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Cílem je … (aneb supervize jako lopata)
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Učíme se lopatu používat…

• V kontextu odborné praxe

„…Nedílnou součástí odborné praxe je supervize, jejímž cílem je provést, 

podpořit i kontrolovat studujícího během výkonu odborné praxe. 

Supervize směřuje k rozvoji kultury, etiky zdravotně sociální práce, k 

rozvoji dovedností a k rozvoji schopnosti pracovat v týmové spolupráci, 

dovedností reflexe a sebereflexe…“

Cíl/požadavek/přání zadavatele



Dostáváme se k superviznímu kontraktu…



KAZUISTIKA



První seznámení se supervizí

• Supervize jako samostatný předmět
• Kurz pro uživatele supervize

• Pojmenování různých rolí  a souvislostí

• CÍL (můj)
• Vzbudit zvědavost

• Probouzet důvěru v to, že supervize může být užitečným a 
smysluplným nástrojem

• Posilovat dílčí dovednosti potřebné pro efektivní využívání 
supervize



Úkolově orientovaná supervize (Reid, Caspi)

• Rámec pro odbornou praxi studentů sociální práce

• Individuální setkávání supervizora se studenty během celého studia

• Formulace rozvojových cílů a aktivit k jejich naplnění, jejich 
naplňování a vyhodnocování

• Vysoké nároky na studentovu aktivitu



Proměna rozvojových cílů – 1. roč.

• 1. roč.:
• M. D.: Seznámit se s náplní práce sociálního pracovníka, seznámit se s 

organizací

• K. Š.: Poznat chod organizace, přijímání klientů a smlouvy, sociální dávky

• E. J.: Zjistit, jak vypadá normální den sociálního pracovníka, zjistit, jestli by mě 
taková práce bavila

• N. B.: Umět se představit klientovi

• Zaměření na „neosobní“ témata – náplň práce, proces 
poskytování služby, konkrétní úkony



Proměna rozvojových cílů – 2. roč.

• 2. roč.:
• E. Kl.: Zvládnout vstup na nové pracoviště, aby mě pracovníci „vzali“ 

(zkušenost z minulé praxe, kde se necítila přijatá, obava, že se to bude 
opakovat)

• Z. S.: Nebýt za hlupáka před ostatními pracovníky

• E. Ko.: Seznámit se s postupem a úkoly sociálního pracovníka při úmrtí klienta 
(péče o zemřelého, kontakt s rodinou, doklady, majetek, dokumentace)

• K. Ž.: Zvládnout poskytnout základní sociální poradenství klientovi na LDN 
(návazné služby, dávky)

• „JÁ na pracovišti“ 

• „JÁ a konkrétní dovednost“



Proměna rozvojových cílů – 3. roč.

• 3. roč.:
• A. J.: Samostatně provádět sociální šetření, individuální plánování (částečně) a 

zařizování návazných služeb

• A. P.: Provádět sociální šetření bez pomoci druhé osoby

• M. V.: Dokázat vytvořit pro klienta/poskytnou dostatečný prostor pro 
vyjádření jeho vlastních potřeb a názorů (v LDN)

• L. Ch.: Umět reagovat v nečekaných situacích, umět poskytnout poradenství 
bez předchozí přípravy

• Směřování k samostatnosti

• Chuť vyzkoušet, jestli/že na to mám

• Zaměření na potřeby klienta



Skupinové supervize

4 mikrokazuistiky

V hlavní roli: studentky a jeden student ZSP, 2015 - 2018



Mikrokazuistika první: tenkrát poprvé

• První supervize prvního ročníku

• Květen 2016

• Nastavování pravidel

• Problematická „mlčenlivost“

• Jak to budeme dělat?

Témata:
- Jak udělat…

- Jak reagovat…



Mikrokazuistika druhá: mlčenlivá

• Druhá supervize prvního ročníku, květen 2016 
(jiná skupina)

• Notebooky, mobily, svačiny… ?!

• Paralyzující znuděnost

• Odpovědnost za přinášení témat, formulování 
témat jako dovednost

• Téma: senior a tulamorka



Mikrokazuistika třetí: o rok později

• Květen 2017

• Skupina napříč ročníky → proměna dynamiky



Mikrokazuistika čtvrtá: vidíme se naposledy

• Květen 2018

• Skupina 9 studentů: 4 ze třetího, 3 z druhého a 2 z prvního ročníku

• Ad hoc dohodnutá pravidla:
• Netvařte se otráveně
• Mít zájem/snahu se zapojit
• Chceme podporu od zkušenějších
• Odpovědnost za téma – skupina
• Odpovědnost za průběh – Adéla
• Nenutit k odpovědnosti (mít téma)
• Mlčenlivost,
• Říct si, co potřebuju
• Mobily ne



Prostor pro vás

Děkuji!


