
Zápis ze zasedání správní rady  
spolku Český institut pro supervizi o.s.  

se sídlem Křižíkova 76/61, 186 00 Praha 8, 
IČO: 26552183, 

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl L, vložka 12428 

 
konaného dne 17.3. 2016 od 16:00 hod. na adrese Francouzská 56 v prostorách Pedagogicko-

psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. 
 
Jednání správní rady zahájil pan Jiří Broža jako předseda správní rady.  
Přivítal přítomné a uvedl, že jednání valné hromady bude mít následující program: 
 

1. Zpráva SR 
2. Zpráva ředitelství 
3. Zpráva OR a „Sborovny“ 
4. Zpráva PR - konference 
5. Zpráva EK 
6. Zpráva RK 
7. Zpráva „kavárny“ 
8. Zpráva o supervizních výcvicích 
9. Diskuse 

 
Ke dni 1. 4. 2015 je členů   145 
Přítomných je členů  33 (omluveno 10) 
 
 
1. Zpráva Správní rady ČIS 

- SR svolala přípravnou skupinu na transformaci, která se sešla v lednu 2015 
- 10.2.2015 se sešla SR se „Sborovnou“ 
- V únoru (19.2.) proběhl pracovní den o další podobě SR  
- 19.5.2015 se rozloučila minulá SR a ukončila svojí činnost ještě řešením stížnosti na EK 
- 16.6. začala pracovat nová SR ve složení Jiří Broža – předseda SR, Jan Pfeiffer – předseda OR, 

Martin Hajný – předseda PR 
- 8.12. proběhla společná schůzka SR, OR, PR, EK a vedoucích vzdělávacích programů 

 
2. Zpráva ředitelství ČIS 

Celkem členů ke dnešnímu dnu (v adresáři kontaktů):145 
Nových členů   9  
Nových mentorů  6 
 
Ukončený výcvik  1 
Poptávek za rok 2015: 43, za rok 2016 už 8 
 
Celkem zaplaceno na poplatcích za rok 2015 146 900  
Hospodářský výsledek   200 tis., (půl roku bez platby orgánů ČIS) 
 
Nová kancelář na adrese: Táborská 378/44, Praha 4 Nusle 
 



Supervizí listy 
Redakční rada se za poslední období sešla třikrát (únor, květen a listopad) – v Supervizích listech jsou 
pravidelně zveřejňovány rozhovory apod. 

 
3. Zpráva Odborné rady ČIS a „Sborovny“ 

Sborovna se schází cca 1x za dva měsíce. Jedním z hlavních témat, která byly aktuálně řešena je 
harmonizace našeho systému supervizního výcviku s manuálem EASC. Součástí této práce je 
vyjasnění konceptu role mentoring supervizora. Na podzim 2015 byl ukončen supervizní výcvik 
vedený Čermákovou a Pfeifferem. Nyní se připravuje otevření dalšího výcviku, který povede Albrich 
a Koblic. Proběhl přípravný a následně evaluační workshop mentoring supervizory. Řady členů 
sborovny byly rozšířeny o 6 nových mentoring supervizorů. Paralelně s evaluačním workshopem 
probíhal pro členy ČIS otevřený brainstoormingový seminář o aplikaci konceptu mentoring supervize 
do našich podmínek. 
 

4. Zpráva Profesní rady ČIS 
Složení: předseda Martin Hajný + Dana Šedivá a Štěpánka Čtrnáctá 
Zahájila činnost v červnu 2015. Od té doby proběhlo 6 setkání. Činnost spočívala nejdříve ve 
vymezení dlouhodobých cílů a oblastí činnosti a vyjasnění kompetencí ve spolupráci se správní radou 
ČIS. Od září se práce soustředila na nejbližší dvě plánované akce. 

- odborný seminář na dni ČIS spojeném s valnou hromadou v březnu 2016 a  
- konferenci ČIS plánovanou na září 2016 
Ke konferenci se PR spojila s dalšími členy SR a zástupci odborné rady do konferenčního přípravného 
výboru. 
 
