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Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, 

nejdříve mi dovolte pár vět k mému superviznímu vývoji. Jako supervizor působím 17 let. 

Vzpomínám si na první supervizi na jedné lince důvěry, kde se dělo tolik věcí najednou, že 

jsem nevěděl, co uchopit dřív. Vyděsilo mě to tenkrát natolik, že jsem se začal zajímat, zda 

mohu někde absolvovat supervizní výcvik. Naštěstí pro mne i pro mé supervidované jsem 

čekal na zahájení výcviku pod vedením July Hewson jen několik měsíců. Vyučil jsem se 

supervizorem a to, co jsem na výcviku „pobral“, jsem se snažil aplikovat v praxi. Proto i 

odcházení ze zmíněné linky důvěry bylo pro obě strany tak těžké a nenastalo po obvyklých 

pěti letech, ale později. Získával jsem pak další zkušenosti v různých službách i rezortech a 

supervizi jsem poskytoval v různých formách. Postupně jsem se stal nezáměrně specialistou 

na supervizi řízení a na kontrakt – bylo to však dáno spíše zájmem supervidovaných, než 

mým úsilím. Již záměrně jsem se během let stal mentoring supervizorem a nedávno i 

supervizorem – trenérem, vzdělával jsem v supervizi v několika vzdělávacích institutech a 

posledních 5 let jsem s kolegyněmi Bohumilou a Veronikou věnoval hodně času psaní o 

supervizi. Vznikla z toho kniha, kterou dnes večer konečně pokřtíme.  

V posledních asi dvou letech se zakázky proměňují a objevují se přede mnou nové supervizní 

obzory. Začali mne vyhledávat odborníci, kteří poskytují nějaké služby druhým lidem, nemají 

klasické humanitní vzdělání, ale přesto chtějí služby svým klientům poskytovat vědomě a 

kvalitně. Je nutno říci, že vůbec nerozumím obsahu jejich služby – jedná se o tak rozmanité 

činnosti jako je výživové poradenství, advokacie, rolfing. 

Rolfing = práce s tělem podobná masáži, zaměřená na uvolnění fascií s cílem tělo narovnat a 

zpružnit. 

Pracovně jsem si tento druh supervize nazval supervizí služby, ježto se při ní nezabýváme 

případy a já svým supervidovaným nemohu pomoci s tím, zda jejich intervence jsou odborně 

a eticky v pořádku. Ve svém příspěvku bych rád s vámi sdílel své dosavadní zkušenosti se 

supervizí služby. Nejdříve se chci zabývat obsahem supervize služby, tedy jakými tématy je 



možné se zabývat, není-li člověk odborníkem v oblasti, kterou supervidovaný vykonává. Pro 

větší názornost uvedu několik příběhů z praxe. Poté bych se rád zamyslel nad tím, jaké 

příležitosti a rizika přináší tento typ supervize a zda ho lze nějak ohraničit vůči podobným 

metodám, jako je např. koučování, psychoterapie a poradenství.  Závěrem budu reflektovat, 

zda a jak se rozšiřuje moje identita supervizora.  

 

Část první 

Čím je tedy při supervizi služby možné se zabývat? Zatím se vynořují z mé dosavadní praxe 

dva tematické okruhy: 

1. zacházení se službou 

2. zacházení se sebou  

Pár slov k prvnímu okruhu: pod zacházením se službou se objevují tři trsy témat. Prostředí, 

ve kterém se služba odehrává, kontrakt a vztah s klientem/klienty.  

a) prostředí: ukazuje se, že je důležité zabývat se tématy, které s sebou přináší prostředí, 

ve kterém se poskytuje služba. Můžeme společně přemýšlet o prostoru (není moc malý 

nebo naopak moc velký?), o teplotě v místnosti (je pro daný typ služby optimální? 

výživová poradkyně bude potřebovat jinou teplotu v místnosti než rolfer, kde jsou 

klienti zpravidla svlečení). Patří sem i otázka, zda je v místnosti dost světla, příp. zda 

se dají světelné podmínky měnit. Vidíme na hodiny, abychom mohli oba kontrolovat, 

kolik času zbývá do konce konzultace? Do této kategorie zařazuji i téma informační 

otevřenosti – je někde v prostorách umístěna informace o poskytovateli služby a o 

službě, může si někde nový klient (ať už na internetu nebo v čekárně) přečíst, kolik za 

službu zaplatí?  

