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( P O D ) Z I M N Í  N E W S L E T T E R
Český institut pro supervizi

Vážení členové i přátelé Českého institutu pro supervizi, milí čtenáři,

představujeme vám supervizní Newsletter. Český institut pro supervizi vnímám za tu
krátkou dobu, kdy mám tu čest se v něm pohybovat, jako společenství, které má svou
historii a kulturu. Každý ze členů této komunity se může demokraticky podílet na její
podobě a směřování a do barevného spektra dodat svůj vlastní odstín. Stejně tak
různorodé je i první číslo nového formátu.

V roce 2022 oslavil institut 20. narozeniny. Ve 20 letech už sice formálně dosáhl
plnoletosti, má však ještě prostor pro svůj další rozvoj. 
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SLOVO ŘEDITELKY



Do nového roku i do let následujících mu přejme, aby využil plnou sílu, pracoval na
sobě, zabezpečil se pro svůj další život, zvládnul socializační rozvoj, zakotvil ve
vztazích, vychoval spoustu dětí v bezpečném prostředí a stal se dospělým, který
dokáže vidět slona v hroznýšovi v obrázku klobouku. ČISe, měj odvahu i humor, aby
ses dokázal s lehkostí pohybovat v měnícím se prostředí. Ráda budu při Tvé cestě
pečovat o supervizní koše s květinami, aranžovat výlohy pro supervizní boty, zvládat
interkulturní přechody a snažit se citlivě pohybovat v dimenzích Tvých i v dimenzích
temperamentů Tvých členů.

Děkuji všem, kteří se podíleli na psaní Newsletteru i těm, kteří na všech aktivitách, o
kterých Newsletter je, pracovali. Přeji vám příjemné čtení.

Šárka Dršková

SLOVO
ŘEDITELKY



Rok 2022 začal ve velkém stylu: v březnu jsme hostili setkání českých a
slovenských supervizních institutů se zástupci EASC a taky nabídli členům
výjimečný workshop se Susanne Rieger "O rozdílech a společných rysech
koučinku a supervize" za super cenu 1000 Kč (kam bohužel skoro nikdo nepřišel) 
9.3. bylo mezinárodní (Maďarsko, Španělsko, Německo) setkání projektu Erasmus+
o supervizi v zařízeních s totalitní kulturou - díky Filip Šimonovský, Lída
Bartůšková, Irena Sgallová, Honza Paleček a Johan Pfeiffer. Zprávu z projektu si
můžete přečíst dále v newslettru. 
Následovala Valná hromada s pracovním dnem na téma "Vědomé i nevědomé
chyby/přehmaty v supervizi - chyba a selhání jako způsob učení se a cesta k
růstu". Přišla jsem pozdě, takže konkrétní učivé chyby, které všichni chtějí vědět,
jsem neslyšela, ale i ve sdílení jich padalo dost - většinou, jak poznamenala
Martina Venglářová ve sdělení pro pracovní den, "byly dobrými úmysly dlážděné".
Velkým a tentokrát tři roky očekávaným zážitkem byla květnová konference
(teplota vody v rybníku byla ale tradičně jako v říjnu). Konference byla opět
úžasná jednak spoluprací sedmi institutů, ale také tématem "Reflexivita" - v
pořadí po Identitě (2016), Rozmanitosti (2017) a Vývoji, růstu a změně (2019). Tato
akce byla taky s novým organizátorským zážitkem, kdy členové a frekventantí
aktivně ČIS spoluutvářejí - díky Barbara Ernest, Filip Abramčuk, Jana Němečková,
Irena Krchová, Pája Poláková a Tatiana Krulová. Za celou konferenci stejně jako
pracovní dny děkuji profesní radě - díky Martin Hajný, Dana Šedivá a Štěpánka
Čtrnáctá. 

