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MOTTO

……každé vzdělávání ať v oblasti 

supervize, koučování či 

poradenství se musí vyvíjet, musí 

vnímat a reagovat na změny ve 

společnosti, praxi, vzdělávání……



KOUČINK , PORADENSTVÍ v 

ORGANIZACI, SUPERVIZE – od r. 2017/18

 „Vícerozměrné organizační poradenství – Supervize, 

koučink, rozvoj organizací“ do r. 2016/17

 Od roku 2005 v rámci UNI KASSEL funguje Škola 

managementu, tzv. UNIKIMS

Management, Veřejná zpráva, Energetika, Obnovitelné zdroje...

 Studijní obor akreditován DGSv

(Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching)

 DGSv je členem ANSE 

(Association of National Organisations for Supervision in Europe)



PODMÍNKY PŘIJETÍ

 Relevantní aktuální praxe 

 Bakalářský titul (platné vzdělání)

 Studium nejméně 6 semestrů

 3 roky odborné praxe  (nespecifikováno)

 Účast na dalším vzdělávání - min. 300 hod.

(nespecifikováno)



PODMÍNKY PŘIJETÍ

Minimálně 30 hodin supervize/koučinku u 

akreditovaných supervizorů/koučů (lze 

doplnit i v 1. roce studia) 

 Znalost nebo zkušenost alespoň jedné 

z těchto oblastí výhodou: 

- vedení projektů, skupin, organizací, 

- skupinové poradenství, skupinová dynamika, 

- kompetence v oblasti poradenství či terapie

 30 min. pohovor



FORMA STUDIA

 3 roky  (6 semestrů)

Master of Arts, M.A. (magistr umění)

Hrazené školné (16. 200 € cca 400 000 Kč)

 Pro cca 20 studentů / rok

 Účast, práce v malých skupinách, praxe, 
reflexivní práce nad vlastím „materiálem“,  
e-session



FORMA STUDIA

 72 studijních dní, rozděleno do 25 bloků 

(blok cca 3 dny), 1 semestr cca 15 dní, cca 10 
vyuč. hodin/den

 3 600 hodin celkem/á 45 min

764 výukových hodin + 2 834 hodin samostudia

Vedle standardní výuky si lze doplatit další 
semináře, které škola zprostředkovává + 
ostatní fakulty



NÁPLŇ STUDIA
www.unikims.de/de/mba-masterstudiengaenge

 1. modul

Studijní základy

 2. modul

Individuální poradenství

 3. modul

Skupinové poradenství



NÁPLŇ STUDIA
www.unikims.de/de/mba-masterstudiengaenge

 4. modul

Poradenství v organizaci

 5. modul

Zvláštní výzvy (MULTI-KULTURALITA, GENDER,…..)

 6. modul

Praxe (pod supervizí), včetně vedení dokumentace

 7. modul Diplomová práce, státní zkoušky



VLASTNÍ ZKUŠENOST

 Kolegiální a přátelské vztahy

 Rovnocenné přijetí „r. 2005 - zvědavost“

Otevřenost „osobní praxe“

 Supervize (poradenství, koučink) 
v jakémkoliv oboru

 Supervize stojí na profesních kompetencích

Důraz na rozvoj pracovníků



ABSOLVOVANÉ PŘEDMĚTY 
4.semestr

 Etika v supervizi 

Dialog v supervizní praxi

 Psychodrama a supervize 

Gender Mainstreaming

 Koncepty a metody v supervizní praxi

● Video-mikro – analýza

● Supervizní techniky  - ÚSKALÍ!!!!!!

(př. Meridian – Tapping…..)



ETIKA V SUPERVIZI - anotace kurzu 

 Základní pojmy

 Základy etiky (Kant, Rawls, Jonas, Levinas, Habermans, Baumann, 
Foucault)

 Aktuální situace v DGSv (EK, současný etický diskurs)

Odpovědnost v supervizi

 Etika v supervizní praxi (modely „typických“ eticky 
náročných témat, řešení případů z praxe)

Cvičení „etické citlivosti“ (zkoumání osobních hodnot, 
etických principů a jejich posilování…)



ODPOVĚDNOST V SUPERVIZI
„etický rámec“

Odpovědnost SUPERVIZORA:

 za blaho současných i budoucích klientů, kteří 
jsou v péči jeho supervizandů

 odpovědnost za proces

 odpovědnost za práci supervizandů

 KONTRAKT!!! (stížnosti, etická komise)



CO BY MĚL DĚLAT SUPERVIZOR
„etický rámec“

 Žádný supervizor by neměl předpokládat, že se 

jeho supervizand sám seznámil s EK

 Seznámit se a supervizandy s existencí EK

(profesní, organizační, další vlastní daná pravidla)

 Probrat body Etického kodexu/kodexů

 Diskutovat takové situace, které jsou vnímány 

jako dilematické či eticky náročné



➢ Společná práce nad EK může vyřešit mnoho problémů, 

poodhalit praxi

➢ Vyžaduje se supervizorova citlivost a konstruktivismus, nesmí 

akceptovat supervizandův odpor či útočnost týkající se základů 

profesionality

➢ Sledovat supervizandovy znalosti z oboru, podněcovat ho 

k získávání a udržování nových trendů v oboru

➢ „Pokud se čelí závažným rozhodnutím a důsledkům, je pro klid 

duše všech zúčastněných důležité, aby byly veškeré aktivity 

důkladně zváženy.“ (kap. 10, s. 180 Page and Wosket)



FCE SUPERVIZE 

řešení etických problémů/dilemat

 Etický problém/dilema objevit, pojmenovat
supervizor se musí v „etické“ problematice orientovat

Definovat

 Podpořit supervizandy v řešení/rozhodování
tvorba dokumentace!!!

 „Supervizandovo dilema se stává i 
dilematem supervizora“ (Kadushin)



Použité zdroje:
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 Munson, E.C.: Clinical Social Work Supervision. 1993 U.S.A. ISBN: 1-

56024-284-1

 Page, S., Wosket, V.: Supervising the Counsellor. A cyclical Model. 

2001 Great Britain (2. vydání). ISBN: 0-415-20773-8

 Scaife, J.: Supervision in the Mental Health Professions. A 

Practitioner´s guide. 2001 Great Britain. ISBN: 0-203-37350-2



DĚKUJI ZA POZORNOST



1. MODUL
Základy pro studium

poznání se

osoba poradce, osobní předpoklady

 studium



2. MODUL
Individuální poradenství

 modul I a II

 workshop zaměřený na jednice (individualita)

 Individuální supervize a koučink (přístupy, 
formy)

 Sebezkušenost individuální poradenství



3. MODUL
Poradenství pro skupiny

 formování týmu

poradenství ve skupinách (skupinová a 

týmová supervize)

 skupinová dynamika

 Sebezkušenost poradenství pro skupiny



4. MODUL
Poradenství pro organizace

porozumění procesům v organizaci

modul I (porozumění procesům v organizaci 

a tvorba kontraktu)

modul II (Setting, Architektur, Design, 

Intervence)

 sebezkušenost poradenství pro organizace



5. MODUL
Zvláštní výzvy

 Konfliktmanegement

 Přístup k multikulturalitě

 Témata dle požadavků I a II



6. MODUL
Poradenská praxe 

 Supervize individuální (včetně dokumentace)

 Supervize skupinová (včetně dokumentace)

 Supervize v organizaci (včetně 

dokumentace)



6. MODUL

Magisterská práce, obhajoba

Státní zkoušky


