím (organizace), že se potom tam (na supervizi) pak vo tom 

nemluvilo.“ 

Pracoviště bylo zatíženo nároky širšího kontextu organizace, nároky dvojího typu. 

Prvním typem byly provozně-technické požadavky
38

 a druhým typem organizačně-

existenční
39

 obtíže organizace, jejíž součástí bylo pracoviště linky důvěry.  

Hana: „… je to nutný zlo, asi ty věci kolem tý linky a fungování linky, se musí řešit … ale myslim si, 

že to spíš ten tým zatěžuje, místo toho, aby se bavil vo těch klientech, a práce jakoby, na těch 

konkrétních věcech […] že někdy holt na ty klienty nezbyde nějak úplně moc času…“ 

Respondenti zátěž plynoucí z kontextu organizace vnímali, přikládali těmto tématům 

váhu. Problémem byla periodická zahlcenost týmové supervize opakovanými aktuálními 

tématy stojícími mimo těžiště služby, mimo profesní praxi práce s klienty. 

Simona: „…s kolegyněmi sme si řikaly, ee … tohle není v pořádku […] to není jenom můj dojem … to 

sme si tam pak říkali v těch kuloárech, jako že nám už hrozně chybí, ta klientská supervize.“ 

Přiléhavou reakcí respondentů byla reflexe stavu týmové supervize, reflexe 

nedostatečné časové dotace týmové supervize zaměřené na práci s klienty.  

Samuel: „…prostě si teď nemůžem poskytovat, nemáme na to kapacitu […] bylo vidět, že najednou 

jako se přitvrzuje […] že je nějakej jako boj, nebo jak to přežít…“ 

V situaci ohrožení nebyl ani na supervizi dostupný prostor pro podporu a péči o 

pracovníky. Podpůrné prostředí pracoviště začalo ztrácet své zdroje, svoji sílu (srov. 

kapitola 3.1.5 Týmový duch). 

Samuel: „(Týmový duch), kterýho sem zažil já, když sem nastoupil na tu linku, kterej se pak nějak 

prostě trošku vytratil s tim, jak se pořád řešily nějaký organizační věci … jak to viselo nad náma, jak 

ten ředitel nás vlastně nebral a nechápal…“ 

Supervizním tématem se opakovaně stávaly akutní provozní či organizační 

záležitosti pracoviště, zatímco péče o klienty, rozvoj a podpora pracovníků se ocital na 

druhé koleji. Jednotliví respondenti se snažili řešit provozní a organizační témata mimo 

týmovou supervizi, ale tento způsob nebyl (a ani nemohl být) příliš efektivní.  

                                                           
38

 Zde se opírám o vlastní zkušenost. Linka důvěry se během 4 let musela z rozhodnutí organizace 2x 

přestěhovat. Všechna pracoviště (nejen linka důvěry) byla nadměrně zatěžována požadavky danými 

hierarchickou strukturou organizace.  
39

 Opět vycházím z vlastních zkušeností. Organizace dávala dlouhodobě najevo, že služba linky důvěry stojí 

na okraji zájmu zřizovatele služby. Udržitelnost pracoviště byla nejistá, v době pořizování rozhovorů se 

jednalo o úplném zrušení služby, ale pracoviště linky důvěry bylo nakonec zachováno.  
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Jolana: „…situace bezmoci (organizační), kterými jsem už nechtěla zatěžovat tým, tak ty šly 

samozřejmě do individuální supervize […] točení v těch organizačních věcech, který nikam nevedou 

… a na který nemůžeš, a který sou pořád stejný…“ 

Domnívám se, že tato situace se dá přirovnat k fenoménu „vytváření paralel“, kdy 

„jsou objevovány procesy, které působí ve vztahu mezi klientem a terapeutem a to 

prostřednictvím toho, jak se odrážejí ve vztahu mezi terapeutem a supervizorem“ (Hawkins 

a Shohet 2004, s. 87). V tomto konkrétním příkladu šlo o paralelní proces
40

, kdy potřeby 

pracoviště nebyly vyslyšeny organizací a potřeby respondentů nebyly slyšeny na supervizi. 

