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Anotace V příspěvku představujeme systém supervizní práce v Psychiatrické nemocnici 

Bohnice, jeho historii, zavedení a vnímání zaměstnanci. Součástí je souhrn dotazníkového 

šetření mezi účastníky supervizí dle jednotlivých profesních skupin. 

 

 

Supervize v PN Bohnice – vývoj a současný stav: 

 

Od nástupu současného vedení PN Bohnice v roce 2008 byly týmy léčebných oddělení 

podporovány, aby se zapojovaly do supervize. Zapojení týmů bylo dobrovolné, někdy na 

doporučení a supervizi využívalo jen několik málo týmů. V roce 2012 proběhlo první 

mapování postojů zaměstnanců k týmové supervizi. Od roku 2015 je nově supervize povinná 

v minimálním rozsahu 2x ročně. Za optimální je pak považováno 6-8x supervizích setkání 

týmu ročně. Povinnost zajistit supervizi mají primáři ve své pracovní náplni. K dispozici je 

portfolio supervizorů a existuje jasný proces administrace supervize. Není povinnost 

reportovat vedení PN Bohnice o tom, co se na supervizi řeší, všichni účastníci jsou naopak 

vázáni mlčenlivostí, ale pokud se na supervizi přijde k tématu, které formuluje požadavek na 

nějakou organizační nebo systémovou změnu a supervidovaní s tím souhlasí, má se to vedení 

dozvědět. V roce 2016 proběhlo mapování postojů zaměstnanců k supervizi s využitím 

stejných otázek jako v roce 2012, doplněných o vnímání nově zavedeného systému. 

 

 

Mapování postojů zaměstnanců k supervizi: 

 

Z porovnání obou průzkumů je zřejmé, že po zavedení nového systému je mezi zaměstnanci 

téma supervize živé (114 respondentů v roce 2012 vs. 190 respondentů v roce 2016). V PN 

Bohnice pracuje z celkem 1200 zaměstnanců cca 465 zdravotníků, kterých se supervize týká, 

z toho 120 lékařů, 450 sester, 35 psychologů a 40 terapeutů. Získaný vzorek odpovědí je 



poměrně reprezentativní (v roce 2016 odpovědělo 60 % lékařů, 77 % psychologů a 80 % 

terapeutů) kromě sester, jejichž zastoupení bylo v roce 2016 pouze 13 % a v roce 2012 

dokonce jen 5 %. 

 

 

 

Většina (přes 90 %) těch, kteří v roce 2016 odpověděli (na rozdíl od roku 2012), už supervizi 

zažili. Ze zdravotních sester dokonce všechny, které v novějším průzkumu odpověděly. 

 

Výstupy: 

 

Zatímco v roce 2012 mezi respondenty u všech čtyř profesních skupin jednoznačně 

převažovalo vnímání supervize jako vhodné, v roce 2016 průzkum odhalil u profesních 

skupin lékařů, psychologů a terapeutů posun k vnímání supervize jako nezbytné, zatímco u 

sester narostlo procento těch, které vnímají supervizi jako nepotřebnou. Tady je jasný prostor 

pro zlepšení. 

 

Povinnost mít supervizi na každém oddělení vnímá většina respondentů (75 %) jako krok 

správným směrem, ale mnozí mají konkrétní výhrady k tomu, jak supervize probíhá. Ve 

vyjádřeních respondentů opakovaně zaznívá, že by uvítali zlepšení informovanosti o průběhu 

a přínosech supervize (zejména mezi vedoucími pracovníky a SZP) např. formou workshopů 

s praktickou ukázkou supervizní práce. Někteří doporučují informovat vedoucí pracovníky, že 

v týmech bez předchozí zkušenosti se supervizí je vhodné začít s případovou supervizí (v 

rámci týmu) a až po dobrých zkušenostech navázat s týmovou supervizí. Zaznívají také 



stížnosti na nedostatek a fluktuaci středního zdravotnického personálu a na kvalitu některých 

supervizorů. Debata je také kolem dobrovolnosti či povinnosti supervize. Současné nastavení 

je takové, že členem týmu pro účel supervize se zaměstnanec může stát pouze se svým 

souhlasem, avšak poté je jeho účast na supervizi povinná v rozsahu minimálně 80% prezence. 

S tím souhlasí pouze 20 % dotázaných, nižší procento povinné prezence preferuje téměř 30 % 

oslovených a nadpoloviční většina se přiklání ke zcela dobrovolné účasti. Téma, jak zajistit 

dostatečnou účast na supervizi ideálně bez prvku povinnosti, je stále otevřené. V objemu 

zaměstnanců velké instituce už také narážíme na finanční limity. Zaměření jednotlivých 

oddělení se významně liší a je v rukou primářů to zohlednit i pro supervizi. 

 

Role středního managementu je v podmínkách PN Bohnice nezastupitelná. 76 % dotázaných 

se vyjádřilo, že dostali k účelu a smyslu supervize osobní vysvětlení, ale někteří upozorňovali 

na negativní postoj primářů, vedoucích lékařů či staničních sester. 

 

Závěr: 

 

Z mapování postojů vyplývá, že do budoucna je nutné primárně eliminovat strach vedoucích z 

týmové supervize např. setkáváním supervizorů s primáři a zlepšit informovanost vedoucích 

lékařů, vrchních a staničních sester o průběhu a přínosech supervize např. na výjezdních 

workshopech s praktickou ukázkou supervize. 

 

 

 

 

 

  


