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RUB A LÍC VÝCVIKŮ A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V SUPERVIZI1 

aneb 

Prolegomena2 k didaktice (postmoderní) supervize 

 

 

MOTTO: 

 „Nevěřím teorii, jen ji využívám. Využívám vždy tu část teorie,  

která mi pomáhá, …dokud mi pomáhá.“ 

(Hosemann et al. 1993 in von Schlippe, Schweitzer, 2001, s. 89) 

 

 

ABSTRAKT  

Příspěvek zve k přemítání nad nesamozřejmostí vymezení privilegovaného postavení 

vzdělavatele/supervizora a před-pokladů, jež společně vstupují do konstruktivistické perspektivy pojetí 

vzdělávání v supervizi. V obecné rovině se zaměřuje na filosofické základy a teoretická východiska 

pedagogického konstruktivismu ve vzdělávání a reflexi psychodidaktických aspektů, konkrétněji pak na 

uplatnění konstruktivistických přístupů ve vzdělávání v supervizi.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA: supervizor/mentor – pedagogický konstruktivismus – postmoderní supervize – 

vzdělávání – výcvik – učení (se)  

 

 

V supervizi často upozorňuji na skryté souvislosti. Ostatně jsem supervizorka, vyznávající systemické, 

tzn. postmoderní přístupy k terapii/výcvikům/supervizi-učení se, využívající také příležitostně poznatků 

z jiných disciplín.  

Teoretickým východiskem a zázemím jsou pro mne postmoderní teze a konsensus systemických 

supervizorů o tom, že svět lze vnímat a rozumět mu z různých perspektiv. Jako systemická supervizorka 

se hlásím k pluralitě názorů a jejich zrovnoprávnění, ohledům k jedinečnému, odlišnému. Zajímá mě rozvoj 

alternativních postupů koncipování pravdy, vývoje či utváření poznání s důrazem na kontextualizaci (nejen 

sociální ale i individuální). Zajímá mě, jak je pojetí supervize a vzdělávání supervizorů re-produkováno uvnitř 

supervizní komunity, prostřednictvím a pro konkrétní sociální vztahy.  
                                                           
1 Téma bylo ve zkrácené a částečně odlišné verzi i akcentu předneseno na supervizní konferenci 
„Rozmanitost supervizních světů“ dne 6. 10. 2017 v hotelu Luna v Ledči nad Sázavou. 
2
 Uvodní stať, spis uvádějící do základní problematiky určitého oboru (a nikoli pouze řemesla .-) či semiprofese, chcete-li). 
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Některé perspektivy a názory, dotýkající se nejen aktuálních metodologických problémů výcviků a 

vzdělávání supervizorů, a často se může jednat o názory většinové, mohou být ovšem někdy, mnohdy – až 

znevýhodňující – přispívající k udržování předsudků, rutiny a často i neužitečných předpokladů a postupů…. a 

to zejména pro některé a některými z nás.  

Jsem zvědavá a zvídavá, jako by snad každý supervizor měl být, a tak na supervizi, kterou dělám, se mi 

nejvíce líbí objevování, příležitost k učení (se) a různorodost… Co je nějaké, může být i jinaké ☺ 

(NEJEN!).  Odtud tedy také vzešel i název mého příspěvku.  

Spojení „rub a líc“ vyjadřuje zkušenost, že věci mívají kromě úpravného, přitažlivého líce také 

odvrácený rub, často nežádoucí stránku, kterou však nelze od líce oddělit. Toto poučení se však dá také obrátit. 

Líc je přední strana, určená pro pohled, kdežto rub je strana odvrácená, strana zadní, spodní, vnitřní.   

Ponechávám zcela na vás, co z toho, co zde v mém příspěvku zazní, budete vy osobně považovat za rub, 

a co budete intenzívněji vnímat spíše jako líc sdělení3. 

Některá témata a otázky, které si tedy v souvislosti s předpoklady, přesvědčeními ve vzdělávání 

supervizorů kladu, v příspěvku nyní i pro vás ztransparentním … 

Vzdělávání je tradičním kulturním fenoménem a koncepčně i teoreticky se mu věnují pedagogické 

disciplíny.   

Klíčovou triádou pojmů, na jejichž základě se formují i současné představy o perspektivách 

vzdělávání supervizorů a jež začínají „zapouštět kořeny“ nověji také v odborném supervizním diskursu4, je 

nejen už „zavedený a staronový“ pojem výcvik, ale také pojmy mentor a koncept mentoringu, 

kompetence/model vzdělávání supervizorů založený na kompetencích (CBE/competency-based education) a 

celoživotní vzdělávání
5
.  

Tyto klíčové pedagogické pojmy jsou pak v kontextu vzdělávání provázány s mnoha  pojmy dalšími. 

Jejich význam bývá velmi úzce spjatý s koncepty a ucelenými pedagogickými teoriemi, tj. s konkrétními 

vzdělávacími paradigmaty (srov. Tabulka č. 1).  