 

Příběh z praxe: výživová poradkyně při jedné z prvních supervizních hodin sděluje, že má 

potíže s dodržováním času konzultace – často se jí stává, že o 10 až 20 minut přetáhne. Zjistil 

jsem, že ze svého místa nevidí na hodiny a je jí trapné se stále otáčet, aby na ně viděla. 

Úvodní intervence tedy směřovala k tomu, aby rozmístění hodin v místnosti bylo takové, aby 

měla hodiny ve svém zorném úhlu ona sama i klienti. Nedá se říci, že by tato intervence 

stačila na to, aby poradkyně přestala přetahovat, ale nastal první a významný posun 

v problému, který jí dříve hodně zaměstnával.  

 

b) kontrakt: každá služba pracuje s nějakým druhem kontraktu a výjimkou nejsou ani již 

zmíněné služby. Doporučuje se kontrakt uzavřít hned na začátku spolupráce, aby 



klient neměl nerealistická očekávání. Kromě času konzultace a ceny je vhodné 

domluvit stornopoplatky v případě, že klient na domluvený termín nepřijde nebo se 

omluví těsně před konzultací. Problémy a nedorozumění se často vyskytují, nejsou-li 

jasně domluvené hranice služby. Může se pak stát, že klient nárokuje i to, co do služby 

nepatří. Pro část klientů je důležité i formulovat způsob zacházení s informacemi, tedy 

mlčenlivost s výjimkami, jako je např. kolegiální konzultace či supervize. Ne každá 

profese má dosud formulované etické standardy své práce. V situaci stížnosti klienta je 

pak málo opor pro její vyřešení.  

 

Příběh z praxe: jednu ze supervizních konzultací začal rolfer sdělením, že na jeho kolegu – 

rolfera si stěžovala klientka. Poslala svojí stížnost na českou asociaci rolfingu, což způsobilo 

nejistotu nejen u mého supervidovaného, ale také ve vedení asociace. Se stejným tématem mě 

totiž zanedlouho kontaktoval lektor, který trénuje české adepty rolfingu. Moje reakce byla 

jednoznačná: národní asociace potřebuje jednak vytvořit dobrý etický kodex pro tento druh 

služby a jednak v dohledné době dát dohromady etickou komisi, která se bude o etické 

standardy služby starat a bude i vyřizovat příp. stížnosti klientů.  

 

c) vztah s klientem: z mé dosavadní praxe vyplývá, že témata týkající se vztahu jsou 

nejčastější. Cílem je najít optimální blízkost vztahu, která by podpořila optimální 

účinnost služby. Častěji se stává, že vztah je příliš blízký než vzdálený a komplikuje 

pak držení hranic ve vztahu. Klienti v takové situaci považují poskytovatele služby 

spíše za kamaráda, se kterým mohou řešit i svoje životní témata, předpokládají, že 

budou stále k dispozici na tak dlouho, jak si představují. Pro některé poskytovatele 

služeb je pak obtížné říkat „ne“ a znovu se vracet k původně domluvenému kontraktu. 

Může nastat ale i situace, že služba začala ve „zdvojeném vztahu“ – kamarádi a 

rodinní příslušníci se mohou stát prvními „pokusnými králíky“ v situaci, kdy potřebují 

získávat zkušenosti se službou, kterou se učí poskytovat. V tu chvíli si málokdo 

uvědomí, že vstupuje vlastně do náročnější situace. Specifickou kapitolou jsou klienti, 

kteří v poskytovateli vyvolávají silné emoce – ať už kladné nebo záporné. Mohlo by se 

zdát, že s těmi zápornými je to náročnější, ale opak je pravdou. Reflektovat, co, jak a 

proč dělám s klientem, se kterým zažívám velmi příjemné, až vzrušující pocity, může 