Rok se má shrnout a důležité věcí pozvednout, zdůraznit, co ČIS plánuje i proč je
členství v ČIS vaše nejlepší investice. 
Nejdříve tedy roční důležitosti:

PRVNÍCH 20 A NOVÁ TRADICE...
Mirka Bubela

OHLÉDNUTÍ

PŘÍSPĚVKY 
REFLEXE

FOTOGALERIE 

https://konferencereflexivita.webnode.cz/prispevky/
https://konferencereflexivita.webnode.cz/fotogalerie/


V organizaci supervizních kaváren pražských střídají Martinu Těmínovou a
Zdeňku Kolářovou od nového roku Jarmila Tolimatová a Zuzka Vondřichová.
Martině a Zdeňce děkuji a také všem, kdo letos setkání supervize supervize
moderovali. Na kavárny Jarmily a Zuzky se těšíme.
Na plzeňské online kavárny se připojuje celá republika - díky Dana Šedivá a Michal
Vybíral. Pozvání na nejbližší termín najdete v kalendáři akcí ČIS dále v newslettru.
Diskusní setkání "O čem se mluví v supervizi": počet setkání se podařilo v roce
2022 téměř zdvojnásobit (v roce 2021 jich proběhlo 4, v roce 2022 už 7). Spektrum
témat bylo opravdu široké, najdete je souhrnně ZDE. Děkuji všem moderátorům.
Pro mně nejzajímavější bylo zavádění supervize v podání Marie Marečkové, nový
pohled přineslo téma vedoucí na supervizi od Jirky Broži, krásná atmosféra byla
na tématu "Jak se mi do supervize promítá očkování či neočkování
supervidovaných" s Věrou Roubalovou, nejvíc polemik v ČISu bylo k tématu kam
patří vedoucí? Nejaktivněji diskutující supervizoři roku jsou Martin Kracík a Honza
Konopásek. Nezávisle na sobě nabídli stejné téma "Rozdíly v supervizi: školství,
sociální služby, zdravotnictví. Co je dobré vědět", společně a přitom každý zvlášť
ho připravili a pro velký úspěch moderovali ve dvojici dvakrát a do toho se vůbec
neznali. Díky! Díky také všem, kdo jste se na setkání přihlásili a diskutovali. Chybí
vám tato setkání? Nabídněte téma, čas a termín a Šárka s vámi doladí organizační
detaily.  

OHLÉDNUTÍ
 

ČIS V ČÍSLECH

Počet členů 168
Počet účastníků konference 129 
Počet supervizních kaváren 12
(Praha 5 / Plzeň 4 / Olomouc 3) 
Počet "O čem se mluví" 7
Počet poptávek 124

https://www.supervize.eu/o-supervizi/terminy-seminaru-o-cem-se-hovori-v-supervizi/


Supervizní výcviky: letos skončilo výcvikové Áčko, Béčko se poprvé potkalo naživo
a přehouplo do druhé půlky s přáním potkat se mimo Prahu. Plánované Céčko má
tým lektorů a mentorů poskládaný z čerstvých absolventů mentorského výcviku a
už má skoro půlku nových frekventantů. Áčko má taky zkouškovou dynamiku (díky
Blanko Čepická) a oživilo knihovnu. 
10 nových mentorů vedených v novém modulu přípravy absolvovalo v červnu
"oslavu znalostí" a v září odpřisáhlo staré Jiskře mentorskou čest. Teď už jsou na
seznamu mentorů a lektorů již zmiňovaného Céčka. 
V listopadu si ČIS nadělil ke svému výročí pracovní dny v Kralupech, kam se vrátil
po 15 letech od konference "Supervize v sociálních službách" v roce 2007. Oslava
byla bezvadná, moc díky za ní. Sešlo se nás téměř 50 ze všech 10 výcvikových
běhů - neměli jsme sice jmenovky, ale nějak jsme se znali a velmi rozuměli,
pracovalo se celý den na vizích a hodnotách a byla to zas úplně jiná atmosféra než
na konferencích - čisoplná. 
Doufejme, že v self obdarovávání se ČIS bude ještě pokračovat a nadělí si nové
logo a web😊.