Výsledkem byl nárůst frustrace a pocity bezmoci pracovníků. 

 

3.5.4 Bezmoci je moc  

 

Stávající strategie zvládání profesní role služebně starších pracovníků přestávaly být 

účinné. Narůstající bezmoc respondentů nebylo možné v limitech supervize zvládnout. 

Simona: „Tím jak mě … čím dál tím víc ta práce tam vyčerpávala, tak to povzbuzení z tý supervize 

už nemělo takovýho trvání, že prostě … když sem se tam pak ocitla na tý noční tak … jakoby 

nejednou … už nebylo moc … takovej ten rezervoár už byl vyčerpanej, prostě, tý energie, no.“ 

Zdroje energie, které supervize dokázala znovuobnovovat, byly působením širšího 

kontextu pracoviště vyčerpány. I bez řešení akutních situací, daných působením vlivu 

organizace, zbývalo v časoprostoru supervize příliš mnoho zátěže. Specifickým druhem 

zátěže linky důvěry byli dlouhodobí, kartotéční klienti.  

Jolana: „…ostatní (kolegové) častokrát mluvili o tom […] že … eště neví, a hledají a tvoří, a to mám 

taky pocit, že byli klienti, se kterýma sem hledala a tvořila, a nevěděla, co se bude dít. Ale pak 

mám pocit, že byla fůra klientů, kdy voni začali mluvit a já sem věděla, jak to skončí…“ 

Jolana: „…točí se ti klienti po té stejné ose, vyzkoušejte tohle, vyzkoušejte támhleto, ty víš, že to 

nefunguje […] už to nepřináší tu úlevu […] vytrácí se humor […] točení se jako veverka […] nikam to 

nevede. Nové strategie nejsou, nepřicházejí nové řešení … o těch starých víš, že nefungujou […] 

supervize na to nemá odpověď…“ 

Jolana: „Byly týmové supervize o klientech, se kterýma jsem měla problém a kterým se nikam 

nepohnul, protože jsem dostala ty samé rady, které jsem dostala před půl rokem u jiných klientů a 

u kterých vím, že prostě nefungujou, nebo nejsem schopna je zrealizovat … všechno z toho bylo 

frustrující.“ 

Začínající pracovníci se na týmových supervizích učili se specifikami práce 

s dlouhodobě nepříznivou životní situací kartotéčních klientů zacházet (kapitola 2.8.3 
                                                           
40

 Zjednodušeně lze říci, že supervidovaný se stává svým klientem a ze supervizora se pokouší udělat sebe 

v roli terapeuta (Hawkins a Shohet 2004, s. 87). 
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Profesní nároky na pracovníka). V kontextu jejich vývojové fáze profesní role jim tato 

klientela linky důvěry přinášela nové zkušenosti.  

Což se nedá tvrdit o zkušených pracovnících, pro které kartotéční klienti 

představovali dlouhodobě neměnnou zátěž a frustraci, odolávající podpůrnému působení 

supervize. Rostoucí bezmoc, prožívanou v dlouhodobé práci s kartotéčními klienty, 

pociťovali zejména služebně starší, zkušení pracovníci. Některým zkušeným pracovníkům 

supervizní práce s tématem dlouhodobé práce s kartotéčními klienty již nepřinášela 

očekávané zisky. Častou reakcí byla rezignace a odklon od aktivní účasti na supervizním 

dění.  

Jiní respondenti reagovali zvýšenou motivací k inovaci stávajících způsobů práce 

s kartotéčními klienty.  