Koncepce činnosti PR: 
- Organizovat dvě tématická setkání, ve kterých by byl host, přizvaní lidé i z jiných spolků, 

organizací. 
- Spojit valné hromady s odbornou akcí, která by stála členům za cestu do Prahy či na hromadu. 
- Připravit ve spolupráci s dalšími koncept dalšího/postgraduálního vzdělávání členů ČIS. 
- Mapování stávajících prací, studií, projektů týkajících se výzkumu v supervizi 
- Rozvíjet dialog se členy ČIS na podnětná témata či dilemata - podstatné zveřejňovat v 

Supervizních listech 
- mapovat současnou situaci v ČR v supervizi - kdo se čemu věnuje, s kým stojí za to 

spolupracovat, učit se od nich. Zprostředkovat spolupráci s dalšími institucemi, instituty. 
- Podpořit u všech aktivit workshopový, participační charakter oproti expertskému a formálnímu 
- Podpořit, iniciovat vzdělávací aktivity menšího rozsahu a otevřít je i pro nečleny 
- Věnovat důsledně pozornost supervizi různě zaměřené a v různých kontextech (zdravotnictví, 

školství, vězeňství, manažerská supervize) 
 

5. Zpráva Etické komise ČIS 
Etická komise řešila jednu událost, jednalo se o pokračování v případě stížnosti. Jeden z aktérů podal  
písemné ,,Odvolání proti postupu Etické komise“ Správní radě ČIS. Ta následně rozhodla předat 
Odvolání zpět k přezkoumání nově ustanovené EK. K tomu došlo a shodné názory EK a SR ČIS byla 
tlumočena autorovi Odvolání. 

 
Rádi bychom využili této VH k zopakování principů, s jakými EK přistupuje k případným stížnostem: 
1. Etická komise je orgán, který se nezabývá právními normami, ale výhradně profesně etickým 

kontextem supervize.  
2. Při šetření stížnosti se Etická komise (obecně ve všech případech) nezabývá posuzováním jedince, na 

kterého je stížnost podána. EK sleduje, zda došlo k odchýlení se od etických principů.  
3. Problematiku porušení etických principů řeší EK formou profesního dialogu.  



 
Dlouhodobě pracujeme v souladu s Jednacím řád EK, který vznikl před lety. SR pracuje na prováděcím 
manuálu pro činnost EK. 
 
Na základě zájmu členů EK naplánuje další Bruslení v mantinelech etiky. Podnětné by bylo zpracovat 
obecné principy stížností, které EK v minulosti řešila. 
 
6. Zpráva Revizní komise ČIS 

Revizní komise shledala vedení účetnictví bez komplikací.  
 

7. Zpráva ze setkání supervize supervizí práce členů i nečlenů ČIS 
- Plzeň 

Během ledna až prosince 2015 proběhlo v Plzni celkem 5 supervizních kaváren, každá v rozsahu 3 
hodin. 
Kaváren se účastní mezi 3 – 6 supervizory, celkově se účastnilo alespoň jednoho setkání 8 
supervizorů, z toho 4 působí v rámci ČISu. 
Témata se týkají především hranic, etických otázek, celkových kontraktů s organizacemi, křížení 
rolí. 
V roce 2016 pánujeme realizovat 4 supervizní kavárny. 

- Praha 
 

- Liberec 
V Liberci se rozhodli obnovit setkávání supervizorů nad vlastní prací. První setkání proběhne 
v květnu 2016. 
 

8. Zpráva o vzdělávacích aktivitách ČIS 
- Supervizí výcviky 

i. Výcvik Čermáková&Pfeiffer (2012 -2015) - 2 setkáni, na posledním setkání s účastí zástupců 
SR 

ii. Výcvik Fišerova&Koblic (2014-2017) - taky dvě setkaní - SR přítomna v půlce, zbývá 2 setkání 
iii.  K vedení dalšího výcviku se přihlásili Albrich&Koblic – 3 pohovory (duben, květen, listopad)  

1. Zatím se přihlásilo od začátku inzerce: 15, naplněno ke dní: 17. 3. 2016 - 6   
2. V plánu dva další pohovory (duben a květen 2016) – pozváno  5 

- Další vzdělávací aktivity 
i. V květnu 2015 – přípravné setkání k Evaluačnímu workshopu 

ii. v listopadu EW – 6 nových mentorů 
 

9. Diskuse 
Do diskuse bylo nabídnuto jediné téma: Jak nadále přistupovat k evidenci a ověřování povinných hodin 
supervize vlastní práce, které kandidát na supervizora ČIS má za povinnost naplňovat do doby, kdy 
absolvuje zkoušky ČIS. 
Předseda Odborné rady ČIS navrhuje, že OR převezme za tuto část odpovědnost a téma zpracuje na svém 
setkávání. 
 
 
V Praze dne 17. 3. 2016 
 
 
 
_______________________________ 
Předseda správní rady      