 

 

 

 

                                                           
3 Téma vzdělávání v supervizi je pro mne, za účelem otevření otevřené diskuse, nejen výzvou k odhození institucionální korektnosti 
a loajality v navazující části příspěvku, ale současně i dilematem s přesahem, a to zejména k  psychodidaktickým aspektům výcviků 
a mnohým otázkám. Jak uvádějí B. Baštecká a M. Kinkor (ústní sdělení, 2017) „Přesvědčení je třeba někdy nově reflektovat a z 
nejistot se někdy stávají přesvědčení“….ale i naopak!  
4
 Diskurs pojímám jako určitý způsob vnímání skutečnosti v daném oboru a dané době, což se v prvé řadě projevuje v jazyce a ve 

druhé řadě v rámování debaty uvnitř daného oboru.  
5
 Jakou podobu má současný diskurs o celoživotním vzdělávání a jak je argumentován význam tohoto konceptu (nejen) odborné 

komunitě supervizorů? Jaké jsou a budou jeho důsledky i pro samotné supervizory? 
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Tabulka č. 1: PARADIGMA KONSTRUKTIVISTICKÉ PEDAGOGIKY – UČENÍ-(SE)  

 

 KOGNITIVNÍ 

KONSTRUKTIVISMUS  

SOCIÁLNÍ 

KONSTRUKTIVISMUS  

POJETÍ POZNÁNÍ Individuálně konstruované,  
„objektivní“, ale nezávislé na úrovni vývoji 
inteligence poznávajícího 

SOCIÁLNĚ KONSTRUOVANÉ, 
„subjektivní“, distribuované mezi 
různé jedince, situované 

METAFORA STUDENTA Naivní vědec Učeň u mistra 

DEFINICE UČENÍ Osobní nalézání smyslu Vnikání do KULTURY určitých 
SPOLEČENSTVÍ 
 

PRŮBĚH UČENÍ Řešení problémů, asimilace, akomodace 
poznatkových struktur, reflexe zkušeností 

DIALOG s experty a vrstevníky, 
konfrontace názorů, stanovisek 

VZDĚLAVATEL JE Facilitátor  SPOLUPRACOVNÍK  

METODA/STRATEGIE 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Vyvolej pocit rozporu mezi stávajícím 
pojetím studenta a novou zkušeností a 
pomoz mu obnovit novou, lepší rovnováhu 

Podílej se spolu s kolegy na 
konstruování reality 
prostřednictvím diskuse o 
dosavadních pojetích, kooperace, 
výzkumu vycházejícího 
z autentických problémů 
 

ČINNOST STUDENTA Získává zkušenosti s realitou 
prostřednictvím činností; asimiluje 
informaci, vytváří nová a modifikuje 
dosavadní schémata reflexí zkušenosti 

Vytváří realitu sociální i fyzickou 
(sou)-činností, s kolegy a 
vzdělavateli, tvoří autentické 
produkty a získává SITUOVANÉ 
POROZUMĚNÍ 

Zdroj: Kalous, Obst et al. 2002, s. 48; volně upraveno autorkou příspěvku 

 

Tento, z mého pohledu pedagoga, mnohými výcvikovými supervizory nekriticky reflektovaný přesun 

a priori pedagogických pojmů přímo do supervizního prostředí, či dokonce veřejně dostupných textů a 

dokumentů o supervizi, však nemění nic na skutečnosti, že supervizní komunita se tedy nejen se samotnými 

pojmy, ale také implikacemi, představami a požadavky na vzdělávání, odvozenými z těchto pojmů a 

pedagogických teorií, bude nucena v diskursech o vzdělávání supervizorů v nejbližší době nějakým způsobem, 

pokud však možno erudovaně, vypořádat. 

Vzdělávání je součástí regulace supervizního společenství, jednotlivých supervizních škol/líhní, 

čímž se stává jedním z klíčových nástrojů kultivace supervizní komunity. Na základě regulace a vlivu 

vzdělávacích institutů se utváří, bude utvářet základní rámec změn, které budou určovat podobu nejen 

reálného vzdělávání supervizorů v ČR na další desetiletí, ale také celý proces legitimizace a konceptualizace 

supervize jako svébytného oboru (srov. Tabulka č. 2). Jistě se dá právem namítnout, že každé kolektivní 

rozhodnutí (rozhodnutí instituce má povahu kolektivního rozhodnutí) je v posledku rozhodnutím jednotlivce, 

který danou instituci formálně re-prezentuje, a že tedy vždy je někdo (konkrétní osoba), kdo je za rozhodnutí 
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instituce odpovědný. Rovněž je ale pravda, že ten kdo instituci formálně reprezentuje a dělá individuální 

rozhodnutí, které je deklarováno jako rozhodnutí instituce, z velké části přejímá rozhodnutí, již učiněná 

v procesu, na němž se podíleli a podílejí druzí – on sám se ho nutně nemusel vůbec účastnit a nemusí nutně mít 

k dispozici kompetenci a expertízu těch, kteří se na tomto procesu podílejí. Jinými slovy, reprezentant 

instituce/frekventant supervizní školy, mnohdy pouze formálně autorizuje to, co již rozhodli druzí. Možnost 

pojmenovávat realitu znamená totiž mít také moc. 

