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Informace o minimálním standardu SUPERVIZE Asociace vzdělavatelů 

v sociální práci – proces vytváření, zkušenosti s aplikací, silná a slabá místa 

Vážené dámy a pánové, 

byla jsem požádána, abych zde představila práci na minimálním standardu Supervize 
Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), stručně též pohovořím o svých zkušenostech 
s aplikací a shrnu zjištěná silná a slabá místa naplňování standardu Supervize v průběhu 
konzultací ASVSP na několika členských školách nebo jejich částech (dále už jen zkráceně 
školách). 

1. Vytváření standardu supervize 

Na jarní valné hromadě ASVSP v roce 2012 jsem byla pověřena koordinací pracovní skupiny 
k revizi části standardu Odborná praxe, která se týkala supervize.  Práce na revizi začala na 
jaře 2012.  Na úvodním setkání, které se konalo na Evangelické akademii v Praze, se 
zúčastnilo přes 30 zástupců a zástupkyň členských škol. Bylo zřejmé, jak různé jsou představy 
o supervizi jako takové a o cílech supervize v rámci vzdělávání v sociální práci. Zřetelně se 
ukázal naprostý nedostatek kvalifikovaných supervizorů ve školách a nízká úroveň odborného 
povědomí o supervizi, na druhé straně též velký zájem o toto téma. Bylo potřeba vyjasnit, co 
je supervize, co je jejím cílem v sociální práci a jakou úlohu má mít ve vzdělávání. 

 

Na následném setkání na podzim 2012 na Jaboku se podařilo konkrétně reflektovat tato 
problematická místa aktuálního znění standardu: 

 

• supervize je jedním z nástrojů (nikoliv jediným) k naplňování cílů v profilu 
absolventa nikoliv jen cílů odborné praxe,  

• název Supervize odborné praxe je nevyhovující, 
• nutné je upozornit na specifický vztah a význam kontextu v supervizi,  
• v cíli standardu je potřeba zdůraznit rozvoj sebereflexe studujících,  
• bude užitečné vycházet z aktuální definice sociální práce IFSW, 
• je třeba upřesnit, kdo má supervizi ve škole vykonávat – specifikovat 

požadavky, tzn. kdo je „kvalifikovaný supervizor.“  
 
Výstupem ze setkání bylo rozhodnutí vytvořit návrh nového znění samostatného standardu 
Supervize jako jedné z disciplín Minimálního standardu ASVSP.  
 
V únoru 2013 na schůzce na Caritas v Olomouci byla vyjednána pravidla spolupráce 
v pracovní skupině a dohodnut konkrétní postup práce na standardu.  
Požádali jsme o spolupráci PhDr. Zuzanu Havrdovou a PhDr. Bohumilu Bašteckou. 
Korespondenčně se pracovalo na pojetí a cílech standardu Supervize.  
 
V květnu 2013 na setkání na Jaboku byl vypracován návrh znění standardu, na kterém 
formulačně významně spolupracovala Dr. Baštecká. Následně byl návrh rozeslán 
k připomínkování všem členům ASVSP.  
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Na podzimní Valné hromadě 2013 po prezentaci návrhu nového znění standardu následovala 
bouřlivá diskuse. Návrh nakonec nebyl přijat a bylo doporučeno další kolo připomínek.  
Hlavní nesouhlas vyvolaly kvalifikační požadavky na supervizory, zejména rozsah výcviku 
minimálně 150 hodin. Dále zástupci a zástupkyně škol nesouhlasili s požadavkem uzavírání 
písemného kontraktu a vytvářením záznamů ze supervize. Připomínku týkající se popisu 
supervizního procesu jsme přijali a popis jsme do znění standardu začlenili jako doporučení 
pro dobrou praxi. 
 
Na jarní valné hromadě ASVSP 2014 obhajovala navrhované znění standardu velice 
přesvědčivě supervizorka Mgr. Andrea Lásková z VOŠS v Brně. Přítomní hosté z Asociácie 
vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku se nestačili divit naší diskusi o požadavku 
absolvování supervizního výcviku minimálně 150 hodin a ukončili ji poznámkou, že na 
Slovensku již dávno platí požadavek výcviku v rozsahu minimálně 200 hodin. Potom už 
vlastně hlasování proběhlo hladce a standard byl přijat s poznámkou, že plně závazný 
v požadavcích na kvalifikaci supervizorů bude od r. 2017.  
 

2. Zkušenosti s aplikací 
 

Nyní shrnu svou zkušenost s aplikací standardu Supervize. 
Minimální standard Supervize je platný od roku 2014 (kvalifikace supervizorů od r.2017).  
Pro členské školy byl standard vodítkem pro úpravu vzdělávacího programu a v některých 
školách znamenal revoluční změnu v přístupu k supervizi. Pro školy je členství v ASVSP 
většinou prestižní záležitostí, jde o potvrzení kvality poskytovaného vzdělání a představuje 
také důležité vodítko pro akreditační procesy. Proto byly školy silně motivovány pro změnu.  
 
