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Vážení účastníci, 
vítejte na konferenci, kterou pořádá Český institut pro supervizi po dlouhé době v pořadí jako 
třetí. 
 
V poslední době se setkáváme s celkem masivním rozmachem supervizních aktivit ve všech 
oblastech. Především v oblasti sociální, tradičně v oblasti psychoterapie, ale nově a stále ve 
větší míře i ve zdravotnictví, školství, vězeňství, ale i v jiných oblastech, kde je práce 
zaměřená na pomoc, podporu, poradenství či řešení složitých až krizových situací. Krátce – 
zaměřená na práci s lidmi.  
V souladu s větší poptávkou po supervizních službách přibývá i počet odborníků, kteří 
supervizi poskytují a také roste požadavek na vzdělávání v supervizi. To je v naší republice 
(ale i jinde ve světě) ne zcela jednotné. Z toho plynou i různé podoby, přístupy a požadavky 
na supervizi jak od jejich uživatelů, tak i od poskytovatelů. 
V této situaci není jednoduché sjednotit se na základní charakteristice a cílech supervize, 
požadavcích na supervizora a jen obtížně se hledá její základní obecná a pro všechny 
přijatelná podoba, pro všechny společný a platný systém závazků - identita. To, jak si identitu 
supervize formulujeme, vychází z velké části ze základního supervizního vzdělání, se kterým 
se více či méně identifikujeme a následně doplňujeme vlastními supervizními zkušenostmi. 
 
Konference, na kterou jste se přihlásili, má za cíl věnovat se otázkám, které jsou s identitou 
supervize a identifikací se s jednotlivými přístupy spojeny. 
 
Možná na některé otázky přinese odpovědi, ale pravděpodobně jich také mnoho nastolí. 
Přejeme vám dobrou inspiraci a příjemně prožitý konferenční čas. 
 

Za organizační výbor PhDr. Jiří Broža
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Anotace: p říspěvků 
(řazeno abecedně) 

 
 

Autor : Mgr. Martina Bártová 
Spoluautor/ ři: Mgr. Hana Oravcová 
Typ p říspěvku : ústní sdělení 
Název: Zadavatel jde a supervize hlídá cestu. 
Klíčová slova :  
Anotace:  V příspěvku se chceme zamyslet nad vyjasňováním zakázky týmové a 
individuální supervize z pozice zadavatele.Za předpokladu, že zadavatel je 
autonomní osoba, a ví co od svých pracovníků očekává, je pro něj supervize nástroj 
k sebereflexi pracovníků, a to jak v reakcích v týmové spolupráci, tak v přímé práci s 
klienty. 
 
 
Autor : PhDr. Jiří Broža 
Typ p říspěvku : ústní sdělení 
Název:  Identita supervizora a identifikace s ČIS 
Klíčová slova : Supervize, Český institut pro supervizi, identita, identifikace 
Anotace: 
Autor na základě vlastních zkušeností probírá svůj osobní vztah k supervizi, jeho 
vývoj v čase a porovnává se zkušeností ve Správní radě ČIS. 
 
 
Autor : PhDr. Magdaléna Frouzová 
Typ p říspěvku : ústní sdělení 
Název: Zkušenosti se supervizními modely v praxi 
Klíčová slova :  
Anotace: 
Autorka předkládá k diskusi vhodnost použití různých supervizních modelů v praxi. 
Bere přitom v úvahu jak psychoterapeutův směr a délku jeho psychoterapeutické 
praxe, tak i jeho obvyklou klientelu, případně fázi konkrétního psychoterapeutického 
procesu.  
V druhé části se zabývá nástroji, které mohou supervizorovi pomoci ke zlepšení své 
praxe. 
 