 

Tabulka č. 2:  DIFERENCIACE IDENTITY SUPERVIZORA A ROZDÍLY MEZI (EXTERNÍ) 

SUPERVIZÍ A (UNIPROFESNÍ) SUPERVIZÍ JAKO SOUČÁSTÍ PROFESE  

 

  

SUPERVIZE JAKO 

AUTONOMNÍ PROFESE 

 

SUPERVIZE JAKO 

SOUČÁST PROFESE - PROFESNÍ 

ROLE  

 UNIPROFESNÍ SUPERVIZE 

 

Supervize 

EXTERNÍ SUPERVIZE 

Pomoc a podpora 

 s využitím supervizních dovedností 

INTERNÍ SUPERVIZE 

 

ROLE SUPERVIZORA Explicitně vymezena 
Eliminuje tak konflikt rolí a 
nejednoznačnost výkonu profese 

Rolový profesionál (dočasná role) 
Slučuje poskytování supervize s dalšími rolemi  
(mentora, manažera, výkonem jiné profesní 
činnosti); 
Obsahuje konflikty rolí a nejednoznačnost rolí 
 

AUTORITA / MOC 

SUPERVIZORA 

Externí supervizor nemá nad 
klientem/studentem/supervizandem 
žádnou organizační ani jinou formální 
moc a autoritu  
 

Supervizor může mít nad 
klientem/studentem/supervizandem organizační 
a/nebo i jinou formální moc a autoritu 

SMLOUVA /KONTRAKT Existence explicitní smlouvy/ 
kontraktu o poskytování supervize 
klientovi, včetně jasného vymezení 
mlčenlivosti a hranic supervize 
 

Písemný kontrakt/smlouva o supervizi 
neexistuje, mlčenlivost je často implicitní a 
hranice supervize nemusí být výslovně a 
jednoznačně vymezeny 

ČAS / FREKVENCE 

SUPERVIZE 

Naplánovaný a bez přerušování Nemusí být naplánovaný, může se jednat o 
reakci „ad hoc“ v rozhovoru, kde je 
identifikována potřeba supervizní pomoci či 
podpory 

MÍSTO REALIZACE  

SUPERVIZE 

Mimo přímý kontext výkonu profese  Klinický kontext a/nebo kontext 
vzdělávací/výcvikové instituce 



5 
 

PROCES Pomáhá klientům/supervidovaným, aby 
dělali svá vlastní rozhodnutí a jednali 
sami za sebe (zkompetentňuje) 
 

Může poskytovat rady a doporučení, vést, 
rozdělovat zdroje nebo jednat za 
klienty/supervidované 

IDEÁL SLUŽBY 

/ODBORNÁ POMOC 

Práce podle etických norem a kodexů 
včetně pravidelné supervize  supervize 
za účelem zvýšení kvality 
služeb/pomoci 

Nemusí mít ani odborný etický rámec, nebo se 
vztahuje a priori k etickému rámci 
profese, profesní kvalifikaci 

ZAMĚŘENÍ 

SUPERVIZORA/SUPERVIZE 

Zaměření na proces supervize 
„Pomáhající profesionál v pracovním 
kontextu“ 

Velmi často převažuje zaměření na výsledky 
supervizanta 
„Pomáhající profesionál a kontext“ 
 

ZNALOSTI 

/KOMPETENCE 

SUPERVIZORA 

NEexpertní znalosti supervidované 
profese 
EXPERTNOST V SUPERVIZI: 
Ovládá specializovaný soubor 
supervizních vědomostí a dovedností, 
které jsou osvojeny v dlouhodobém 
výcviku, ale také teoreticko-
filosofická východiska supervizního 
přístupu 
 

Expertní (expertnost) specifické kodifikované, 
oborové – odborné znalosti 
Expertnost v supervizní činnosti která je 
dekontextualizovaná 

AUTONOMIE 

SUPERVIZORA 

Supervizor disponuje autonomií při 
posouzení vlastního výkonu a 
vynucenou kontrolu své činnosti pouze 
svými klienty, kolegy 

Supervizor nedisponuje autonomií při posouzení 
vlastního výkonu  
Je podroben kontrole své činnosti nejen svými 
kolegy a klienty, ale také nadřízeným, 
zaměstnavatelem 

Zdroj: Vaňková, 2015 

 

STATUT MENTORA A KONCEPT MENTORINGU V SUPERVIZI 

Nelze tedy přehlédnout ani zatajovat, že představy o povaze, smyslu, koncipování i realizaci 

vzdělávání v supervizi včetně samotných etických standardů supervizní praxe jsou, a vždy budou, 

ovlivněné nejen úrovní odborných a „učících“, metodicko-didaktických kompetencí samotných 

vzdělavatelů, supervizích mentorů a trenérů, ale i ekonomickými zájmy a s nimi i spojenou rétorikou. 

