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v roli průvodců   

s organizační podporou REMEDIA Praha o.p.s. 
otvírají 

 

STUDIJNÍ SKUPINU TÝMOVÉ SUPERVIZE 
 

Studijní skupina je určena supervizorům, kteří mají minimálně pětiletou zkušenost 
s týmovou supervizí a chtějí se dále učit. 
 
Počet účastníků: 8 - 12 

Cena za účast ve studijní skupině: 6 400 Kč za 4 setkání skupiny (v ceně není 

zahrnuto ubytování, stravování a doprava účastníků) 

Rozsah studijní skupiny: 56 hodin skupinové práce ve čtyřech dvoudenních blocích 

během roku 2016 – 17 

Termíny setkání studijní skupiny:  

1. setkání: 12. – 13. května 2016 

2. setkání: 6. – 7. října 2016 

3. setkání: 9. – 10. února 2017 

4. setkání: 18. – 19. května 2017  

Uzávěrka přihlášek: 1. března 2016 

Hodinový rozpis setkání: 1. den 10.30 – 18.00, 2. den 9.00 – 16.30 s malými pauzami 

a 90minutovou pauzou na oběd 

Místo: Pardubice   

 

ZÁMĚREM studijní skupiny je: 

- studovat týmovou supervizi a roli týmového supervizora na základě různorodých 

výcvikových a praktických zkušeností v rozmanitých kontextech; 

- spoluvytvářet společenství ochotné podporovat se na supervizní cestě. 

 

HODNOTY a zásady studijní skupiny  

zodpovědnost – důvěra – rozvoj – vzájemné učení   

                                                 
1
 Psycholožka PhDr. Bohumila Baštecká. Ph.D. (nar. 1955) působí v sociální a klinické oblasti a učí na 

Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se supervizí, individuální a komunitně 

orientovanou pomocí po neštěstích, hodnotovým poradenstvím a krizovou připraveností. 

2
 Psycholog PhDr. Martin Hajný, Ph.D. (nar. 1963) poskytuje psychoterapii a supervizi v soukromé praxi. 

Vyučuje supervizi na katedře řízení a supervize FHS UK. Je členem profesní rady ČIS. 

3
 Psycholog PhDr. Milan Kinkor (nar. 1958) provozuje soukromou psychologickou praxi v oblasti poradenství, 

psychoterapie, koučování a supervize. Vyučuje řízení a supervizi v organizaci Remedium o.p.s. V rámci ČIS 

(Českého institutu pro supervizi) působí v roli mentoring supervizora. 

4
 Speciální pedagožka Mgr. Eva Vernerová (nar. 1976) poskytuje psychoterapii a supervizi v soukromé praxi. Pro 

ČAS lektoruje sebezkušenostní výcvik a kurzy zaměřené na měkké dovednosti kontaktu, dialogu a vztahu. 



 

    
 
PODOBA studijní skupiny 
Ve studijní skupině budeme: 
- sdílet svoje přesvědčení a názory; 
- pěstovat otevřenou diskusi, abychom docílili prostoru pro vzájemné učení se a 
nepředpojaté zkoumání jevů souvisejících s týmovou supervizí; 
- usilovat o rozmanitost a vyváženost jak v postojích (zkušenost – zvědavost), tak ve 
složení skupiny; 
- facilitovat a reflektovat průběh jednotlivých sezení skupiny; 
- reflektovat též vlastní spontánní proces objevování týmových témat, jejich vývoje a 
souvislostí;   
- zaznamenávat souhrn nosných myšlenek, postupů, specifik a sdílených zkušeností; 
- na základě konsensu tento souhrn využívat (například zveřejňovat); 
 
 
VÝSLEDKEM studijní skupiny je: 

 text o tom, co jsme při společném studiu objevili a v zápisech zachytili; 

 zpřesnění vlastní týmové supervizní vizitky spolu s reflexí změny. 
 
 
NÁPLNÍ studijní skupiny proto je vzájemně se učit v těchto oblastech studia (případně 
dalších, které vyjednáme): 

 kontraktovat 

 reflektovat změnu; spolupracovat a rozvíjet se 

 hodnotit 
 
 
VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY 
Zájemci o vstup do studijní skupiny se mohou hlásit na emailovou adresu: 
vzdelavani@remedium.cz  
Po přijetí přihlášky budou zájemci vyzváni, aby zaslali vstupní materiály: 
 svou týmovou supervizní vizitku
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 motivaci pro vstup do studijní skupiny 
 supervizní životopis, tzn. motivaci ke studiu a k provádění supervize; vlastní 
vzdělávání v supervizi a zkušenosti s ním v roli účastníka; délka praxe a typ prováděné 
supervize; vlivy, metody a osobnosti, které mne ovlivnily. 
 
Nejpozději 60 dnů před prvním setkáním studijní skupiny dostane uchazeč vyrozumění, 
zda byl do studijní skupiny přijat. Spolu s vyrozuměním obdrží platební údaje pro 
zaplacení účasti ve studijní skupině. 
 
 
VÝSTUPNÍ PODMÍNKY  
Účastník studijní skupiny dostane potvrzení / osvědčení zaštítěné REMEDIEM Praha 
o.p.s. 
O podmínkách jejich obdržení se dohodneme při kontraktování. 

                                                 
5
 (Týmová) supervizní vizitka znamená představit se (komukoli): Kdo odborně a lidsky jsem a jaké zastávám 

hodnoty; Jaké mám zkušenosti s týmem; Co je podle mě supervize a k čemu může být dobrá; Jaký je můj 

supervizní styl individuální a týmový, co ode mě může můj protějšek (jedinec anebo tým) očekávat. 

mailto:vzdelavani@remedium.cz