 
Autor : PhDr. Magdalena Frouzová 
Spoluautor/ ři: Judita Strašrybková, Jiří Heller 
Typ p říspěvku : poster 
Název: Skupinová výcviková supervize - zpětné vazby frekventantů výcviku 
Klíčová slova :  
Anotace: 
Vývěska ukazuje některé zajímavé výsledky ze zpětných vazeb frekventantů výcviku, 
kteří po ukončení sebezkušenostní části výcviku procházeli skupinovou supervizí v 
podobě Balintovských a Kazuistických seminářů, v kterých předkládali své případy. 
Autoři se pokouší na základě těchto zpětných vazeb formulovat zabudování 
jednotlivých připomínek do zlepšení programu a dále 
formulovat hypotézy, které se při interpretaci výsledků nabízí a které stojí za další 
zkoumání. 
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Autor : PhDr. Magdalena Frouzová 
Typ p říspěvku : pracovní dílna 
Název:  Modely supervizorova vývoje 
Klíčová slova :  
Anotace: 
Autorka poskytne příležitost účastníkům dílny si vyzkoušet různé vývojové fáze, 
kterými supervizor prochází tak jak roste jeho supervizní zkušenost. V druhé části se 
supervizoři ve skupinách budou pokoušet při diskusi si více osvětlit, o čem všem 
konkrétní fáze konkrétního modelu může být a jaké výzvy z hlediska jejich supervizní 
identity se obvykle v takové situaci objevují. 
 
 
Autor : MUDr. Martin Hollý, MBA 
Spoluautor/ ři: Ing. Věra Fibigerová 
Typ p říspěvku : ústní sdělení 
Název:  Systém supervize v PN Bohnice a jeho vnímání zaměstnanci 
Klíčová slova : supervize, zdravotnictví, psychiatrická nemocnice 
Anotace: 
V příspěvku představujeme systém supervizní práce v Psychiatrické nemocnici 
Bohnice, jeho historii, zavedení a vnímání zaměstnanci. Prezentován bude souhrn 
dotazníkového šetření mezi účastníky supervizí dle jednotlivých profesních skupin. 
 
 
Autor : Mgr. Marek Jargus 
Spoluautor/ ři: Mgr. Dana Šedivá 
Typ p říspěvku : pracovní dílna 
Název:  Supervizor - člověk stvořený z dialogů - vztahová identita profesionála 
Klíčová slova :  
Anotace:  
Účastníci workshopu si budou moci prohlédnout a prozkoumat svou profesní identitu 
(nemusí jít jen o identitu profese supervizora). To jak je utvořena a co ji drží 
pohromadě. Jde o nabídku narativního způsobu práce, který je využitelný v terapii, 
supervizi či koučinku. Inspiraci k tomuto způsobu práce čerpáme ze studia Narativní 
akademie ISZ-MC Praha pod vedením lektorů PhDr. Vratislava Strnada a Mgr. Jana 
Hesouna včetně jejích zahraničních hostů (zvl. Chany Rachel Frumin a Jill 
Freedman). 
 
 
Autor : PhDr. Milan Kinkor 
Typ p říspěvku : ústní sdělení 
Název:  Supervize služby – okrajový žánr? 
Klíčová slova : supervize služby, prostředí, kontrakt, vztah, zacházení s časem a se 
stresem, work and life balance, rizikové situace, mikrokazuistiky 
Anotace:   
Příspěvek se zabývá shrnutím zkušeností se supervizí služby. V nedávné době se na 
mne obrátilo několik individuálně pracujících odborníků, kteří poskytují služby v 
různých oblastech – např. výživová poradkyně, advokát, rolfer, s žádostí o 
pravidelnou supervizi. V příspěvku popisuji jednotlivé oblasti, kterými se zabýváme 
při supervizi služby (prostředí, kontrakt, vztah, zacházení s časem a se stresem, 
work and life balance) výsledky, kterých jsme zatím dosáhli a rizikové situace, které 
se mohou objevovat u tohoto druhu supervize. Sdělení je proložené krátkými 
mikrokazuistikami. 
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Autor : PhDr. Milan Kinkor 
Spoluautor/ ři: PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., PhDr. Veronika Čermáková 
Typ p říspěvku : pracovní dílna 
Název:  Týmová supervize – teorie a praxe 
Klíčová slova : Týmová supervize 
Anotace:  
V úvodním slovu diskusní dílny se představí autoři knihy Týmová supervize. Teorie a 
praxe. (Portál, Praha, 2016). Představí též základní východiska knihy a změny v 
pojímání týmové supervize, které zaznamenali díky spolupráci na knize.  
Druhá část bude věnována diskusi inspirované zmíněnou knihou a vlastní praxí 
účastníků dílny v oblasti týmové supervize.  
V závěru dílny budeme mapovat shodná i odlišná stanoviska účastníků díl. 
 
