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„My bychom to chtěli, ale bude to těžký. 

Supervize je u nás sprosté slovo, stejně jako 

inkluze a evaluace.“

Vedení jedné základní školy.



„Tak jo zavedlo se mléko do škol, ovoce do škol, 

tak se teď zavede supervize do škol…  “

Výrok kolegy.



Proč do škol?       UČITELSTVÍ A SYNDROM VYHOŘENÍ

profesní náročnost – vysoká míra stresu

 subjektivní pocit dlouhodobé pracovní nepohody, který 
se vyznačuje totálním nedostatkem energie a zájmu

 vyhoření = důsledek silného a neustálého stresu

 stres z nerovnováhy mezi nároky a zdroji

 osobnostní nastavení (reseliance) 

projevy: vyčerpání
odcizenost a cynismus 
snížená výkonnost

 složky: fyzické – kognitivní - emoční





Supervize 

systematický proces

pravidelná setkávání se supervizorem

formálně vedená retrospektivní autoinspekce

diskuze pedagogických případů a dalších profesních témat

korektivní zpětná vazba

individualní nebo skupinová organizace 

Definice supervize v našem projektu

alespoň 4 setkání skupiny učitelů s externím supervizorem za 
školní rok, za účelem diskuse pracovních témat, bez 
kontrolního a hodnotícího cíle, se záměrem reflektovat a 
zkvalitnit učitelské kompetence 



Supervize – nástroj profesního rozvoje

reflexivita, citlivost a otevřenost

pedagogické a komunikační kompetence 

self-efficacy

kolegiální vztahy

vztahy s žáky a rodiči

míra stresu

profesní spokojenost
Green, 1992; Aseltine, Faryniarz & Rigazio-
DiGilio, 2006; Sidhu & Fook, 2010

osobní, časové, organizační a finanční zdroje
Green, 1992; Coladarci & Breton, 1997; Stones, 2002



CÍLE STUDIE 

Studie 1

• Souvisí míra vyhoření a účast na supervizích? 

Studie 2
• Jaká očekávání mají vyučující od koleg. setkání?  

o přínosy

o překážky



METODOLOGIE

Dotazníkové šetření
• Osobně-profesní dotazník
• SVF 78
• SMBM
• USE
• ENRICHD SSI
• BDI II

Případové studie
• Dotazníkové šetření
• Pozorování
• Rozhovory s vedením
• Rozhovory s vyučujícími

Dotazník
• pro vyučující
• o koleg. setkáních
• o supervizích



VÝZKUMNÝ SOUBOR

Studie 1 

2016-2017

2394 vyučujících

z toho 232 z případových studiích

Studie 2

2018

2372 vyučujících 



MÍRA PROJEVŮ VYHOŘENÍ

0% 10% 20% 30% 40%

Norma (bez projevů)

Velmi mírné projevy

Mírné projevy

Projevy přítomné

Závažné projevy

Velmi závažné projevy

Vyučující s rozvíjejícím a 
rozvinutým vyhoření = 19 %

Vyučující ohrožení vznikem 
vyhoření = 65 %

Vyučující bez projevů 
vyhoření = 16 %



PRACOVNÍ POVINNOSTI: 
optimálnost časové investice

1

2

3

muži ženy

Méně času 

než je 

optimální

Více času 

než je 

optimální



UČITELSKÁ SUPERVIZE

Realizují se na vaší škole supervize? Podíl Průměr 
vyhoření

Ano, supervizi máme ve škole pravidelně 3,5 %
3,05

Ano, občas máme supervizi 15,7 %

Tuto službu znám, ale ve škole ji nevyužíváme 52,0 %
3,18

Ne, o této službě jsem nikdy neslyšel/a 27,5 %

Korelační analýza r > 0,25 

Supervize souvisí s nižší míra projevů vyhoření 
vyšší profesní spokojenost 
nižší negativní coping



Studie 2

Koleg. 
setkávání

Bez 
setkávání

Celkem

Vedení škol
522

22.0%
555

23.4%
1077

Vyučující 
500

21.1%
795

33.5%
1295

Celkem 1022 1350 2372

Koleg. setkávání = 43 %
supervize = 4,5 %



Results – frequency

 441 respondents (48%)

 less than 4 meetings per school year

 481 respondents (52%)

 more than 5 meetings per school year

1-2x
15%

3-4x
33%

5-6x
21%

7x 
and 

more
31%



Results – organizational settings

 406 respondents (47%)

 Meetings are always or sometimes voluntary

 516 respondents (53%)

 Meetings are always obligatory

Just supervision 

 49 respondents (46%) 

 obligatory meetings 

volunta
ry…

obligato
ry…

changi
ng…



Přínosy

sdílet didaktické postupy

získávat nové informace

normalizovat špatné zkušenosti a pocity

sdílet postupy vůči problematickým žákům

prohloubit vzájemné porozumění a respekt

inspirovat se v přístupech k obtížným situacím

vzájemně se povzbudit a motivovat

vytvářet společnou vizi školy

1 2 3 4 5

8 položek

Hodnocení na škále od 1 (není důležité) … 5 (je velmi důležité)

