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       V Praze dne: 28. 6. 2017 

 

Věc: Návrh změn zákona o sociálních službách v § 114. 

Předkladatel návrhu: Český institut pro supervizi 

 

1. Citace návrhu zákona schváleného vládou, § 114. 

 

Předpoklady k výkonu činnosti supervizora v sociálních službách 

 (1) Předpokladem k výkonu činnosti supervizora v sociálních službách je plná svéprávnost, 

bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost. 

 (2) Pro posuzování bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti platí § 110 odst. 2 a 3 obdobně. 

 (3) Odbornou způsobilostí je vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském 

studijním programu humanitního nebo sociálního zaměření, 6 let praxe vykonávané v 

odborných činnostech podle § 115 odst. 1 nebo § 116a, přičemž 3 roky praxe v těchto 

činnostech mohou být vykonávány i mimo oblast sociálních služeb, a absolvování nejméně 

dvouletého kurzu supervize v rozsahu 170 hodin.“. 

 

2. Vyjádření k návrhu § 114, odstavec 3., týkající se odborné způsobilosti supervizora.  

 

ČIS navrhuje odstavec 3 v tomto znění: 

Odbornou způsobilostí je vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním 

programu humanitního, sociálního nebo medicínského zaměření. Kritérium pro roli 

supervizora splňují v sociálních službách absolventi nejméně dvouletého kurzu supervize v 

rozsahu nejméně 320 hodin, nebo frekventanti a absolventi takovéhoto typu výcviku, kteří 

zatím neabsolvovali zkoušku a pracují pod supervizí. 

 
Návrhy jednotlivých změn a jejich odůvodnění: 

 

a) „Odbornou způsobilostí je vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském 

studijním programu humanitního nebo sociálního zaměření humanitního, sociálního nebo 

medicínského zaměření“ 

 
Odůvodnění: Z hlediska získaného vysokoškolského vzdělání chybí ve výčtu oblastí vzdělání 

medicínské. Takto by nesplňovali toto kritérium např. supervizoři – psychiatři, přičemž medicínské 

vzdělání je vedle humanitních jednou z možností, jak splnit kritérium vysokoškolského vzdělání, 

nutného pro vstup do výcviku ČIS. 

 

b) Citace: Předpokladem odborné způsobilosti supervizora je „…6 let praxe vykonávané v 

odborných činnostech podle § 115 odst. 1 nebo § 116a, přičemž 3 roky praxe v těchto činnostech 

mohou být vykonávány i mimo oblast sociálních služeb.“. Tuto podmínku navrhuje ČIS zcela 

vyškrtnout. 

 



Odůvodnění:  

 
1) Supervize jako odborná činnost je definována jako svébytný obor - dle mezinárodních standardů 

supervize platných pro EASC – Evropskou asociaci pro supervizi a koučink i dle vnitřních 

standardů ČIS, který je členem EASC. Pro vykonávání supervize není nutné umět a znát skrze 

osobní zkušenost práci, kterou vykonávají supervidování.  Nejedná se o profesi oborově 

specifickou, ale nespecifickou!  

2) Pro vstup do výcviku ČIS musí uchazeč splnit několik náročných kritérií – dokončené 

magisterské studium, psychoterapeutický výcvik, 13 let působení v některé z pomáhajících 

profesí, 120 h vlastní supervize ad. Nutnost pracovat 6 let přímo v sociálních službách, aby 

mohl být člověk profesionální supervizor působící v sociálních službách, v požadavcích není. I 

proto je absurdní požadovat dodatečné doplnění kvalifikace již kvalifikovaných supervizorů, 

kteří se 4 roky učili roli supervizora, a to i - a často především! - pro oblast sociálních služeb. A 

i další výcvikové instituty v Evropě nemají jako podmínku pro roli supervizora zkušenost 

v jedné specifické odborné profesi. Zároveň rozdílnost různých sociálních prací je taková, že 

pokud by podmínkou pro kvalitní supervizi bylo 6 let práce v sociálních službách, pak nevíme, 

jak např. 6 let práce v denním stacionáři ovlivní odborně supervizora a jeho supervizi např. 

v terénním programu se závislými osobami. 

3) Co by zavedení tohoto kritéria mohlo znamenat: Znamenalo by konec fungující supervizní práce 

mnoha desítek až stovek supervizorů jiných profesí (učitelů, vysokoškolských učitelů, 

psychiatrů, psychologů, …), kteří již léta supervizi v sociálních službách vykonávají a se 

sociálními službami efektivně spolupracují. A z druhé strany: Mohlo by to znamenat, že bude 

velmi obtížné s odpovídající kvalifikací a naplnit požadovaný počet hodin supervizí pro všechny 

sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, protože počet supervizorů bude tímto 

opatřením velmi omezený. 

 

c) Citace: Předpokladem odborné způsobilosti supervizora je „. … a absolvování nejméně 

dvouletého kurzu supervize v rozsahu 170 hodin.“ navrhujeme nahradit:  

 

 „Kritérium pro roli supervizora splňují v sociálních službách absolventi nejméně dvouletého 

kurzu supervize v rozsahu nejméně 320 hodin, nebo frekventanti a absolventi takovéhoto typu 
výcviku, kteří zatím neabsolvovali zkoušku a pracují pod supervizí.“ 

 

Odůvodnění:  
 

1) Zde naopak navrhujeme zvýšení počtu hodin, protože se domníváme, že pro odbornou 

zdatnost supervizora je nutné větší penzum odborné výuky a dalších supervizně-

specifických zkušeností. 

 

2) V každém výcviku je povinnost realizovat stovky hodin supervizní práce s klienty. Pokud 

by platilo kritérium, že realizovat supervizi v sociálních službách mohou pouze absolventi 

výcviků se závěrečnou zkouškou, nebyla by možnost učit se supervizi v rámci studia 

supervize. 

 

 

 

       PhDr. Jiří Broža 

      Předseda správní rady ČIS 