Poptávek ve srovnání s rokem 2021 bylo najednou o 20 více - rekordních 124, nově
jsme zaregistrovali nejen poptávku z Muzea ale i poptávku v ukrajinském jazyce 
Taky si ČIS možná do nové vize začlení, že by bylo fajn mít mezi frekventanty i
kolegy/ně z Ukrajiny. A díky Johanovi možná budeme mít i členy v Kišiněvu😊. 
Členská základna se rozrostla o pár nových členů, je nás 168 - jsme velká síla a
zatím jsme nikoho kvůli neplacení příspěvků nevyhodili😊.
... a navíc jsme v EASC a to je taky nejvíc - díky Jakub Dvořák, Johan Pfeiffer a
Beate Albrich 

A proč členský poplatek platit, v ČISU být, něco pro ČIS udělat a co ČISu přát? 

Na závěr malé přání "staré ředitelky" s vírou v sílu ČIS a velké cíle od nové ředitelky
😊: Jako stávající čestná členka ČIS bych si přála přečíst tento newsletter i o Vánocích
v roce 2023. 

Hezké svátky!  

Mirka 

OHLÉDNUTÍ
 



Jak k této informovanosti přispívá samotná organizace na svých webových
stránkách? (Zatím to není žádná sláva.) 

Snad každá profesní organizace v pomáhajících profesích má svůj etický kodex a
také svou etickou komisi. A má ji i ČIS, od roku 2021 v novém složení (Ludmila
Boková, Gabriela Mahrová, Josef Forman). Zatím se tak trochu rozhlížíme a
přemýšlíme, na co ve své činnosti budeme navazovat a kde bychom ještě mohli
něco přidat.

Od etické komise se čeká, že bude dbát na „dodržování etických pravidel
supervizní praxe, posuzovat etické otázky související s činností spolku a profesní
činností jejích členů a usilovat o zvyšování a upevňování etického povědomí v
oblasti supervize a koučinku u členů spolku i veřejnosti“ (parafrázováno ze Stanov
ČIS).
Za uplynulé dva roky se v tomto směru nic moc neudálo. Jak jsme už uvedli,
rozhlížíme se a přemýšlíme a na setkáních etické komise to sdílíme. Na našich
stolech (počítačích) přistála v průběhu téměř dvou let jedna jediná stížnost,
kterou jsme vyřídili. Podobně tomu bylo i v minulosti. Konkrétní práce, při které
je jasné, co je třeba dělat, tedy moc nemáme, přestože stále přibývá institucí,
které supervizi zavádějí. To je zřejmé i z poptávek na supervizi, které se na ČIS
hrnou. A utěšeně rostou i řady supervizorů, řádných, absolventů i frekventantů
výcviku. A všichni asi mají práce dost.

Ne že bychom toužili po záplavě podnětů a informací o etických pochybeních
supervizorů, nicméně úvaha, zda nízká četnost stížností svědčí o vysoké úrovni
etického povědomí (a jednání) supervizorů, je asi namístě. Nabízí se otázka, a tou
se zabýváme, nakolik jsou samotní příjemci supervize informováni o tom, co je to
etika v supervizi, a jak se mohou při pocitu jakéhokoliv nepohodlí v této oblasti
bránit. Existuje velká skupina supervizantů, kteří, domníváme se, potřebují
konkrétní informace, aby mohli nabízené možnosti bránit se využívat, pokud se
jim něco takového děje. A tady je pár dalších otázek, které nás v této souvislosti
napadají:

Z DĚNÍ V ČIS 
 

ETICKÁ KOMISE - K ČEMU JI MÁME? 
Ludmila Boková



Stačí při uzavírání kontraktu běžná věta o povinnosti supervizora dodržovat
etický kodex, aby si supervizanti uvědomili, k čemu to supervizora zavazuje a
jaká práva jim to dává? Nestává se to často pouhou floskulí? Co všechno by
mohlo zaznít při dobrém postupu? Přemýšlíme o tom my, supervizoři? 
Jaký je kladen důraz na etické otázky a dilemata při výcviku?

Tohle je tedy jeden směr, kterým bychom se chtěli vydat. Hledat odpovědi na tyto
otázky a případně se (ze své pozice) snažit o nějaký posun.