Simona: „Bavit se vo tom, jestli by se ty věci už neměly dělat trochu jinak […] eště zase si znova 

definovat ty hranice, si je připomínat … možná se zamyslet i nad nějakým jako … novým pohledem 

[…] tohleto ustupovalo do pozadí a bylo to docela, pro mě to bylo frustrující, no, že se najednou 

nemluví vo tý práci jako takový.“  

Bohužel aktuálně problematický širší kontext pracoviště postupně vytlačoval témata 

práce s klienty z prostoru týmové supervize. Opakovaná nepřítomnost konkrétních témat 

profesní práce s klienty v týmové supervizi, daná spíše nemožností nežli odmítáním tohoto 

tématu (kapitola 3.5.2 Rozdílné potřeby a 3.5.3 Organizační zahlcení), přispívala k úvahám 

o smyslu dalšího setrvání na pracovišti.  

Jolana: „De facto se ta supervize začala měnit z příjemného hraní na topení se v bažině bezmoci, 

tak sorry, tam já jako nebudu.“ 

Simona: „Já jsem tam třeba dozrávala k pocitu, že by se to mělo udělat už trochu jinak, jo. A bylo 

nás tam takových pár a vesměs ty lidi odcházeli přibližně ve stejnou dobu jako já, votamtuď prostě. 

Protože tam na to nebyl prostor vo tom mluvit.“ 

Někteří respondenti z řad zkušených pracovníků se nakonec rozhodli situaci řešit 

odchodem z pracoviště. Netvrdím, že výše uvedené důvody byly jedinými zdroji 

rozhodnutí o ukončení práce na lince důvěry. Působilo jistě mnoho dalších faktorů, ale 

z hlediska této práce považuji za důležité upozornit na spolupůsobení subjektivně vnímané 

nefunkčnosti supervize, jako zásadní ztráty podpory a pomoci při zvládání profesní role 

respondentů. 

 

3.5.5 Rozevírající se nůžky (Odlišné kultury) 
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Vnímání odlišnosti kultur pracoviště a organizace, pod kterou linka důvěry spadala, 

se stávalo supervizním tématem vedoucí služby.  

Lenka: „…já sem si tam (na supervizi), asi sem dospěla k nějakýmu rozhodnutí […] že budu muset 

bejt aktivní a víc jako křičet, že máme (linkaři) taky nějaký potřeby, a bylo mi jasný, že nastavení tý 

organizace na to není jako vůbec zvědavý…“ 

Bohužel ani jeden z typů supervizí,
41

 který byl na pracovišti zaveden, nedokázal 

uspokojivě toto téma uchopit, či spíše to nebylo ani v jeho možnostech. K tomuto účelu 

slouží jiné typy supervize. 

Lenka: „…asi by ten šéf měl mít nějakej jinej prostor, eště, kde si tohleto může nějak … ujasňovat 

zvlášť, aby nebral vlastně už takhle vomezenej čas (supervize) tomu týmu.“ 

Lenka: „…ideálně supervize řízení nebo supervize organizace, ale supervize organizace v týhle 

organizaci, je utopie. Individuál ne […] ale (supervize) úrovně jakoby středního managementu tý 

organizace VŮBEC.“ 

Supervizní uchopení tématu odlišnosti kultur nebylo organizací podporováno
42

 a ani 

nebylo v reálně dostupných možnostech organizace.
43

 Kultura organizace byla postavená 

na jiných hodnotách
44

 nežli pracoviště. Hodnoty týmu linky důvěry vyrostly z historického 

psychoterapeutického podhoubí pomáhajících profesí, což bylo v souladu s kulturou 

supervize, ale v nesouladu s kulturou organizace. Tato skutečnost velmi komplikovala 

dialog mezi pracovištěm a organizací. 

Lenka: „… zastavit ty rozevírající se nůžky v tom, že: ´v tomhle týmu tady to funguje takhle, jsou 

tady  nějaký votevřený a bezpečný vztahy […] ty lidi spolupracujou a chtěj spolupracovat, a jsou 

schopný ty změny dělat a mezitím vobrazem toho zbytku organizace, kterej je prostě zaseklej, 

zatuhlej […] nedá se domluvit, jo, jakoby ten ROZDÍL, kterej … tim vlastně, jak ten tým (linky) roste, 

se čím dál tím víc prohlubuje.“ 

Reflexe procesu supervize v kontextu organizace identifikovala zásadní rozpor, který 

bez participace všech stran, včetně organizace jako zadavatele supervize, nebylo reálné 

supervizně obsáhnout. Supervize v tomto případě narazila na hranice svých možností. 