 
Autor : Mgr. Jan Kostečka 
Spoluautor/ ři: Daniel Kaucký 
Typ p říspěvku : pracovní dílna 
Název:  Identita supervize v Kotli aneb Supervize jako koncept supervizorů, nebo 
sdílená realita? 
Klíčová slova : Identita supervize, očekávání od supervize, týmová supervize, 
supervize v týmu, supervize v kontextu organizace 
Anotace: 
Má supervizor poznat, že je v týmu něco špatně? Má být supervizor inspirující 
osobnost? Má supervizor ošetřit každého člena týmu? Má supervize dbát na work-life 
balance? Má být supervizor schopen vyjádřit se ke kvalitě služby? Má supervizor 
podpořit konflikt v týmu? Má být supervizor osobní? Má být supervizor buditelem 
zájmu týmu o supervizi? Má být supervizor týmem vnímán jako blízká osoba? Má být 
supervizor v odůvodněných případech připraven i bez oznámení překročit hranice 
kontraktu i své role? 
Předpokládáme, že odpovědi na výše uvedené (a další) otázky týkající se role 
supervizora se budou (možná v detailech, možná zásadně) lišit bude-li na ně 
odpovídat supervizor, pracovník přímé péče nebo manažer. Cílem workshopu bude 
dynamicky experimentálně prozkoumávat různé pohledy na roli supervizora a 
supervize a jejich dopad do praxe i pro identitu supervize. 
 
 
Autor : PhDr. Jaroslav Koťa 
Typ p říspěvku : ústní sdělení 
Název: Identita jako téma filosofie a ve vědách o člověku 
Klíčová slova : identita, falešná identita, vědy o člověku, duše, osobnost, konstrukce 
identity 
Anotace:  
V referátu bude proveden nástin tématu identity v novověké filosofii a ve vědách o 
člověku. Bude proveden pokus o nástin složitosti tohoto tématu v tzv. postmoderní 
době, včetně referencí o problému identity jako konstruktu sociálního vědění, včetně 
analýzy tzv. falešné identity apod. 
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Autor : Mgr. Barbora Kuchárová, Ph.D. 
Spoluautor/ ři: PhDr. Peter Brnula, Doc. 
Typ p říspěvku : ústní sdělení 
Název:  Supervízia ramcovaná prístupom zameraným na človeka/klienta 
Klíčová slova : nedirektívny prístup, ambície supervízora, sprevádzanie, štruktúra, 
sebaexplorácia 
Anotace:  
Príspevok dvoch autorov sa zaoberá teoretickým pozadím i osobnou empíriou 
nedirektívenho vedenia supervíznych stretnutí. Oslobodenie sa od štruktúry a 
osobných konceptov a ambícií supervízora, považujú autori za efektívnejší a 
cielenejší spôsob vedenia supervidantov. Sprevádzanie v supervízií zamerané na 
osobný rozovoj supervidovaného, tak prináša hlbšie reflektovanie supervidovaných 
situácií a možnosť uvedomelejšej sebaexplorácie v pracovnom prostredí 
napomáhajúcich profesií, a to predovšetkým pri priamej práci s klientom, skupinou či 
komunitou. 
 
 
Autor : MUDr. Jan Pfeiffer 
Typ p říspěvku : ústní sdělení 
Název: Identita mentoring supervize 
Klíčová slova :  
Anotace:  Role mentoring supervize ve vzdělávacím systému ČIS existuje již 
poměrně nějakou dobu. Avšak diskuze o tom, o čem vlastně role mentoring 
supervizora je, se v ČISu otevřela až v souvislosti s nově definovanými vzdělávacími 
kritérii EASC. Zkušenosti z výcviku supervize ukazují, že vedle výuky ve velké 
skupině, by kvalitě vzdělávání velmi prospěla i individuální práce s frekventanty. 
Každý frekventant musí sice absolvovat supervizi své supervize, ta však má často 
charakter "běžné supervize -supervize" a tolik nezohledňuje vzdělávací potřeby 
supervidovaného. Avšak supervizor- mentor by měl mít vzdělávací proces 
supervidovaného jako hlavní cíl. Měl by pracovat v poli v podstatě tří kontraktů. 
Jednak v rámci kontraktu s ČISem, který mentoring supervizora zavazuje k jisté 
zodpovědnosti za průběh vzdělávání frekventanta. Se samotným frekventantem pak 
mentoring supervizor uzavírá jednak " kontraktu o konkrétním případu" a dále pak 
"kontrakt" týkající se naplnění vzdělávacích potřeb. Vyvažování "paternalistické" 
výukové role a role kolegiální- "partnerské" je pak jedním z úhelných kamenů identity 
mentoring supervize. 
 