Pojímat supervizi jako „jeden z nástrojů profesního a osobního růstu studentů a studentek, 
jako jednu z cest podpory studujících k naplnění cílových charakteristik v profilu absolventa“ 
nebylo jednoduché, znamenalo to totiž uvědomit si, že teoretickou výuku v rozvoji studentů 
nelze oddělovat od odborné praxe.  
V reakci na potřebu škol začala ASVSP ve spolupráci s Modrou linkou v Brně a Asociací 
supervizorů a sociálních poradců na Slovensku organizovat supervizní výcvik. Řada 
supervizorů, kteří nesplňovali požadavky stanovené standardem, vstoupila do supervizních 
výcviků (nejčastěji Hermés, Remedium, ASVSP). 
 
Než začnu mluvit o silných a slabých místech, vysvětlím krátce, co jsou konzultace ASVSP: 
Konzultace je nástroj ASVSP sloužící k udržování a posilování garance úrovně vzdělávání 
v sociální práci dané vypracovaným a Valnou hromadou ASVSP přijatým Minimálním 
standardem vzdělávání v sociální práci.  

ASVSP ji poskytuje svým členům (cca 1x za 4 roky) a žadatelům o řádné členství. Realizaci 
konzultace zajišťuje konzultační skupina složená z konzultantů volených VH ASVSP přímo 
v členské škole na základě analýzy autoevaluace, popisu vzdělávacího programu, sylabů a 
osobního rozhovoru konzultanta s vyučujícím. Řádný člen musí splňovat celý Minimální 
standard (tedy standardy všech disciplín ve struktuře Minimálního standardu). 

Jako opakovaně zvolená konzultantka ASVSP pro standard supervize jsem se zúčastnila 
v průběhu let 2014 – 2018 celkem dvanácti konzultací v členských školách.  
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Z tohoto počtu 6 škol standard splňovalo, 5 splňovalo částečně a pouze 1 škola standard 
nesplňovala. Na základě konzultační zprávy tyto školy provedly opatření, aby standard 
naplnily.  
 
Shrnutí silných míst: 
 
Tradičně silnou stránkou je zajištění teoretického výkladu, který se odehrává mimo vlastní 
rámec supervize. Ve školách došlo k výraznému zvýšení počtu kvalifikovaných supervizorů, 
ve většině případů jde o supervizory a supervizorky, které škola zaměstnává. Méně je slyšet 
nářek nad neschopností studentů přinášet „zakázky“ a více se mluví o práci s individuálními 
cíli studentů. Změna nastala též v uvažování o procesu supervize. Přestala být démonizována 
a zahalována závojem tajemna a začala být vnímána více realisticky. 
 Školy si ve větším počtu uvědomují, že jsou zadavateli supervize. S tím souvisí nárůst škol, 
kde je samozřejmostí uzavírání písemného trojstranného/vícestranného supervizního 
kontraktu. Diskuse se vedou o obsahu a účelu záznamů ze supervize i o problému 
vícerolovosti supervizorů ve školách. Výrazné zlepšení nastalo i ve vytváření supervizních 
skupin na školách, kdy se školy snaží o to, aby bylo maximálně 12 studentů ve skupině. 
V některých školách se rozvíjí individuální tutoring, v řadě škol je nabízena individuální 
supervize. Supervizoři a supervizorky si zvykají na nezbytnost vlastní supervize. 
 
Shrnutí slabých míst: 
 
- Ve studijních plánech často není záruka, že studující absolvuje supervizi – ne ve všech 

vzdělávacích programech/studijních plánech je explicitně popsaný samostatný předmět 
SUPERVIZE s uvedeným počtem hodin, garantovaný kvalifikovaným supervizorem,  

- trojstranný/vícestranný  supervizní kontrakt se uzavírá v některých školách pouze ústně, 
- písemný záznam ze supervize jako doklad cílevědomého rozvoje studenta alespoň 1x za 

studium není povinný ve všech školách,  
- v kombinovaném studiu často nejsou stanoveny podmínky uznávání supervize 

absolvované na pracovišti, 
- chybí organizační semináře k praxi, takže hrozí, že supervize bude zahlcována 

organizačními záležitostmi,  
- ne na všech školách mají supervizoři a supervizorky vlastní supervizi, 
- organizace supervize v některých školách nedovoluje studujícím zažít proces a fungování 

supervize prostřednictvím reflexe a sebereflexe odborného růstu v průběhu celého studia. 
 
Závěr: 
Myslím, že členské školy ASVSP udělaly v oblasti supervize velký pokrok a pomalu přichází 
čas zvednout nároky a podrobit stávající minimální standard Supervize nové revizi.  