                                                           
41

 Dle mého názoru týmová supervize může sloužit tématům řízení jen v omezené míře, individuální 

supervize toto téma může zpracovat, ale jen na individuální rovině. Chyběl přesah tématu do struktury 

organizace. 
42

 Z vlastní zkušenosti mohu tvrdit, že jak vedoucí služby, tak supervizor se opakovaně snažili o dialog 

s vedením organizace. Ředitel organizace byl opakovaně zván na týmové supervize. Účastnil se pouze 

jednou, kdy pracovníkům oznámil, že se linka důvěry bude stěhovat. Při další příležitosti, kdy potřeboval 

s pracovníky hovořit, si je pozval zvlášť a vymínil si nepřítomnost vedoucí služby a supervizora. Podpora 

supervize na pracovišti byla dána pouze formálně, nikoli reálnou participací zadavatele supervize. 
43

 Dle dostupných informací organizace neměla supervizi řízení ani supervizi organizace k dispozici. 
44

 Dle mých zkušeností bylo hodnotou organizace její udržení, jednotlivá pracoviště byla postradatelná a 

jednotliví pracovníci nahraditelní. Nařízení byla vydávána mocensky, bez předchozí diskuze. 
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Nabízí se opět paralela
45

 se supervizním procesem, kdy se prohlubující rozdíl mezi 

potřebami organizace a pracoviště na úrovni kultury, demonstruje na týmové supervizi 

v prohlubujícím se rozdílu mezi začínajícími a zkušenými pracovníky.  

Bližší uchopení tohoto problému již přesahuje možnosti diplomové práce a nebylo 

ani v ohnisku zájmu výzkumu. Vzhledem k tématu práce jsem však považovala za 

přínosné jej alespoň zmínit. 

  

                                                           
45

 V tomto konkrétním příkladu supervidovaní (tým) nevědomě „přehrává“ problém pracoviště ve vztahu 

tady a teď, tj. na supervizi před supervizorem (srov. Hawkins a Shohet 2004, s. 87). 
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IV. SHRNUTÍ POZNATKŮ O PŘÍPADU 

 

Shrnutí výsledků diplomové práce přineslo odpověď na výzkumnou otázku „Jaký 

vliv má supervize na zvládání profesní role pracovníků linky důvěry“. Odpověď na tuto 

otázku přinášejí kapitoly 3.1 – 3.5, které jsou nazvány podle pojmenování hlavních 

kategorií seskupených kolem centrální kategorie „Zvládání profesní role“.  

Odpověď na výzkumnou otázku zní takto: Supervize svým komplexním působením 

posiluje mechanismy zvládání profesní role pracovníků a ovlivňuje tak dynamický proces 

resilience, kterým pracovníci dosahují pozitivní adaptace při vystavení obtížím profesní 

praxe. Empirická část přináší důkazy tvrzení, že supervize pozitivně ovlivňuje emoční i 

kognitivní aspekty procesu zvládání profesní role. Zároveň se pro respondenty stává 

modelem procesu učení a profesního rozvoje. Supervize má přímý vliv na vývoj profesní 

role pracovníků linky důvěry a promítá se do strategií zvládání uplatňovaných 

respondenty. Domnívám se, že supervize působí jako moderátor resilience. Supervize se 

uplatňuje při kognitivním hodnocení i emocionálním zpracování prožívaných profesních 

situací a při vytváření a výběru vyrovnávacích strategií, a má tedy na resilienci nepřímý 

vliv (popis funkce moderátoru dle Šolcové, 2007). 

