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Proč tento příspěvek?

Rozvoj supervize pro manažery a manažerské 
týmy

Manažeři jsou součástí týmů

Subjektivní potřeba sdílet zkušenosti a přemýšlení



Obsah příspěvku 
- 2 dějství

Supervize a management 

• v prostředí práce s klienty 

• v prostředí managementu



Dějství 1
V prostředí práce s klienty

Tým je organizační celek většinou přítomný 
v organizaci či jiné struktuře

=>

Témata řízení jsou vždy přítomna



Příklad
Kazuistika klienta – otázky a oblasti řízení

 Má pracovník dost podpory, aby situaci zvládal? (personální 
management)

 Jak se má podobná věc u nás řešit? (metodika – management 
kvality)

 Můžeme s klientem dále pracovat / vyhodit ho ze služby (řízení 
služby v souladu s legislativou)

 Kdo a jak spolupracoval na plnění úkolu (řízení týmu)

Atd….



Jaké pohledy sleduji v supervizi týmu 
pracujícího s klienty

Pohled řízení

Pohled
profesionálního 

pomáhání

Vztahově –
emoční pohled



Měl pracovník dost podpory, aby situaci zvládl? 

Vztahově - emoční pohled

v žádném případě - pracovník se cítil nekomfortně a vedoucí 
provinile

Pohled profesionálního pomáhání 

nevíme - klient si všiml, že je pracovník nejistý a to ovlivnilo 
chování obou, ale zvládli jsme to se ctí

Pohled řízení 

ano - klient nebyl poškozen, služba proběhla dle metodiky a 
efektivně



Principy v různých rovinách pohledu na situaci 
aneb 

„o co zrovna jde?“

pohled profesionálního pomáhání Manažerský pohled

Klíčové potřeby klienta Klíčové směřování 

služby/organizace

Organizace dává hranice Organizace dává cíle

Pracovník je „nástrojem“ klienta pro 

řešení jeho situace
Pracovník je „nástrojem“ 

organizace

Moc je potlačovaná Moc je legitimní nástroj

Rovina profesionálního 

pomáhání

Vztahově emoční 

rovina

Rovina řízení

Klíčové potřeby Klíčové potřeby klienta Klíčové potřeby 

pracovníka

Klíčové směřování 

služby/organizace

Co určuje 

organizace
Organizace dává hranice Organizace dává 

hranice

Organizace dává cíle

Co je pracovník Pracovník je „nástrojem“ 

klienta pro řešení jeho 

situace

Všichni jsem si sobě 

navájem potřební

Pracovník je 

„nástrojem“ organizace

Vztah k moci Moc je potlačovaná Moc není žádoucí Moc je legitimní nástroj



Nároky na supervizora

• umět obsahy odlišovat

• vědět, jak s kterou 
rovinou zacházím

• vědět, jak vnímám vztah 
rovin

Pohled řízení

Pohled
profesionálního 

pomáhání

Vztahově –
emoční pohled



Dějství 2
V prostředí managementu

Řízení se podrobuje supervizi



Specifika manažerských týmů v supervizi

Řada speciálních rolí 

ředitel, ekonom, metodik, více úrovní, nejasné hranice týmů.... 

Nebezpečí přejímání / nedocenění různých rolí 

rolový terén je složitější

Kdo řídí co? 

ředitel nebo supervizor 

Méně schopný člen týmu

zralost v supervizi často nesouvisí s profesní vyspělostí v oboru

Uzavírání a integrace 

manažeři více vyžadují jasný závěr, postup, dohodu, plán



Specifika a supervize řízení
„limity nalezených řešení“

 Supervize není poradenství pro rozvoj, ale často řeší stejná témata 
– dochází k jiným závěrům (metoda předurčuje výsledek)
 V supervizi jsou odpovědi více (či zcela) závislé na odbornosti 

účastníků a mohou posilovat nefunkční nebo sporná řešení

 Manažeři často nerozumí procesu, který se v supervizi odehrává (i 
když supervizor často předpokládá, že ano) 
 Obtížně pak chápou limity nalezených odpovědí, řešení

 V supervizi vidíme jen výsek tady a teď bez jakéhokoli nároku na 
správnou diagnostiku
 To limituje funkčnost nalezených řešení v komplexních systémech



Pracovní závěry

 Řízení je odbornost, se kterou by supervizor měl „být kamarád“ 
stejně tak jako „je kamarád“ s odborností pomáhání a vztahově-
emoční rovinou

 Není možné z týmových supervizí rozměr řízení vynechávat, je 
třeba umět ho oslovovat

 Supervizoři by se o řízení měli učit ve výcviku

 Je otázkou, zda by relevantní manažerská zkušenost neměla být 
podmínkou supervizní zralosti stejně tak, jako vyžadujeme 
sebezkušenost a zkušenost s klientskou prací
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