A pak je tu další oblast úkolů etické komise – „zvyšování a upevňování etického
povědomí v oblasti supervize a koučinku“. I tady se nabízí spousta otázek. A jednou
z nich je: Co o tom etickém povědomí vlastně víme? Jaký je jeho stav? Jak se to do
práce supervizorů promítá? To samozřejmě není možné zjistit jinak než
mapováním, a také v diskusi. Na to nemůžeme být sami, potřebujeme zájem a
zapojení dalších. Tedy dříve či později bychom chtěli jít s kůží na trh – na
konferenci, pracovních dnech, v samostatném semináři. 

Vážené kolegyně a kolegové, snad se máte na co těšit!

Etická komise ČIS

Z DĚNÍ V ČIS 
 



OHLÉDNUTÍ ZA PRACOVNÍM DNEM ČIS...POPRVÉZ DĚNÍ V ČIS 

plodné milé radostné
a inspirativní setkání

Příjemné setkání s kolegy, ujištění,
že i když organizace vznikla jako
parta kamarádů, je dobře, že je a

že jdeme dobrým směrem.

Sešli se přátelé současní i budoucí a
přemýšleli o ČISU, jeho významu,

hodnotách, jeho historii i
budoucnosti, duchovním směřování a

přiměřené kultivaci a
profesionalizaci, přičemž se dost

nasmáli. 

Milé setkání, příležitost vzpomínat a
společně se radovat, uznat velkou

hromadu práce ČISu od jeho založení i
jedinečný vklad Mirky, zároveň znovu

uvědomění některých zaseklostí,
nepružností, zastaralostí a osobních

bariér, které aktuálně ČIS brzdí. A nové
naděje na věci příští. Díky!

otevřená, přátelská a
tvořivá atmosféra

Bylo to příjemné pracovní
setkání s otevřenými lidmi a s

velmi otevřeným koncem. 

Tvořivý, pracovní a hodnotově
vylaďovací čas s lidmi, se

kterými se ráda potkávám.

Pro mě to bylo především setkání
- přátelské, lidské, supervizní,

setkání oceňující - Mirku za její
práci, nové mentory, setkání

možná o fous víc pracovní, než
mi bylo milé, ale přesto s
prostorem pro sdílení a s
úžasným rautem. Děkuji.

Jednou větou...

Bylo to přátelské, s humorem,
odpovědné. Chyběla mi tam

větší reakce na agresi na
Ukrajině. Díky

Viděl bych to takto: nabitý, plně
prožitý program s pocitem
(možných) posunů (v) ČISu.

Příjemná, pracovitá a pospolitá
atmosféra, perfektně připravený

program, serióznost i legrace, oslava
Mirky a jejího 20letého vkladu pro
ČIS, hladká předávka štafetového

kolíku Šárce, bystří a angažovaní noví
mentoři - jo, ono to půjde!

25.-26.11. 2022 Hotel Sport v Kralupech nad Vltavou



Text zazněl na pracovním dni ČIS v rámci bloku "ČIS a vzdělávání (vývoj,

budoucnost, etika, vize...)" moderovaném Johanem Pfeifferem. 

S etikou supervize se potkávám leta z různých úhlů. Přes všechny peripetie je
nejsilnější pocit velký zájem mých kolegů supervizorů chovat se eticky k těm, co
supervizi přijímají, k těm o které supervidanti pečují, prostě seriózně. Taky k
zadavatelům, ke společnosti a v posledních letech pomalu i k planetě... Je to
celkem náročné, tyhle všechny zájmy vést v patrnosti.

V naší práci je typické, že máme tendenci se hodně zabývat potřebami druhých.
Nejsem jenom idealista, vím, že to taky mohou být i jiné touhy, než jen pomáhat.
Supervize má řadu rovin a může se stát, že se protnou zájmy všech možných
zúčastněných. Ráda bych vás tedy varovala před nejčastějšími riziky a pastmi,
které jsem měla možnost po delší dobu pozorovat. 

Pracovala jsem pár let v etické komisi, kde jsme se potkávali s uživateli supervize,
kteří měli pocit, že jejich zájem není dobře ošetřen. Pak se supervizory, kteří toho
byli příčinou, ať už oprávněně či nikoliv. Podnětů či stížností nejsou desítky, spíše
jde o jednotlivé případy. 