Diskuse, která v loňském roce probíhala, ať již na formální či neformální úrovni i v kuolárech 

supervizní konference EASC v Bratislavě, byla z velké části zaměřena právě na proces legitimizace supervize 

jako svébytného oboru v jednotlivých evropských zemích a také na problematiku vzdělávání, tedy i statut 

výcvikových supervizorů – mentorů i samotných supervizorů. 

Pojmem mentor je diskursivně a konsensuálně pro vzdělávací kontext označována osoba, která 

napomáhá procesu vzdělávání6. E. Bedrnová et al. (2007, s. 345) upozorňuje na odlišné koncepty – pojetí 

mentoringu v USA a Evropě. V USA je mentoring od 70. let 20. století pojímán jako patronát. Rozdíl 

vychází primárně z rozdílného věku mentora a mentee, tedy i z generační příslušnosti ve smyslu specifických 

generačních hodnot, přístupů a zkušeností. Rozdílná generační perspektiva je využívána jako zdroj učení. 

Mentorem je vždy starší a výše postavený kolega. Vztah v mentoringu je spíše asymetrický, primárně 
                                                           
6
 Mentor tedy většinou nabízí vlastní pohled a zprostředkovává vlastní praktickou zkušenost. Jeho hlavním úkolem je provést 

svého svěřence úskalími určitého oboru či profese, včetně hodnocení jeho výkonu (Horská, 2009). 



6 
 

zaměřený na správné kariérové posuny, učení a rozvoj. Hovoří se o tzv. rozvojovém mentoringu 

(developmental mentoring). V evropském pojetí mentoringu je vztah více reciproční a mentorem je osoba 

s větší zkušeností v oboru, nikoliv nutně osoba s vyšší pozicí ani osoba s větší mírou moci. Pedagogický 

slovník (2009, s 150-151) chápe pod pojmem mentor „osobu uvádějící do znalosti oboru prostřednictvím 

vedení v reálných situacích, provádějící supervizi“. 

Otázka, kterou si v souvislosti s konstituováním tohoto konceptu kladu, je, zda bude do budoucnosti 

právě konstruovaný hierarchický systém vzdělávání supervizorů skutečně trans-formující anebo koncept a 

systém vzdělávání supervizorů spíše deformující?   

V ČR neexistují zatím žádné empiricky ověřitelné studie, které by v supervizi zkoumaly rozdíl mezi 

začátečníky a odborníky v oboru. Obecně se má za to, že „mistr“ se od začátečníka liší právě množstvím 

návyků, umožňujících mu odpoutat pozornost od elementárních úkonů např. k jemnější diferenciaci podnětů, 

pružnému přizpůsobování reakcí dynamickým požadavkům určité situace či zaměřování pozornosti na širší 

koncepční, taktické otázky jednání.  

Ještě podstatnější, než samotná definice pojmu mentor, však bude „symbolická a strategická funkce“ 

zavedení tohoto pojmu do supervize. Koncept mentoringu může být základem nových mocenských vztahů 

v supervizní komunitě, prostředek sociální klasifikace. 

I když se myšlenka celoživotního vzdělávání obecně na první pohled jeví jako zcela racionální, 

nezpochybnitelná a dokonce ušlechtilá, lze na ni nahlédnou i zcela kriticky, neboť se díky ní zavádí a buduje 

také hierarchie a asymetrie ve vztazích mezi jednotlivými generacemi supervizorů. 

Budovaný hierarchický systém vzdělávání supervizorů velmi úzce souvisí s mocí7. Informace jsou 

obecně považovány za velmi účinný nástroj ovlivňování druhých, tedy také uplatňování moci.  

Stále pokládanou a nezodpovězenou otázkou pro mne zůstává, zda si dokážou výcvikoví supervizoři 

všimnout a zaměřit svoji zvýšenou citlivost na každodenní rutinní praxi genderu, znevýhodnění, suspendovat 

hierarchický „výcvikový“ vztah…, zda nezapomenou na méně zjevné kontexty a mnohými účastnicemi a 

účastníky výcviků netematizované či „umlčené“ aspekty vztahů, daností a přirozeností interpersonální reality 

výcviků, či širšího kontextu dalšího, celoživotního vzdělávání (srov. von Foerster, Pörksen, 2016, s. 70-80)? 

Stále skrytý zůstává z mého pohledu také fakt, že se zvyšujícími se nároky na samotné frekventanty 

výcviků i účastníky akcí a aktivit celoživotního vzdělávání se bude nutně zvyšovat tlak i na samotné vzdělání 

vzdělavatelů! Kladu si otázku, zda by měla či dokonce musí existovat rezonance mezi profesionálním 

vzděláváním supervizorů a „učícími“ kompetencemi vzdělavatelů, supervizorů – mentorů? 