Supervize není jediným zdrojem, který pozitivně ovlivňuje zvládání profesní role 

pracovníků, ale je svým působením nejvýznamnější a nejobsáhlejší. Procesy ovlivňující 

profesní resilieci pracovníků linky důvěry probíhají napříč fungováním pracoviště. 

Supervizní kultura tvořící a stále obnovující podpůrné a učící se prostředí prorůstá celou 

strukturou fungování služby. Umístění procesů dle časoprostorové lokalizace je dvojího 

typu: 

 v rámci formální struktury (organizované intervize a supervize) 

 v rámci neformální struktury (vzájemné učení, podpora, ventilace a sdílení při 

předávání služby, záznamech hovorů a násleších)    

Zmíněná „neformální struktura“ je z hlediska organizace (poskytovatele sociální 

služby) sice zahrnuta do formální struktury fungování pracoviště, ale je primárně určena 

pro (provozně-organizační) cíle, nikoli pro podporu pracovníků či jejich profesní 

resilience. Tato podpora tedy probíhá neformálně. Procesy neformální podpory profesní 

resilience mohou probíhat ve dvou modech: 

 on-line dyadická interakce v reálném čase (předávání služby a náslechy) 

 off-line interakce (v časovém posunu) s týmem (záznamy hovorů) 
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Formálními nástroji supervize na lince důvěry jsou přímé a nepřímé intervize (tzv. 

kolegiální či peer supervize na úrovni kolega-kolega) a individuální a týmové supervize 

(vedené externími supervizory mimo organizaci). Supervize díky pozici formálně 

zakotveného nástroje podpory, učení a kontroly, má nejširší a nejhlubší dosah. Týmová 

supervize je jediným nástrojem, který svým působením obsáhne celek jak služby (prospěch 

klientů a kvalita poskytovaných služeb), tak celek pracoviště (profesní podpora pracovníků 

a péče o jejich profesní růst).  

Z výzkumného šetření vyplývá, že supervize jako nástroj zvládání profesní role je 

nejdůležitější pro začínající pracovníky. Bezpečné prostředí týmové supervize umožňuje 

pracovníkům zvládat emoce související s profesí a využít přirozených zdrojů opory v 

profesní roli, které vyrůstají z podhoubí kvalitních vztahů členů pracovního týmu. 

Supervize poskytuje týmu zkušenost 3D pohledu
46

 na obtíže profesní praxe, čímž 

akceleruje společné hledání a vytváření nových strategií zvládání profesní role pracovníků, 

udržuje profesní paměť týmu a uchovává postupy pro řešení typických profesních obtíží.   

Pracovníci činí prostřednictvím supervize bezpečným způsobem osobní zkušenost 

jak s emočním prožíváním zvládání, tak s kognitivně-behaviorálními kompetencemi 

profese.  Oba tyto aspekty zvládání se komplexně podílejí na procesu zvládání profesní 

role pracovníků. V tomto smyslu uplatňuje supervize i přímý vliv na profesní resilience 

pracovníků. Zkušenost zvládání je supervizí posilována pomocí sdílení a reflexe 

individuálních a týmových postupů řešení profesních obtíží.  

Supervizní proces nenabývá výše zmíněné efektivity, pokud je týmová supervize 

dlouhodobě zahlcena provozními a organizačními tématy. V takovém případě supervize 

částečně ztrácí funkci moderátoru a její vliv na resilienci se oslabuje.  

  

                                                           
46

 Jedná se o označení procesu „nasvěcování“ profesní praxe z různých stran, zprostředkování různých úhlů 

pohledů, který nastává při supervizním procesu zejména týmové supervize. Tento 3D pohled pomáhal 

respondentům ve vytvoření odstupu a nadhledu (viz kapitola 3.2.4). 
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V. ZÁVĚR 

 

Cílem práce bylo zmapovat působení supervize na resilience pracovníků linky 

důvěry. Výzkum byl realizován pomocí případové studie, kdy případem byl vliv supervize 

na zvládání profesní role pracovníků linky důvěry.  