K posouzení stížnosti jsme používali základní nástroj, dialog. Zaměřovali jsme se
na pochopení situace a zvažovali, zda supervizovaný postupoval v souladu s
principy integrativní supervize a také v souladu s Etickými zásadami EASC. Za
nejčastěji se objevující bych označila téma překročení hranic supervize jako
takové, nebo supervizního kontraktu. Tedy míchání rolí. Ať už v rovině souběhu
individuální a týmové supervize, nebo jiných druhů supervize v jedné organizaci.
Zdá se, že kontrakt bude dobrou pojistkou, nikdo si do něj nenapíše, že v případě
potřeby zaskočí za kouče, terapeuta nebo vedoucího směny. To je jasné. Ale v
praxi je někdy tenká hranice něco takového udělat, byť v dobré víře. Naznačit
šéfovi, že se má o své lidi více starat, o přestávce u cigarety podpořit někoho, ať
už dá výpověď, že se mu uleví. Promluvit odděleně se dvěma účastníky konfliktu a
doufat, že to v hlavě oddělím. Nebo na žádost týmu pozvat ředitele a vyčinit mu,
jak to vede.

POZDRAV ZA ETIKU V SUPERVIZI (Z PERA BÝVALÉ ČLENKY ETICKÉ KOMISE)
Martina Venglářová

Z DĚNÍ V ČIS OHLÉDNUTÍ ZA PRACOVNÍM DNEM ČIS...  PODRUHÉ



Členové respektují důstojnost všech lidí. / Supervizor nabízí svůj světonázor
jako platný.
Maximálně se snažit splnit zakázku. / Mohu zapomenout, nedorazit,
zkracovat… A co zakázka ,,jen potvrdit, jezdit nemusíte..“
Trvale se vzdělávat, podstupovat supervizi. / Nemám čas chodit na supervizi,
nemám kam dát klienty.
Nezneužívat supervizního vztahu. / Mohu nabídnout své knihy? 
Jde o vztah založený na kontraktu. / Nějak se přece domluvíme…

Když se probírám etickými zásadami, které máme zatím spíše orientačně na webu
(teď jsem mimo kontrakt já, mám tady informovat o etice, ne kritizovat web), bylo
to nejčastěji takhle:

V současnosti mám příležitost podílet se na výcviku nových supervizorů a tam se
mi ukázaly nové obzory. Řemeslo supervize a jeho dobré zvládnutí jako základ pro
péči o etiku profese.
Jakkoliv je to v počátcích otravné, těžké a nevím co ještě, prostě nezábavné, je to
ale taky dobré na cestě supervizora. 

Vědět kdo jsem,

co nabízím a co už ne, 

komu ano a komu už ne, 

a to všechno za nějakých podmínek.

Kdybych měla shrnout, kde byla etika ohrožena a z jakých příčin, tak bych řekla,
že je to nejčastěji takzvaný dobrý skutek. To znamená, že byly zdánlivě dobré
důvody porušit něco z běžných postupů. Třeba vzít tým mého kamaráda,
doporučit něco řediteli, jít do koalice proti vedení, místo supervize udělat trošku
terapie nebo zároveň s ní dělat i terapii. Kromě touhy konat dobro se objevoval
také omamný pocit, že nikdo jiný to asi neudělá, přinejmenším ne tak, jako já.
Supervizoři proto často měli zdánlivě realistické důvody pro své postupy. Hledali
způsoby, jak svoje plány realizovat co nejlépe a eticky. Přece to dokážou v hlavě
oddělit, já nikomu neřeknu, co se dozvím, oni si to v týmu zpracují a tak dál. Když
to shrnu jde o tendenci vyhovět, ale taky si myslet, že jsem jediný, kdo to zachrání. 
Tak mysleme na to, jak je to s těmi dobrými skutky, kterými dlážděná je cesta do
pekla…

