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Fakultní nemocnice Brno

• Největší zdravotnické zařízení na Moravě, tři pracoviště

• Více než 5 000 zaměstnanců, z toho cca 3500 NLZP

ABSOLVENTI NLZP - NAŠE HLAVNÍ CÍLOVÁ SKUPINA
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Supervizní program ve FN Brno

• Leden 2015 – Květen 2018

• Skupinové supervize  absolventů NLZP a individuální supervize 
dle potřeby absolventů

• Individuální, týmové nebo skupinové supervize a vzdělávání           
pro všechny NLZP FN Brno

Jít do toho a vydržet…



Myšlenky o skupinové supervizi od jejich uživatelů

…je cestou pro lepší adaptaci v zaměstnání

…přináší zkušenost, nadhled, přehled

…poznání nových lidí



Navrhované změny v supervizi účastníků skupinové 
supervize na základě jejich potřeb

• Nebylo by od věci, kdyby se i nadřízení účastnili supervizí.

• Uvítala bych možnost jak skupinových, tak individuálních supervizí 
v rámci adaptačního procesu.

• Dát na výběr dobu a kolik individuálních supervizí chci absolvovat 
a nenutit do určitého počtu.

• Naše setkání byla přínosná a měli by je absolvovat i starší 
zaměstnanci, aby byli otevření novým názorům a nebáli se změny.

• Více ji propagovat a rozšířit mezi zdravotníky.



Supervizní program ve FN Brno

• Červen 2018 – Srpen 2019

• Individuální supervize  absolventů NLZP a skupinové supervize po 
ukončení individuálních setkání dle jejich zájmu

• Individuální, týmové nebo skupinové supervize pro všechny 
zaměstnance FN Brno

Dělat více toho, co funguje...



Spokojenost s organizaci individuální supervize
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Doporučení supervize pro další absolventy

Spíše 
ano

45 %

Ano
42 %

Spíše  
ne

11 % 

Ne
2 % „Supervize  je 

velká podpora                        

a posun  pro 

zaměstnance.“  



Užitek ze supervize…
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Změny, kterými supervize ve FN Brno prochází…
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Myšlenky o supervizi od jejich poskytovatelů

… supervize jako podpora těm, kteří pomáhají

… supervize jako přirozená součást celoživotního vzdělávání 

… supervize jako prostor, kde je lidem nasloucháno

„Dobrá  zkušenost absolventů NLZP se supervizí -
palubní lístek pro všechny pomáhající  profesionály                      

ve zdravotnictví na pořádnou supervizní plavbu.“

(Supervizní tým FN Brno) 



fnbrno-supervize@fnbrno.cz