být těžké. Když se to podaří, je poskytovatel zpravidla překvapený, nakolik takto 

vytvořený vztah ovlivňuje způsob poskytování služby. Jiné vztahové téma je „klient, 

který mi zůstal pod kůží“: už s ním nepracuji, ale silné pocity ze vztahu nebo 



neobvyklé ukončení (klient se jaksi „vytratil“) poskytovatele služby nutí se k němu 

neustále vracet v myšlenkách. I zpětná reflexe těchto vztahů pomáhá pochopit, na co 

se ve vztazích „chytám“. Někdy nám pomáhá nacházet „vztahové klinče“ paralelní 

proces, který se objeví v supervizi – pokud ho zachytíme, můžeme se více dozvídat o 

tom, co se děje mezi supervidovaným a klientem. 

 

Příběh z praxe: výživová poradkyně neví, jak zacházet s klientem, který nejenže přetahuje 

čas konzultací, ale v mezidobích mezi konzultacemi se často ozývá e-mailem a chce se 

něco doptat nebo sdílet své zkušenosti s doporučeními, které obdržel na minulé konzultaci. 

Poradkyni to jednak zdržuje a jednak vzteká. Brzy jsme identifikovali, že zmíněný klient je 

především nejistý a to v ní vyvolává také nejistotu – v tom, zda může zdůraznit hranice 

časové i komunikační, které mají upravené v kontraktu. I na supervizi se její nejistota 

oživuje – má obavy, že ohraničení klienta přinese negativní pocit, možná i konec 

spolupráce. Na supervizi jsme pracovali s jejími pocity nejistoty, poradkyně se naučila na 

klientovu nejistotu reagovat vlastním zpevněním, takže pak mohla najít přiměřený způsob 

ohraničení klienta.  

 

Teď se budu věnovat druhému okruhu témat, který jsem shrnul pod „všeříkající“ nadpis 

zacházení se sebou. Tato témata přicházejí do supervize proto, že většina poskytovatelů 

služeb pracuje individuálně, tedy jsou na vedení své praxe sami, což přináší specifické 

situace i potřeby. Věnovat pozornost tématům zacházení s časem, se stresem a 

s rovnováhou mezi prací a soukromím se jeví jako užitečné, s přímými důsledky pro 

kvalitu služby. Co obnášejí jednotlivé tematické okruhy? 

a) zacházení s vlastním časem: zabýváme se nejčastěji postupy a technikami, které 

zlepšují plánování času, zacházením s prioritami, s tempem a organizováním času. 

Docházíme ale i k tématům sebehodnoty, neboť hodnota času pro člověka nutně 

souvisí s tím, jak si váží sám sebe. Do tématu zacházení s časem se promítá i 

očekávání, která člověk vůči sobě má – nerealistická očekávání od sebe pak člověka 

vhánějí do výkonové pasti a výsledkem je stres, na který se podíváme za chvilku.  

 

Příběh z praxe: tentokrát z praxe advokátní – jednou mi položil supervidovaný otázku, zda 

je možné v jeho praxi nějak jinak uspořádat čas – měl pocit, že všichni kolem od něj 

neustále něco chtějí a on se jim jen snaží vyhovět. Znamená to pak pracovat denně 12 – 14 

hodin. Ve změnu ale příliš nevěřil, protože ze svých častých kontaktů s jinými advokáty 



věděl, že jsou na tom podobně jako on. Změna byla v tomto případě složitější také proto, 

že pracoval v týmu dvou advokátů – majitelů AK a tří až pěti koncipientů. Navíc mezi 

svými klienty měl některé VIP, kterým chtěl být k dispozici 24 hodin denně. Nijak jsem na 

změnu netlačil, ale postupně jsme se supervidovaným objevovali ta místa, kde bylo možné 

dělat změny – šlo hlavně o vyjednání pravidel s týmem, kdy pro ně má čas a kdy nikoliv, o 

nalezení pohotové reakce v situaci tlaku od VIP klientů a v neposlední řadě o jiné 

uspořádání práce v průběhu dne (ráno a dopoledne samostatná odborná a koncepční 

práce, odpoledne schůzky a porady týmu). Za nějaký čas přišel supervidovaný s novým 

pocitem, který dříve neznal – opakovaně zažíval pocit, že je „pánem svého času“ a že svůj 

denní plán až na výjimky dokáže splnit. Po této fázi jsme mohli začít pracovat na tom, jak 

ještě více delegovat práci na kolegyni a tým koncipientů, aby se jeho pracovní čas zkrátil. 