 
Autor : Ing. Věra Roubalová Kostlánová 
Typ p říspěvku : ústní sdělení 
Název:  Supervize terapeutů pracujících s migranty a uprchíky 
Klíčová slova :  
Anotace:  
Chci představit půvaby, specifika i problémy supervize psychoterapeutů pracujících s 
migranty a uprchlíky. Terapeuti pracují bezplatně v nevládní organizaci. Jak se 
superviduje práce terapeutů, kteří jsou sami migranti? Jaký je přesah této supervizní 
práce do společnosti a jaký má vliv společenské klima na tuto práci. 
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Autor : Mgr. Milan Stiburek 
Spoluautor/ ři: PhDr. Jan Šikl, Ph.D. 
Typ p říspěvku : pracovní dílna 
Název:  Supervize a psychoterapie – hranice a přesahy 
Klíčová slova :  
Anotace:  
Od devíti jsem supervizor, od jedenácti psychoterapeut. Jak to dělám? Co to dělá se 
mnou? 
V rámci dílny chceme zkoumat obohacující i kolizní průniky supervize a 
psychoterapie. Zajímají nás témata jako dynamika procesu, dynamika skupiny, 
přenos a protipřenos, hranice osobního a profesního, paralelní proces. Zajímá nás i 
jakou stopu v nás supervizorech zanechal původní psychoterapeutický výcvik. Jsme 
pak více dynamičtí, kognitivně behaviorální či na tělo zaměření supervizoři? A 
naopak, promítá se nějak supervizní zkušenost do naší psychoterapeutické praxe? 
 
 
Autor : MUDr. Radana Syrovátková 
Typ p říspěvku : pracovní dílna 
Název:  Tělesná metafora v supervizi 
Klíčová slova : Případová supervize, somatický přenos a protipřenos v supervizi, 
práce s tělem v supervizi 
Anotace:  
Supervize v pohybu a v těle poskytuje unikátní vhled do oblasti somatického přenosu 
a protipřenosu, a takto je využitelná pro všechny profesionály pracující v oblasti 
psychoterapie, práce s tělesnými symptomy, ale i s traumatem ve zdravotnictví, 
psychoterapii či sociálních službách. Workshop nabídne kreativní formou zážitek 
možné supervizní práce s prostorem tělesné metafory zažité v pohybových 
asociacích. 
 
 
Autor : PhDr. Jan Šikl, Ph.D. 
Typ p říspěvku : ústní sdělení 
Název: Paralelní proces s paralelním procesem 
Klíčová slova : supervize, paralelní proces, přenosové jevy, vztah, nevědomí, 
zmatek, psychoterapie 
Anotace:  
„Paralelní proces s paralelním procesem...“ Myslím tím, že se mi z různých stran 
tohle slovo a jeho možný obsah vrací a odráží. Shora i zdola, opakovaně, z různých 
stran - od supervize do psychoterapie a naopak, z mého osobního života do 
profesního a zpátky… tak různě se mi tlačí do života i profesionální reflexe. Skoro 
jako bych si to téma nevybral já, ale ono si vybralo mě. 
Čím to je? Je tak bohaté a obsažné, či tak vágně chápané, že se do něj vejde 
všechno? „Nikdo ho neviděl, ale všude tady byl… každý o něm mluví.“ Znáte více 
zmatený a unikající pojem? 
Navíc myslím dobře representuje jednu z větví "supervizního stromu" - tu, kde 
supervize je více blízká psychoterapii, odkud bere inspirace, cíl, i vnímá svůj původ. 
Ta je mi blízká, řeč o přenosových jevech, do kterých paralelní proces patří, mi 
dovoluje mluvit i tom. 
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Autor : Mgr. Jana Špačková 
Spoluautor/ ři: Mgr. Miroslava Ježová 
Typ p říspěvku : poster 
Název: Supervize nelékařských zdravotnických pracovníků ve FN Brno 
Klíčová slova : supervize, nelékařský zdravotnický pracovník, ošetřovatelství 
Anotace: 
Příspěvek chce představit v současné době realizovanou koncepci supervize pro 
nelékařské zdravotnické pracovníky ve Fakultní nemocnici Brno. V rámci 
supervizního programu se na pracovním poli setkává vzdělávání s profesionální 
podporou. Smyslem takto vedené práce je péče o pomáhajícího profesionála v 
ošetřovatelství, který díky dobré psychické pohodě i odbornému růstu může lépe 
poskytovat kvalitní péči pacientům. 
 