                                                           
7
 Na důležité poselství o moci slov, nálepek, rétoriky nebo stereotypního značkování, včetně silného vlivu rolí, pravidel, přítomnosti 

vznikajících skupinových norem, skupinové identity a sociálního modelování, které lze využít při uplatňování moci, upozorňuje také 
např. von Foerster, Pörksen (2016, s. 44-49).  



7 
 

„Učící (se) supervizor“ by měl být nepochybně schopen vědomě reflektovat, v jaké úrovni teorie či v 

jakém pojetí/modelu teoretického výkladu se pohybuje, měl by být jistě schopen vyvozovat i teoretické 

postuláty. Teorie pak může mít různé úrovně, nicméně od výcvikového supervizora/mentora se očekává, že 

bude nápomocně propojovat teorii s aktuální úrovní praktických dovedností frekventanta, supervizanda. 

„Obecné ožívá v konkrétním a naopak.“ (Valenta, 2014 in Jedlička, 2014 s. 180). Primárním cílem 

výcvikových supervizorů je, aby měli supervizandi praktickou znalost řešení problémů. Teoretická 

znalost principů může být mnohdy v praktických situacích totiž bezzubá. 

Výcvikový supervizor/mentor by neměl vnucovat supervidovanému svůj vlastní systém hodnot, avšak je 

jisté, že mentorův hodnotový systém ovlivňuje způsob provádění supervize, podobu a obsah výcviků a 

vzdělávání v supervizi. Vznikají tak pro mne zásadní otázky: Jak supervizor učí? Jak zprostředkovává normy, 

schválené a schvalované vzorce jednání, rozvíjí hodnoty a upevňuje dovednosti, znalosti, postoje? Jaké 

vzdělávací cíle supervizních výcviků konkrétní výcvikový supervizor skutečně uskutečňuje a patří mezi ně 

také rozvíjení sebeřízení frekventantů?  

Výcvikový supervizor/mentor svým způsobem řízení a vedení supervizních výcviků může sledovat 

přinejmenším dva, velmi rozdílné cíle: 

1. Rozvojové cíle; alternativním označením bývá v pedagogickém diskursu/pojmosloví používán pojem 

učební cíle (learning goals). Tyto cíle sledují dosažení mistrovství supervizanda, dokonalosti (mastery 

goals),  zaujetí úkoly (task-involved goals). 

2. Výkonové cíle; jako alternativní označení můžeme použít pojem cíle orientované na dobré hodnocení 

(good grades goals), cíle orientované na schopnosti (ability goals), zaujetí sebou samým a svým 

postavením mezi výcvikovými kolegy (ego-involvement); (srov. Mareš, 2013, s. 48). 

V prvním případě bývá frekventant srovnáván sám se sebou nebo s rozvojovým cílem, kterého má 

dosáhnout. Dozvídá se, zda postupuje dál, nakolik se zlepšuje a co potřebuje ještě pro svůj profesní růst 

vykonat. Supervizor respektuje rozvojové potřeby tak, jak byly definovány v kontraktu a reaguje na jejich 

proměny v průběhu výcvikové, supervizní spolupráce. Chyba či neúspěch je vnímána jako běžná součást učení 

se novému, jako doklad hledání. Frekventant má zájem se něco dozvědět, nebojí se zeptat, necítí se ohrožen. 

Vyvíjí iniciativu, obrací se na kolegy s prosbou o radu, o pomoc. Učební společenství (learning community) 

vzniká tehdy, když frekventanti/supervizandi postupně zvnitřňují sdílené hodnoty, učí se vyhodnocovat 

vlastní učení, učí se sebereflexi, sebeřízení. 

Ve druhém případě bývá supervizand neustále srovnáván se stanoveným standardem, cílovými 

kompetencemi. Cílem není rozvoj sebe sama, ale dosažení certifikátu, někdy za každou cenu. Systém evaluací, 

certifikací a akreditací a dalších mechanismů legitimizace moci výcvikového supervizora se stává postupem 

času normou kvality a tedy i odměny. Zpětná vazba nabývá podobu rozsudku, třídí frekventanty na úspěšné a 

neúspěšné, výkonné a nevýkonné.  
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    Frekventantův zájem je soustředěn a priori na potřebu uspět při sociálním srovnávání. Obává se zeptat, 

obává se dát najevo svůj názor. Nevyvíjí iniciativu, nechce riskovat…Chyba, neúspěch je v tomto přístupu 

vnímána jako cosi nepatřičného, jako důkaz snížených schopností.  

Jedinečnost každého frekventanta/ supervizanda se dostává do rozporu s důležitou úlohou výcvikového 

supervizora, jíž je a priori také zajišťovat během výcviku i v supervizním společenství/komunitě epistémickou 

konformitu8, tj. tradování kultury a sociálních pravidel (srov. Kaščák, 2002). K učení vždy dochází 

v nějakém, specifickém kontextu a tento kontext utváří a určuje, které znalosti jsou vhodné, které dovednosti 

budou odměňovány a pozitivně hodnoceny, na které bude výcvikový supervizor/mentor reagovat a které bude 

přehlížet.  