Z DĚNÍ V ČIS



“Myslím, že jsme to s ČISem organizačně zvládli, abychom nemuseli využít

supervizi řízení.” (velmi volná parafráze jednoho ze zakladatelů ČIS)

Z celého pracovního dne je toto věta, která mi utkvěla nejvíce. Ta upřímnost v ní
mi přišla dojemná a rozhodně jsem se zasmála, ty neodbytné otázky se vynořily
až pak… a už zůstaly: co je to za vesmír, kdy se jako supervizoři bráníme využití
supervize v organizaci, se kterou se identifikujeme, a na které nám záleží? Jak se
to děje a proč? Jak to jde dohromady s vírou v supervizi jako účinný nástroj
rozvoje lidí i organizací? Co že to vlastně chceme po zadavatelích supervize,
když chceme, aby nám svěřili své organizace s plnou důvěrou a mandátem, a pro
nás samotné je to tak těžké? V čem je pro nás rozdíl využívat individuální
supervizi (třeba terapeutické práce) a supervizi týmovou/řízení?
Vlastně úplně nevím, co se snažím tímto krátkým příspěvkem říct. Asi že bych
ČISu a jeho vedení, které dělá důležitou práci a já si jí moc vážím, supervizi
přála…, asi že bych byla obecně ráda, kdyby organizace pomáhajících
profesionálů více využívaly pro svou profesionalizaci nástroje podpory, které
jsou dostupné (supervizi, strategické plánování, audit…)..., asi že mám výčitky, že
se mi nepodařilo prosadit supervizi ve výboru psychoterapeutické společnosti,
kterého jsem byla členem, a že tu ambivalenci nějak sama znám. Tak třeba vás
bude bavit o tom také přemýšlet. 

CHODÍ KOVÁŘOVA KOBYLA NAHÁ A CÍSAŘ BOS? 
Barbara Ernest

OHLÉDNUTÍ ZA PRACOVNÍM DNEM ČIS...  POTŘETÍZ DĚNÍ V ČIS 

FOTOGALERIE

https://photos.app.goo.gl/TpwigfjyG1jNZVjx8


Jak již to tak v ČIS bývá, zrod výše zmíněných aktivit úzce souvisel se zjištěním
organizátorů, že jim chybí potřebné hodiny do oněch pověstných „košů“, které
umožňují přístup k společenské pozici „supervizor“. Alespoň formálně… Nicméně
to, co z určitého úhlu pohledu může vzbuzovat zdání úředně ponižující
„buzerace“ dospělých, svéprávných jedinců (a přiznejme si – kdo z nás nad
požadavky ke zkoušce někdy takto nepřemýšlel), s sebou může nést nečekaně
obohacující efekt. Podmínkou je hodit za hlavu zmíněné „ koše“ a soustředit se na
aspekt vzájemného potkávání se, seznamování s dalšími kolegy na supervizní
scéně a sdílení i reflektování supervizních slastí a strastí. Tak, aby nám to přišlo
smysluplné, a zároveň i bavilo. Potom se veškeré hodinové požadavky stávají
sekundární, víceméně nepodstatnou záležitostí.
Mohu potvrdit, že atmosféra na výše zmíněných aktivitách přímo v ústředním
sídle ČIS v Křižíkově ulici s tímto korespondovala. Berte tedy moji zprávu zároveň
jako pozvánku a reklamu.

SUPERVIZNÍ KNIHOVNA. Každé první pondělí v měsíci od 16:00 hodin milé dámy
Irena, Táňa a Pája půjčují literaturu z knihovny ČIS. Rozsahem nevelkou, nicméně
reflektující vše, co v české kotlině na dané téma vyšlo, V plánu je postupné
rozšiřování o další užitečné tituly z příbuzných oborů. 