Účelem teoretické části práce bylo vytvoření báze, ze které jsem vycházela při 

zpracování empirické části práce, studia kontextu zkoumaného pracoviště a analýze dat 

sebraných při vlastním výzkumu. Při zpracovávání dat jsem se zaměřila na hlavní 

výzkumnou otázku „Jaký vliv má supervize na zvládání profesní role pracovníků linky 

důvěry“. 

V teoretické části práce jsem nejprve vymezila klíčový pojem resilience a jeho 

významových i procesních odlišnosti od termínu odolnost. Respondenti běžně neoperují 

s pojmem resilience, pročež jsem pro účely této případové studie tento pojem zúžila a 

nahradila specifickým projevem resilience, jímž je „zvládání profesní role“.  

Následně jsem představila další klíčový pojem, kterým je supervize. Přinesla jsem 

vymezení pojmu supervize, jeho definice a cíle, formy a funkce.  Popsala jsem supervizi 

jako model učení a jako vývojový model, vymezila supervizi v legislativě sociálních 

služeb a její poskytování v prostředí linek důvěry. 

Dále jsem představila obecné charakteristiky typu služby nesoucí název linky 

důvěry, jak je zaveden v prostředí sociálních služeb. Popsala jsem telefonickou krizovou 

intervenci jako soubor metod a postupů, jaké jsou používány v běžné praxi linek důvěry a 

odlišila jej od telefonické krizové pomoci, což je druh sociální služby zakotvený v zákoně 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

Výše uvedená témata teoretické části práce mají svou důležitost pro zpracování 

empirické části práce, ve které jsem zkoumala dopady supervize na zvládání profesní role 

pracovníků. K dosažení výsledků výzkumu jsem zvolila kvalitativní výzkum a techniku 

polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. Dále jsem v empirické části práce pomocí 

sebereflexe osvětlila důvody reformulace původní výzkumné otázky, vysvětlila výběr 

respondentů a strukturu rozhovoru. Poté jsem popsala historii sběru dat, metody a postup 

jejich analýzy.  

Následně jsem představila kontext pracoviště linky důvěry, které bylo předmětem 

případové studie. Poté jsem předestřela organizační nástroje a procesy profesní praxe linky 
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důvěry, představila supervizní a intervizní systém na lince důvěry, včetně všech typů 

supervize přijímaných respondenty v rámci pracoviště. 

Dále jsem na základě analýzy dat zkonstruovala a konceptualizovala pět hlavních 

kategorií, a skrze jejich obsah představila centrální kategorii „Zvládání profesní role“. 

Interpretace konstruovaných kategorií v jejich vzájemných vztazích, podložených 

ukázkami konkrétních výpovědí respondentů osvětluje zkoumaný případ, kterým je 

studium vlivu supervize na zvládání profesní role na pracovišti linky důvěry. Nakonec 

jsem zpracovala stručný souhrn poznatků o zkoumaném případu.  

Možnost generalizovat poznatky z tohoto výzkumu je omezena tím, že každé 

pracoviště má specifickou kulturu, která, jak se ukazuje i zde, má významný „neformální“ 

vliv na profesní resilienci pracovníků. Poznatky o působení supervize z tohoto výzkumu 

lze vztáhnout pouze na specifické působení jednoho supervizora, který na této lince důvěry 

figuroval téměř po celé období, ke kterému se vztahují výpovědi respondentů. Přesto se 

domnívám, že poznatky o významném vlivu interakcí v rámci tzv. neformálních struktur 

pracoviště na profesní resilienci osvětlují nový, dosud poněkud podceňovaný aspekt 

podpory zvládání profesní role na linkách důvěry. Také mám za to, že v této práci popsané 

možnosti vysoce komplexního působení supervize na profesní resilienci pracovníků do 

značné míry potvrzují zkušenost s účinky supervize, která stála na počátku této diplomové 

práce. 
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