Jde o to, že ve výcviku, zrovna tak jako v jakémkoli vzdělávacím kontextu, usiluje vzdělavatel o 

vedení a usměrňování někoho, koho zároveň chce respektovat v jeho svobodné vůli, a klade si za cíl, aby 

ho supervizand jako svobodný člověk nakonec opustil a šel si svou vlastní cestou, kterou on sám pokládá za 

dobrou.  

Jako vzdělavatelé jsme si však vědomi toho, že máme za svého svěřence zodpovědnost. Přijetím této 

zodpovědnosti se však stavíme do pozice těch, kteří -řečeno neomaleně v krajní poloze- nejlépe vědí, co je 

pro druhého dobré.  (Slavík, 2014 in Jedlička, 2014 s. 180). Tato domněnka vychází z předpokladu, že 

vzdělavatelé, výcvikoví supervizoři, znají anebo zvládají pravidla, která jejich protějšek  -frekventant- nezná či 

nezvládá a která jsou obecně považována za správná, účelná a účinná.  

Socializační procesy, formování postojů frekventantů supervizích výcviků, supervidovaných, jsou tak 

v řeči pedagogiky doposud spíše obsahem „skrytého kurikula výcviků“, chcete-li v jazyce supervizním, 

skryté zakázky/kontraktu. Posouvají se tak mnohdy mimo zorný úhel pozornosti samotných frekventantů, 

účastníků vzdělávání, ale i zájmu samotných vzdělavatelů. Systematická a soustavná kritická reflexe (i) těchto 

aspektů výcviku bývá (zatím?) rubem působení výcvikového lektora, supervizora.  

Rozpornost mezi požadavkem na autonomní osobní rozhodování jednotlivce a závislostí každého 

jednoho z nás na heteronomním společenském systému pravidel bude patřit k významným tématům v diskursu 

současného vzdělávání. Jsou to dvě strany téže mince, se kterými se ve vzdělávací praxi i praxi supervizích 

výcviků, zrovna tak jako v každé jiné profesi, setkáváme pod označením individualizace vs. socializace, 

autonomie vs. heteronomie, personalizace vs. akulturace, inovace vs. reprodukce apod. (Lipovetski, 1992 

in Jedlička, 2014 s. 189). 

Pro mne osobně bude do budoucna více než zajímavé, zda-li pojetí moderních a postmoderních 

teoretických přístupů, supervizních škol k hodnocení kompetencí frekventantů je a bude rozdílný.  

                                                           
8
 Epistemologie se zabývá produkcí poznání. Analyzuje znalosti, způsoby a procesy, jakými jednotlivé znalosti získáváme, 

zdůvodňujeme atp. Zaměřuje se na otázku, co lze poznat, jež je obvykle spojována s otázkou po povaze „reality“. 



9 
 

Konstruktivisticky zaměření vzdělavatelé podrobují intenzivní kritice porozumění kompetentnosti a 

kompetencím jako „souboru vysoce technických, dekontextualizovaných praktických dovedností, které lze 

rozdělit do menších a menších konstitutivních částí, jež může vycvičený frekventant demonstrovat na 

požadované úrovni. 9 

Konstruktivistická východiska, která, jak totiž pevně věřím, odrážejí dialogickou a kontextuální 

povahu sociálně konstruktivistické praxe supervize, zahrnují reflexivitu a vnímavou pozornost vůči moci a 

konstituování hierarchie, zachovávají polyfonii, postoj spolupracujícího partnerství a zaměření se především na 

zdroje klientů.  

Pokud totiž, jak tvrdí postmodernisté (srov. např. Flemons, Green a Rambo 1996, str. 43; srov. 

Sutherland, Fine, Ashbourne, 2013), neexistuje privilegovaná pozice odborníka, tedy i supervizora – 

mentora, jak pak supervizoři, vzdělavatelé vůbec mohou hodnotit frekventanty výcviků?!? Jak může 

systemický supervizor naplňovat ve výcvicích funkci strážce brány a hodnotitele, a současně si 

zachovávat svoje preferované postupy a systemickou etiku práce s lidmi?  

Předpokládám, že kritika modelu vzdělávání dle kompetencí by měla začít intenzivněji zaznívat i 

z úst předních představitelů českých systemických terapeutických či supervizních výcviků, v opačném případě 

budu totiž nucena začít nahlížet výcvikovými lektory a supervizory doposud deklarované sociálně 

konstruktivistické názory jako alibistické a prázdné fráze, líbivé výcvikové floskule.    

Postmoderní supervize je založena na předpokladu, že supervizoři nemají privilegovaný přístup 

k informacím o terapii/supervizi/učení se. Supervizoři preferují a přijímají přístup spolupracovníků nebo 

konverzačních partnerů (Anderson, 2012). 