Graf: Průměrné hodnocení výroků



Přínosy 
Graf: Srovnání odpovědí podle zkušeností s koleg. setkáváním

sdílet didaktické postupy

získávat nové informace

normalizovat špatné zkušenosti a…

sdílet postupy vůči problematickým…

prohloubit vzájemné porozumění a…

inspirovat se v přístupech k…

vytvářet společnou vizi školy

vzájemně se povzbudit a motivovat

1 2 3 4 5

bez setkávání setkávání

Všechny 
rozdíly  

signifikantní  
p < 00,1



Přínosy
Graf: Srovnání odpovědí podle zkušeností se supervizí

sdílet didaktické postupy

získávat nové informace

normalizovat špatné zkušenosti a…

sdílet postupy vůči problematickým…

prohloubit vzájemné porozumění a…

inspirovat se v přístupech k obtížným…

vytvářet společnou vizi školy

vzájemně se povzbudit a motivovat

1 2 3 4 5
supervize bez setkávání setkávání



Překážky
8 položek

Hodnocení na škále od 1 (není důležité) … 5 (je velmi důležité)

Graf: Průměrné hodnocení výroků, srovnání podle zkušeností se setkáváními 

špatné vztahy mezi vyučujícími

nezájem o názory druhých

neochota sdílet problémy

pochybnost o užitečnosti setkávání

nedostatek času pro organizaci

obava sdílet problémy

nedostatek financí

příliš mnoho jiných poviností

1 2 3 4 5

no-meetings meetings

Všechny 
rozdíly  

signifikantní  
p < 00,1



Překážky
8 položek

Hodnocení na škále od 1 (není důležité) … 5 (je velmi důležité)

Graf: Průměrné hodnocení výroků, srovnání podle zkušeností se setkáváními 

špatné vztahy mezi vyučujícími

nezájem o názory druhých

neochota sdílet problémy

pochybnost o užitečnosti setkávání

nedostatek času pro organizaci

obava sdílet problémy

nedostatek financí

příliš mnoho jiných poviností

1 2 3 4 5

supervision no-meetings meetings



Vedení versus vyučující
Školy s koleg. setkáváními

Žádný rozdíl mezi odpovědí obou skupin 

Graf: Školy bez koleg. setkáváních

překážky - špatné vztahy

překážky - nezájem o druhé

překážky - nedostatek financí

přínosy - porozumění a respekt

přínosy - ocenění a motivace

přínosy - nové informace

přínosy - společná vize

1 2 3 4 5

vyučující

vedení





Kvalitativní postřehy supervizora

• Posledních 6 let (nováček v novém poli)

• Kontinuita - Finance

• Dobrovolnost X povinnost

• Četnost setkávání

• Supervizoři odvážní vstupovat do škol

• Supervize – nikdo neví, co to je …

• Přetíženost učitelů (která mluví pro i proti SV)



… další specifika školství (dětské 
nemoci)

• Obrovské týmy – velké rozdíly ve sch. reflexe
• Učitelé, vedení, asistenti, družina, porad. týmy
• ZŠ,MŠ, SŠ, speciální školy, PPP, SPC , Úv …
• Limity Bálinta – jeden příběh, více aktérů…
• Paralela Třídnických hodin: Krize místo růstu
• Soutěž o co největší „bizarditu“…
• Touha po konzultační činnosti
• Stálé vracení k zájmu klienta – osvěta nutná
• Nedělám Dg., nedám známku
• ? Výkon ?



Reakce pedagogů:

• Takhle se nikdy normálně nesejdeme
• Konečně čas to probrat do hloubky
• Na poradě řešíme jen organizační věci, tady 

konečně děti
• Je skvělý slyšet, že to mají kolegové podobně
• Je fajn, že nejsem největší lůzr
• Je fajn, že to někoho zajímá
• Pomáhá mi, že to kolegové také zažili

… vidí svůj profit… (ale profit žáků?)
• Překvapení: Je to nepříjemný, bylo mi smutno…



Na co myslet?

• Mít školu rád

• Otevírat dveře pomalu

• Touha po osvětě X nepřijatelná zakázka

• Držet hranici: Kdy tam vůbec nejít

• Hranice metodického vedení

• Etické otázky

• Téma ocenění hraje roli

• Vlídnost, trpělivost a humor v SV





Shrnutí 

 Koleg. setkávání jsou hodnocena jako vysoce přínosná
 Participanti se zkušeností s koleg. setkáváními vnímají více přínosů 
 Participanti se zkušenosti se supervizí vnímají větší přínos v emocionálních 

aspektech 

 Překážky jsou vnímány jako méně důležité než přínosy
 Většina překážek se týká organizačních aspektů
 Participanti bez zkušeností s kol. setkáváními pokládají překážky za významnější
 Participanti se zkušeností se supervizí více zdůrazňovali překážky týkající se 

sociálního klimatu

 Mezi participanty se zkušeností s koleg. setkávním se nelišily odpovědi vedení a 
vyučujících

 Mezi participanty se zkušeností s koleg. setkávním se lišily odpovědi vedení a 
vyučujících ve 4 přínosech a 3 překážkách – vedení vnímá setkávání přínosnější, 
vyučující více zdůrazňují překážky týkající se sociálního klimatu



Výhledy…

 Četnější využívání koleg. setkávání, včetně supervize ve školách

 Kolegiální setkávání je považováno za přínosné, z nich 
supervize výrazněji

 Očekávání ve školách jsou pozitivní 

 Část vnímaných překážek může být řešena systémovými 
opatřeními  (finance, informace, kontinuita, součást 
profesionality)

 Odlišné aktivity a argumenty směřující k vedení a k vyučujícím

 Absence evaluačního výzkumu 



Děkuji za pozornost

Veronika.pavlas.martanova@gmail.com