 
Autor : PhDr. Jiří Tošner 
Spoluautor/ ři: členové ASPP, z. s. 
Typ p říspěvku : ústní sdělení 
Název: Jak se vyvíjí supervize v sociálních službách. 
Klíčová slova : supervize, sociální služby, proces vývoje supervize v sociálních 
službách 
Anotace:  
Supervize v sociálních službách prošla vývojem. Začalo to doporučením k její 
realizaci ve výkladovém sborníku v souvislosti se zákonem o sociálních službách a 
jím zaváděnými standardy kvality. Následovalo její zavádění v několika desítkách 
DOZP v projektu Transformace sociálních služeb, na jehož základě vznikla Metodika 
supervize v sociálních službách v podmínkách projektu Podpora transformace ... 
Posledním krokem byla komunikace s MPSV o začlenění supervize v připravované 
novele zákona o sociálních službách, včetně role a kompetencí osoby supervizor. 
 
 
Autor : PhDr. Jiří Tošner 
Typ p říspěvku : pracovní dílna 
Název: Co má splňovat supervizor v sociálních službách 
Klíčová slova : supervize, sociální služby, profesní profil supervizora 
Anotace:   
- Jaké vzdělání a jakou praxi by měl mít supervizor v sociálních službách? 
- Je šestiletá praxe dostačující či nikoli? 
- Je počet hodin vzdělávání supervizora adekvátní či nikoli? 
 
Hrozí riziko, že podmínky nebudou ze strany supervizorů naplněny, tedy že supervizi nebude 
mít kdo vykonávat?
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Seznam účastník ů konference 
(řazeno abecedně) 

 
 

Jméno P říjmení Titul E-mail 
Martina Bártová Mgr. bartova@stred.info 
Bohumila Baštecká Ph.D. bastecka@etf.cuni.cz 
Hana Boháčková Mgr. bohackovah@seznam.cz 
Ludmila Boková PhDr. ludbok@seznam.cz 
Peter Brnula PhDr., Doc. pbrnula@gmail.com 
Jiří Broža PhDr. jirka.broza@volny.cz 
Mirka Bubela Mgr. bubela@gmil.com 
Martin Bušina Mgr. martin.busina@seznam.cz 
Veronika Čermáková PhDr. cermakov@volny.cz 
Alexandra Černá Lammelová Mgr. sasa.lucie@seznam.cz 
Milan Černý Mgr. milan.c3rny@gmail.com 
Jarmila Čierná PhDr. cierna@atlas.cz 
Štěpánka Čtrnáctá Mgr. s.ctrnacta@seznam.cz 
Dana  Dobiášová PhDr. dana.dobiasova@centrum.cz 
Luděk Dvořák MUDr. PhDr. Ordinace@psychomost.cz 
Zuzana Foitová MUDr. zuzana.foitova@gmail.com 
Josef Forman Mgr. f.pepino@centrum.cz 
Magdalena Frouzová PhDr. magdalena.frouzova@cmail.cz 
Petr Grossmann MUDr. petrgrossmann@gmail.com 