Spolu-konstrukce významu v supervizi neznamená, že výcvikoví supervizoři nevedou. Naopak, 

konstrukcionistická pozice (výcvikového) supervizora je rozmanitá a pružná. Ungar (2006, s. 59) uvádí: „Nikdy 

nejsem pouze „supervizorem“, ale moje identita je spolu-konstruován různými způsoby prostřednictvím 

interakcí se supervidovaným v závislosti na tom, co supervidovaný chce nebo potřebuje“. Strong (2000) nabídl 

pojem diskursivní pružnost jako aspekt spolupráce, který definoval jako schopnost supervizora připojit klienta 

ke svému stávajícímu chápání situace a vzájemně a pružně tyto popisy a interpretace rozšiřovat. Spolupracovat 

tedy částečně znamená přijmout hravý postoj k jazyku a být schopen experimentovat a improvizovat společně 

se shromažďováním, editováním a opětovným vyjednáváním popisů a porozumění. 

Z úhlu pohledu sociálních konstruktivistů je naopak hierarchie mezi supervizorem a frekventantem 

minimalizována a vědomosti jsou vnímány jako spolu-konstruované, tedy sdílené oběma směry, vyjednané a 

společně vyvinuté. Jak poznamenala Anderson (2009), vědomosti nejsou propůjčovány jinou osobou nebo 

vědoucí osobou, která je propůjčuje nevědomému. Vědomosti jsou spíše tekuté a sdělitelné a přesto 

                                                           
9
 Namísto definice kompetentnosti jako trvalé a stabilní součásti identity, postmoderně orientované přístupy k/v supervizi 

zdůrazňuji rozvoj kompetencí v dialogu klient-pomáhající profesionál a supervizor-supervizand.  
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personalizované. Když sdílíme svoje vědomosti s druhými, nemůžeme vědět, co každý z nás ke sdílení přinese 

či stanovit, jak bude každý reagovat na sdílené vědomosti, ani předvídat, co z nich každý jeden z nás vytvoří. 

 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A MODEL VZDĚLÁVÁNÍ SUPERVIZORŮ  

ZALOŽENÝ NA KOMPETENCÍCH (CBE/COMPETENCY-BASED EDUCATION) 

aneb 

ZJEDNODUŠUJÍC VHLED DO PROCESŮ, KTERÉ JSOU (JEŠTĚ?) PŘED NÁMI 

 

Koncept supervize se v zahraničí stále intenzivněji posouvá směrem  k výcviku/vzdělávání založenému 

na klíčových kompetencích /Competency-based education (dále jen CBE) a praxi založené na důkazech 

(EBP), jež v podstatě mají být metarámcem pro projektování vzdělávacího procesu na všech úrovních 

vzdělávání, počínaje „kvalifikačními výcviky“ až po návrhy celoživotních vzdělávacích aktivit supervizorů.  

Model supervize založený na kompetencích jasně specifikuje kompetence, které frekventanti potřebují 

získat v průběhu supervizního procesu na každé úrovni rozvoje v každé doméně praxe (srov. např. Falender a 

Shafranske 2007)10. Současně si dovolím zdůraznit, že cíle vzdělávání zaměřené na klíčové kompetence 

znamenají vždy integraci vědomostí, dovedností a postojů a tedy také jejich precizní vy-definování, pokud už 

se vzdělavatel/výcvikový institut, ke kompetenčnímu modelu formálně při-hlásí a tento diskurs ve výcvicích 

zavádí.11   

Mezi obsahy a způsoby vzdělávání supervizorů různých „supevizních líhní“ existují nepochybně do 

určité míry nejen mnohé podobnosti, ale zrovna tak nutně i významné odlišnosti.  

Nebudu se zaměřovat a priori na rozdíly v jazykování, jež naznačuje, že může docházet k lingvistickým 

a terminologickým nedorozuměním při vytváření popisu jednoho konkrétního, supervizního jevu. Pokud se ale 

zaměřím na proces vzdělávání v supervizi, je pro mne velmi provokativní otázka, jak tvorba 

kompetenčního modelu vzdělávání supervizorů, a tedy nutně inovace vzdělávacích supervizních 

programů jednotlivých institutů v sobě může obsáhnout a integrovat gnoseologickou rozmanitost 

                                                           
10

 Začíná se intenzivněji hovořit nejen o statutu a kompetencích mentorů, ale především o kategorii tzv. klíčových kompetencí.  
Supervize založená na kompetencích, zrovna tak jako i psychoterapie, je pravděpodobným, i když nikoliv nezpochybnitelným 

vývojovým trendem do budoucnosti (Sutherland, Fine, Ashbourne, 2013; Jacobs, Kissil, Scoty a Davey 2010 aj.). Rozsah, v němž 

supervizoři explicitně přijímají rámec vzdělávání založený na kompetencích v supervizi, se však liší (Falender a Shafranske 2007).  
11