LARGE PEER GROUP. Aktivita navazující přímo na knihovnu, tedy každé první
pondělí v měsíci od 17 hodin. Neptejte se mě, co tento termín znamená. Pokud ho
zadáte do slovníku vyleze vám: „vel(i)ký, rozměrný, velikánský“, dále „civět, zírat,
mžourat“ a konečně „skupina, uskupení“. Tedy něco jako „veliká zírající
skupina“ 😊 . Ačkoliv jsem se na ní vydal s nedůvěrou hlavně kvůli chybějícím
hodinám, byl jsem velice mile překvapen. Zíral jsem… Ve shonu pracovních dní
jsme se zastavili v supervizním světě. Včetně budoucího supervizora - zatím
kojence. Kromě sdílení všeho možného, co se k našim zkušenostem vztahuje, jsme
uskutečnili přínosnou supervizi supervize. 

SVÉPOMOCNÉ SUPERVIZNÍ PROJEKTY ČIS: KNIHOVNA / LARGE PEER
GROUP / SUPERVIZNÍ POTLACH
Václav Lebduška

Z DĚNÍ V ČIS



Bylo nám dobře a čas byl naplněn. Pokud děláte supervizi, někdy si připadáte jako
osamělý lovec na prérii a toužíte získat zpětnou vazbu od spřízněných duší, jedná
se o ideální příležitost. Vstup zdarma! 

SUPERVIZNÍ POTLACH. „Potlach“ je trampský výraz převzatý od indiánů, který
označuje rituální, slavnostní, ceremoniální setkání kolem ohně. Řeší se zde
důležité záležitosti, ale taky trochu tlachá ve smyslu hrabalovského pábení,
vypráví příběhy a historky. Je to zážitek veskrze společensky intimní, obohacený
vzájemným setkáním. Jeden z mých obrazů, které jsem si se supervizí spojil.
Pozvánka nabízela jako možnost obsahu: promítání záznamu vlastního
supervizního sezení; četba ukázky závěrečné práce; supervize supervize; veselé
historky ze života supervizora (např. můj největší průšvih; když jsem supervizně
zabloudil; krásno supervize; moc supervizora v organizaci; kreativní nápady…).
Třetí adventní sobotu došlo k propojení výcvikového běhu „A“ a „B“ tím, že
dorazil Brňák Ondřej (čímž byl zároveň naplněn i onen mezinárodní rozměr😊 ).
Společně jsme pohodově prožili dopoledne a část odpoledne. V rámci
edukativního výcviku potencionálních budoucích supervizorů tentokrát nebyl
přítomen kojenec, nýbrž dospívající dcera jedné z účastnic, která si trpělivě
kreslila, snášela hlad i (optikou dané věkové kategorie) neuvěřitelné tlachání
dospělých (místo, aby šli na oběd). Za což ji přísluší obdiv a chvála! Došlo na
promítání záznamu, supervizi supervize, nahlédnutí do závěrečné práce i
tradiční, trochu únikový zlozvyk probírání „košů“. Ty si účastníci naplnili v
různých kategoriích, ačkoliv to v rámci celkového prožitku opět hrálo spíše
sekundární roli. Přijměte tedy pozvánku na „Druhý jarní českomoravský
supervizní potlach“ v sobotu 25.3. 2023. Organizují osadní lepé děvy Kačka a Pája.
Přijďte pobejt! 