To už je ale jiný příběh. 

 

b) zacházení se stresem: stres je vysoce individuální záležitost a za stresující faktor lze 

považovat téměř cokoli – pro někoho je to velké množství klientů, pro jiného málo 

klientů, někoho stresuje příliš velká zodpovědnost za klienty. Obvykle postupuji tak, 

že společně objevujeme zdroje stresu a snažíme se najít jiné pohledy na ně – jde tedy o 

uvědomění toho, co mne stresuje a o budování nadhledu. 

 

Příběh z praxe, znovu advokátní. Supervidovaný byl dlouhou dobu opravdu ve velkém 

stresu – není divu: pracovat 12 – 14 hodin měsíce a roky, přičemž vždy před pololetím 

(tedy v červnu a v prosinci) byla zátěž extrémní, není v pořádku. Objevovat u něj zdroje 

stresu bylo náročné, protože supervidovaný je dlouhou dobu viděl jen mimo sebe – v 

termínech, koncipientech, kolegyni advokátce, VIP klientech. Až po několika supervizích 

nahlédl, že za jeho stres může ve velké míře nastavení hodnot v jeho původní rodině, kde 

měly prioritu výkon a ochota. Když si toto formuloval, mohl začít „odlepovat“ své 

automatické reakce od výchozích situací a začít hledat alternativní řešení. Když se mu to 

začalo dařit, přišla krátká recidiva v podobě pocitu zlenivění – staré rodinné vzorce ho 

opět na chvíli dohonily. Stačila trocha podpory z mé strany, aby si znovu uvědomil, že je 

na cestě k větší svobodě a spokojenosti v práci, což byl jeho původně formulovaný cíl.  

 

c) rovnováha mezi prací a soukromým životem (work and life balance): téma je „trendy“, 

běžně se s ním lze setkat ve velkých firmách, ale týká se nás všech, kdo pracujeme ve 

službách péče o člověka. Je totiž náročné, držet příběhy lidí, se kterými pracujeme, 



striktně v čase, který máme vyhrazený k práci. Známe to všichni, že občas se těžký 

osud klienta, nebo dramatický průběh poslední konzultace, přelije do času 

mimopracovního. Naopak: někdy se naše náročná životní situace promítá do práce a je 

těžké se plně soustředit na příběh klienta. Obvyklou intervencí v tomto případě je 

uvědomění toho, co do kterého času patří a posilování hranic obou časoprostorů 

zařazováním předělů a rituálů, které pomáhají k jejich oddělování. 

 

Příběh z praxe: opět z praxe výživové poradkyně. Přišla za mnou v situaci, kdy se 

rozhodla v poskytování své služby dělat změny – časové i obsahové. Je přirozené, že v této 

době cítila nejistotu – teprve pomalu zjišťovala, zda její rozhodnutí šla správným směrem. 

Měla dojem, že to musí „dobře vymyslet“ a tak se stávalo, že její myšlenky se zatoulaly k 

práci i při večeři s partnerem, před usnutím, nebo jí budily brzy ráno ze spánku. Vnímala, 

jak jí to vtahuje, ale současně zatěžuje a unavuje. Pracovali jsme tedy na zpevnění hranic 

mezi oběma světy i na zkoumání toho, co má v jejím životě hodnotu a proč. Vyzkoušela 

několik přelaďovacích rituálů, které pomáhaly ukončovat pracovní den. Když se jí však 

začalo dařit dělat dobrou přípravu na další pracovní den před koncem dne předchozího, 

mohla myšlenky na práci po příchodu domů nechat plavat. 

 

Občas jsem si s mými supervidovanými kladl otázku, zda to, co děláme, je supervize, příp. 

kde jsou ta místa, kde se dostáváme na hranici supervize a blížíme se ke koučování, 

poradenství nebo dokonce k terapii. První příležitostí zkoumat tuto hranici byl vstupní 

rozhovor. Všichni tři zmínění chtěli supervizi a já jsem se jich vyptával, co si pod tímto 

pojmem představují. Sdělovali mi např., že vnímají supervizi jako jakéhosi garanta kvality 

služby, že už svými tématy nechtějí zatěžovat své životní partnery, že potřebují mluvit 

s někým nezávislým, kdo třeba neví nic o službě, kterou poskytují. Zajímavá byla věta 

jednoho ze supervidovaných o tom, že službu může zlepšit jen tím, že se podívá nějak jinak, 

možná kritičtěji na sebe v kontextu poskytované služby. Pokud jsem někdy potřeboval odlišit 

supervizi služby od koučování, ptal jsem se sebe i supervidovaných, zda jde primárně o 

zlepšení výkonu nebo zlepšení kvality. V situaci, kde se supervidovaný potřeboval trochu 

dovzdělat, zdůraznil jsem vzdělávací funkci supervize, přímé doporučení nebo rady jsem 

neposkytoval. Většinou šlo o lepší pochopení pojmů v oblasti vztahů – identifikovat svoje 

přenosové a protipřenosové reakce, příp. je umět zařadit do kontextu svého života.  

 



Pojďme se krátce zamyslet nad tím, jaké příležitosti a jaká rizika přináší poskytování 

supervize služby. Za příležitost považuji práci s jazykem: musel jsem se přizpůsobit jazyku 

svých supervidovaných, abychom si rozuměli, odborný slang by je spíše odrazoval. Mluvit 

tedy věcně a civilně o přenosu, protipřenos nebo paralelních procesech bylo zadání, před 

kterým jsem se občas ocitl. Občas se stávalo, že supervidovaní přinášeli zprávy ze svých 

odborných kruhů – např.: zmínil jsem se kolegům, že chodím na supervizi a jak mi to 

pomáhá; hned chtěli vědět, co je supervize a jak si jí lze objednat. Zajímavý průběh to mělo u 

již zmíněného advokáta – po nějaké době zjistil, že je pravděpodobně jediným advokátem 

v jeho okruhu, který chodí na supervizi. Tou příležitostí je tedy osvěta – možná supervize 

může otevřít nové obzory i lidem v profesích, které to nemají dané zákonem, ale chtějí 

zaměřeně pracovat na sobě a službě, kterou poskytují.  

Stručně o rizicích, která mě napadají: některé profese, o kterých se tu zmiňuji, nemají 

zakotvené etické kodexy, a tak se ocitáme poněkud v etickém vakuu. Ukazuje na to jeden 

z příběhů, o kterém jsem hovořil před chvílí z prostředí rolfingu. Odborná asociace se ale 

k problému postavila čelem a výsledkem je nejen vytvoření etického kodexu a etické rady, ale 

také zařazení supervizního semináře do programu výcviku – shodou okolností právě zítra 

jeden vedu. Další riziko vidím v držení hranic supervize služby – jsou ve hře i další příbuzné 

metody jako je koučování, poradenství a terapie, ke kterým se může nechat supervizor svést 

(a nebo svést svého supervidovaného). Chránit nás může dobře vyjednaný kontrakt 

s vyznačením hranic a budování rovnocenného vztahu.  

 

Na závěr už jen krátká úvaha o tom, co tento pro mě nový druh supervize dělá s mou 

supervizní identitou: po ukotvení role supervizora (což mi zabralo myslím první desetiletí 

působení v této roli) hledám a nacházím nová pole pro uplatnění supervize, sbírám nové 

zkušenosti v nových kontextech, ale stále se vracím a opírám se o osvědčené nástroje, které ze 

mne dělají supervizora: důraz na kontrakt, budování bezpečného a rovnocenného vztahu a 

citlivost na proces, což ve zkratce znamená: když se bavíme o jednom tématu, děje se 

současně i něco jiného. 

 

 