 Kompetenční profil supervizora v ČR, konstituovaný v systému NSP je zatím stanoven jen jako kategorie kompetencí ve 3 
formalizovaných okruzích. (srov. http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102783&kod_sm1=11).   
V České republice je kvalifikační systém v tomto pojetí představován Národní soustavou kvalifikací. Každá dílčí kvalifikace má svůj 
tzv. kvalifikační standard a tzv. hodnotící standard. Kvalifikační standard určuje, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace umět, 
definuje soubor požadovaných kompetencí. Hodnotící standard určuje, jakými kritérii a způsoby se ověří, zda člověk stanovenými 
kompetencemi skutečně disponuje.  
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teoretických východisek jednotlivých supervizních přístupů, jinakost obtížně slučitelných supervizních 

modelů a tedy i odlišnost v pohledech na principy vzdělávání v supervizi a vzdělávacích paradigmat.  

Když se praktický obor, disciplína popisuje či vysvětluje, nebo když se formulují teoretická zobecnění, 

postuláty a východiska k němu vztažená, pak musí (samozřejmě) přijít ke slovu i oborová teorie či kritická 

reflexe teoretických východisek. Odborné znalosti a dovednosti supervizora jsou však nyní v Národní 

soustavě povolání formulovány zatím bez přímé vazby na obsah a specifika teoretických přístupů 

vzdělávání v konkrétních programech jednotlivých supervizních „líhní“, škol. 

Je tedy na místě položit si otázku, zda a nakolik jsou výcvikoví supervizoři v rámci kvalifikačního, 

případně dalšího vzdělávání na nové požadavky vzdělávání podle kompetenčního modelu (CBE) připraveni 

z hlediska svého výcvikového působení? Tyto otázky jsou na místě nejen v případě konstituování opatření na 

úrovni lokální, tj. institucionální, ale též na úrovni národní.  

Podle názoru mnohých z vás zodpovědnost za profesionalitu a výcvikovou praxi frekventanta, 

supervidovaného bude mít ve výcviku vždy výcvikový supervizor. Používání a vyžadování 

standardizovaných formátů vzdělávání, praktik a postupů se tak i ve vzdělávání supervizorů může stát 

značně pohodlným, alibistickým způsobem koncipování praxe výcviků ze strany vzdělavatelů, způsobem 

vyhýbání se didaktické kompetenci supervizora vzdělavatele. A to vše prostřednictvím odvolávání se na 

jistoty a konsensus v  obecně uznávaných a odbornou komunitou akceptovaných vzdělávacích 

standardech, jakými do budoucna mohou být kvalifikační a hodnotící standard v rámci NSK.                                                                                                     

Na straně supervizandů, samotných frekventantů jim šablona konformity a rutina v presentování 

svých postojů spolehlivě zajistí získání certifikátů. Pouze výjimečně, málokdy toto přednastavení po-vede ke 

vzniku hodnot a postojům odlišných od očekávání výcvikových supervizorů/mentorů, jež by ve své 

vyhraněné podobě bylo snad možné popisovat dokonce i jako provokativní nectnosti, vymezující, vzdorující 

a nemyslitelné názory proti danostem, tradici, rutinně…  

Role lektorů, výcvikových, učících supervizorů, jakožto těch, kteří mají na starost vzdělávání, je 

však především vytvářet příležitosti k učení: podstatná je pro mne otevřenost a přístupnost všech 

zúčastněných novým pohledům, perspektivám12.  

Zrovna tak jako v supervizi i v samotných supervizních výcvicích by tedy jednou ze základních, 

nepostradatelných dovedností měla být nejen schopnost se učit, ale také schopnost se odnaučovat :-). Lépe 

čelit vlastní nepružnosti a omezujícím zvykům, a stát se tak v supervizi přizpůsobivější a efektivnější,  však 

také znamená, že i samotní výcvikoví supervizoři dokážou příležitostně odvrhnout svá přesvědčení, teoretické 

výklady a předjímání  např. v okamžiku, kdy jim jejich žitá zkušenost odporuje...  
                                                           
12

 „Člověk není jen tím, kým aktuálně je a dokáže pouze to, čeho je aktuálně schopen“ (Jedlička, 2014 s. 24). Supervizor by měl mít 
tedy na zřeteli a v patrnosti i to, že každý supervizand má možnost rozvoje a potencialitu se měnit a vyvíjet, dokázat něco, co 
doposud nedokázal. Ovšem za předpokladu, že budou vytvořeny náležité podmínky, které jeho potenciality mobilizují, aktualizují.  
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ZÁVĚR 

Z mého, předsudky zatíženého pohledu vzdělavatele a supervizorky, je největším předsudkem tvrzení, 

že žádné předsudky (nejen) o vzdělávání supervizorů a supervizích výcvicích nemám-(e). Opak je 

pravdou! Jak jste mohli zaznamenat, přiznávám je (některé z nich) hned v úvodu, ba dokonce už v samotném 

názvu svého sdělení.  
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