Prožil a zapsal do osadní kroniky ČIS Václav Lebduška
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Ludmila: Téměř před dvěma roky se objevila v poště od ČIS pozvánka ke
spolupráci na evropském projektu Erasmus+ s tématem začleňování
interkulturality do supervize a koučinku („Including more intercultural aspects in
supervision and coaching“). Zahraniční týmy z projektu měly zájem o spolupráci i
se supervizory z ČR. Johann Pfeiffer po opakovaném motivování supervizorů ze
zahraničí nabídku přijal a hledal k sobě spolupracovníky.
Za „normálních“ okolností bych se asi do tohoto projektu nepřihlásila – ne proto,
že by mě to nezajímalo, ale nebyla jsem si jistá, že bych se tohoto projektu mohla
účastnit se svými jazykovými schopnostmi, které nejsou na nejvyšší úrovni. Koše
jsou ale koše; a když je má člověk naplnit, tak dělá i to, co by třeba nikdy nedělal.
Přihlásila jsem se tedy do projektu – a skoro po dvou letech od zahájení projektu
musím přiznat, že to nebyl vůbec špatný nápad.
Projekt byl postaven tak, že každá z jednotlivých „local group“ se pravidelně
scházela a pracovala na svém tématu. My – protože tenkrát ještě nebylo
uprchlické a cizinecké téma u nás příliš aktuální, jsme zpracovávali téma, se
kterým přišel Johan – totální kultura a totální instituce. Sice to bylo téma
projektu trochu jinak pojaté, než měli ostatní, ale poté, co ho Johan představil na
první online konferenci v Budapešti, tak se setkalo s velkou podporou.
Projekt byl zahájen v září 2020 a kopíroval téměř celou „dobu covidovou“. Zprvu
nebylo možné se scházet osobně ani na národní, ani na mezinárodní úrovni.
Národní schůzky probíhaly online, první konference projektu, kterou pořádali
Maďaři, byla také online. Další konference v Pamploně již mohla být osobně.
Každá z národních skupin v rámci projektu pořádala konferenci ve své zemi.
Kromě již zmíněných konferencí jsme se účastnili ještě jednou osobně v
Budapešti, poté v Hannoveru a nakonec v Dortmundu (kde nás reprezentoval Filip,
když ostatní jsme z nejrůznějších důvodů odpadli). 
Pořádání konference v Praze – zpětně viděno – bylo fajn. Účastníci rádi
vzpomínali na Prahu. Ačkoliv to ještě pár dní před začátkem tak vůbec
nevypadalo, protože se až do poslední chvíle měnilo všechno, co šlo i nešlo, tak
konference byla velmi pohodová, zalitá březnovým sluncem, v krásných
prostorách Fortny na Hradčanském náměstí a v Židovském muzeu v centru Prahy. 

ZPRÁVA Z PROJEKTU ERASMUS+: JAK JSME SE DOSTALI DO
"SUPERVIZNÍHO SVĚTA" ANEB K ČEMU JSOU TAKÉ DOBRÉ "KOŠE"
Ludmila Bartůšková, Filip Šimonovský
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Velmi silným zážitkem bylo též to, že konference na téma totální kultura a totální
instituce byla v prostoru, kde bylo ubytováno čerstvě asi 40 lidí, kteří prchali
před válkou na Ukrajině a s kterými jsme se tam potkávali…
Co nám projekt přinesl? Největším přínosem jsou – jakkoliv to zní jako klišé –
kontakty s lidmi ze zahraničí. Bylo fajn s nimi sdílet, jak oni dělají svou práci, čím
žijí, jak přemýšlí. Hlavně bylo fajn se potkat s lidmi, s kterými jsme si rozuměli (a
kupodivu jazyk až tak bariérou nebyl). Zajímavé také bylo zjištění, že některé
myšlenky, které byly v rámci projektu při přednáškách prezentované, získáváme v
základním supervizním výcviku (respekt k jinakosti druhého), resp. si tyto
základní etické postoje ve výcviku potvrzujeme. Zajímavá byla přednáška v
Hannoveru o tom, jak probíhá adaptace uprchlíků v nové kultuře a na co je dobré
být přípraven. Uvědomila jsem si, že je tedy důležitý nejen postoj (respekt), ale i
znalosti (procesů, kultury atp.). Projekt mi dal též hodiny, či spíše desítky – a asi i
stovky hodin nejrůznějších diskusí na supervizní témata – ať již s mezinárodními
partnery, tak s kolegy z ČISu na konferencích, při cestách, po večerech na hotelu,
při přípravách…
Cíl byl splněn. Koš č. 4 je přeplněn a plnit ho už více nepotřebuji. Ale i přesto jsem
se rozhodla, již bez plnění košů, pokračovat v následném projektu (pokud tedy
bude schválen), protože budu ráda spolupracovat s lidmi z Maďarska, Španělska a
Německa, které jsem v rámci projektu poznala. 

Filip: Lída to napsala moc hezky a všechno to mohu podepsat. Vztahy s lidmi z
projektu pro mě byly největším ziskem a přínosem, a také nahlédnutí do jejich
světa supervize a koučinku, čemu se věnují, jaká témata mají, jaká kultura je u
nich žitá. