
Zkušenosti se supervizními modely 
v praxi. 

Konference Supervize, Ledeč n/Sázavou 2016. Přednáška

magdalena.frouzova@cmail.cz

www.skaluvinstitut.cz

602 642 616 
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VÝVOJ SUPERVIZNÍHO MODELU



Jedna z největších chyb,
jichž se v životě dopouštíme,
spočívá v tom,
že nás ovládají zelené teorie
a k právům života jsme slepí.
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Druhy supervizní smlouvy Hawkins/Shohet 89

Výuková

výcviková
konzultativní

manažerská



Skupiny supervizorů
puristi…………….........…eklektici, integrativní
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Druhy vztahů (Clarkson a Gilbert)
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Struktura
Fáze
Kontrakt

Hollowayové systémový přístup k supervizi 1995 -
úprava Frouzová

Supervizorovy funkce – podpůrný, edukační, facilitační, 

administrativní

Institucionální

Supervizorovy 

Terapeutovy 

Klientovy, 

faktory

Supervizorovy úkoly – sebevědomí, 

vztahovost, sebereflexe, teorie, dg., 

intervenční technika, kontrola

VZTAHVZTAH
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3 modely spze:(Flemingová a Benedeková 64) 

Demonstrátor Korektor 

Hybatel zrání
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Heronův model intervenční analýzy
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Procesový model – 7 oký model
6 způsobů supervize Hawkins,Shohet 89

zde a nyní – paralel.proces - tam tehdy

•Supervizor (protipřenos)

•Supervidovaný (protipřenos)
•Tpý proces a vztah
•Tpé strategie a intervence tpa

•Klient - obsah sezení





Liz Ballinger - Integrative Approach to the Person



Úrovně reflektivity dle Jacka Mezirow
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Page, S./Vosket, S. : 
Cyklický model supervize

kontrakt

zaměření
prostor

most

Profesionalita 

a etika

shrnutí
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Page, S. /Vosket, S. : Cyklický model supervize - Prostor

SpoluprSpolupráácece

ZkoumáníZkoumZkoumáánníí

VýzvaVýzvaVýzva

PotvrzenPotvrzeníí

Sebe/Kontrol

a

(containment) 

Zastavení

Sebe/Sebe/KontrolKontrol

aa

(containment) (containment) 

ZastavenZastaveníí
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Spiritualita v supervizi I.Michael Carrol 

Rozdíl mezi „náboženským“ přístupem a „duchovním“



DCT - vývojové poradenství a terapie 
(Developmental counseling and therapy –Ivey 86

Integrativní

Vývojový 

Spolu-

konstruktivní



Základní principy integrativní supervize 

•sdílet svou práci se supervizantem, správné učení

Určovat cíle a hodnotit výsledky

Krmit supervizní vztah



IDM – integrovaný vývojový model –
Vývojová

roveň

MOtivace Autonomie Uvědomování si sebe/druých

Vysoká motivace a úzkost, 
zaměření na získání
dovedností

Závislý na supervizorovi
Potřeba struktury, + feedbacku, 
minimální přímé konfrontace

Omezené sebe-uvědomování –
zaměření na něj
Zaměření na sebe: úzkost, výkon
Učí se z vnějších zdrojů
Obtížně vidí silné stránky, slabost

Fluktuace sebedůvěry matek, 
zoufalství– při jejím otřesení
nerozhodnost, váhání

Konflikt závislosti – autonomie
Občas asertivnější, vyvíjí vlastní
myšlenky, nezávislé fungování
potřebuje specifickou pomoc, 
Jindy závislý, uhýbající

Zaměření více na klienta, empatizuje s 
pocitem, rozumí světovému názoru
Může se zaplést a pak neefektivní,
Vhodná rovnováha

Stabilní, zůstávají „zdravé“
pochybnosti,
Zaměřen na celkovou 
profesionální identitu a jak 
terapeutova role v tom 

Pevná vlastní autnomie, ne lehce 
otřesená
Pocit, když je třeba nezbytné
hledat konzultaci 

Přijímá sebe, silné/slabé stránky
Vysoká empatie a porozumění
Může se soustředit na klienta a proces 
informací, včetně vlastních reakcí
Může sebe použít v sezení
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Spze- příběh
• Má tento příběh název?

• Jak pojmenovat ústřední postavy příběhu?

• Kdyby klient příběh vyprávěl, jaký by mu dal 
název ?

• Jakou postavou bys byl v klientově příběhu?

• Jsou tyto postavy pro tebe nějak obvyklé?

• Kdybych vyprávěl příběh svému supervizorovi, co 
si myslíš, že bych mu asi řekl?



izpůsobení

Postup Rozšířen

Proniknut



Kooperativní model supervize: principy, 
postoje a způsoby chování a dovednosti
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Spolupráce jako klíčový princip integrace

Principy učení
Nejdůležitější zaměření na učení „Úrovně III“

Postoje, způsoby chování, dovednosti
Nesoudící postoj

Holistická přítomnost, Deskriptivní fenomenologie
Pozornost zaměřená na moc a přenosové/protipřenosové problémy

Pojmenování obtížných emocí

Ochota pojmenovat relevantní faktory, které jsou v „dané oblasti“ přítomné





Interpersonální dovednosti při 
vedení týmu a terapeutických skupin či komunit 



Aplikace spze v organizacích
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Dovednosti spzora v organizacích
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Týmová spze
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Spze týmu – příklady možných zaměření
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Spze v týmu

• Využití týmu jako supervizní skupiny, která pracuje na reflexi případu 
práce s klientem
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klient

terapeut



Techniky spzní práce v týmu
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Oblasti „supervize týmu“
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Oblasti Supervize v týmu
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