Martin Hajný PhDr. martin@hajny.net 
Lukáš Holeček Mgr, MBA lukas.holecek@centrum.cz 
Kateřina Hollá Mgr, Ph.D. hollka@gmail.com 
Martin Hollý MUDr. mhll34@gmail.com 
Martin Huk PhDr martinhuk@email.cz 
Michael Chytrý PaedDr. michael.chytry@seznam.cz 
Marek Jargus Mgr. mjargus@seznam.cz 
Miroslava Ježová Mgr. mirci.jezovi@seznam.cz 
Bohumila Kalousková Mgr. bobina1@seznam.cz 
Daniel Kaucký DiS. kauckyd@gmail.com 
Milan Kinkor PhDr. milan.kinkor@tiscali.cz 

Dana  Klevetová PhDr Klevetova@seznam.cz 

Karel Koblic PhDr. k.koblic@seznam.cz 
Vendula Kolářová Mgr. venkolarova@seznam.cz 
Jan Kostečka Mgr. honza@proutek.cz 
Jaroslav Koťa PhDr., Doc. Kota.jaroslav@seznam.cz 
Helena Kožíšková Mgr. koziskovah@gmail.com 
Věra Kramerová Mgr. viavera@email.cz 
Elena Křivková MUDr elena.krivkova@gmail.com 
Barbora Kuchařová Ph.D. barbora.kucharova@gmail.com 
Jan Kulhánek Mgr. kontakt@kulhanek-psycholog.cz 
Jaroslava Máliková Mgr. javama@seznam.cz 
František Matuška MUDr. matuska@hermesgroup.cz 
Zbyšek Mohaupt Mgr. mohaupt@email.cz 
Darina Molárová Mgr. darimama@azet.sk 
David Navrátil Mgr. navratil.david@email.cz 
Lucie Novotná Mgr. l.novotna@edost.cz 
Jiljí Novotný PaedDr. novotny@nti.cz 

Hana Oravcová Mgr. oravcova@stred.info 
Irena Osvaldová Ing. irena.osvaldova@seznam.cz 
Jan Paleček Mgr. janpalecek@centrum.cz 
Johan Pfeiffer MUDr md.jan.pfeiffer@gmail.com 
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Jméno P říjmení Titul E-mail 
Pavel Plaček Mgr. placek@laxus.cz 
Martina Přibylová Mgr. martinapribyl@seznam.cz 
Tomáš Přikryl Mgr. tomaas.prikryl@gmail.com 
Ondřej Ptáček Mgr. ondrejptacek@tiscali.cz 
Jarmila Rollová PhDr. rollova@eapraha.cz 
Věra Roubalová Kostlánová Ing. vera.roubalova@email.cz 
Jan Sobotka Bc. sobotka@kolping.cz 
Milan Stiburek Mgr milan.stiburek@seznam.cz 
Judita Strašrybková MUDr. judita.strasrybkova@seznam.cz 
Renata Svobodová RNDr. renata.supervize@seznam.cz 
Radana Syrovátková MUDr. radana.syrovatkova@gmail.com 
Klára Šalomová Bc. klara.salomova@post.cz 
Dana Šedivá Mgr. dana.sediva@seznam.cz 
Martina Šeráková Vlková Mgr martina.v.serakova@seznam.cz 
Jan Šikl PhDr.,Ph.D. Jansikl@volny.cz 

Jana Špačková Mgr. janaspackova@seznam.cz 
Jana Švadlenová Mgr. jana.svadlena@seznam.cz 
Martina Těmínová Dr. teminova@sananim.cz 
Drahuše Tkáčová Mgr. info@terapietkacova.cz 
Lena Tomšů Mgr. tomsulena@seznam.cz 
Jiří Tošner PhDr. jiri.tosner@hest.cz 
Monika Vaňková Mgr., Ph.D. acinom@email.cz 
Ivana Veltrubská PhDr ivavel@kkp.cz 
Martina Venglářová PhDr. venglarovam@gmail.com 
Eva Vernerová Mgr. vernerovaeva@gmail.com 
Zuzana Vondřichová PhDr.,Ph.D. zuzex@seznam.cz 
Jiří Weinfurter Mgr. jiri.weinfurter@evangnet.cz 
Marie Zítková PhDr., Ph.D. mar.zitkova@gmail.com 



 

 


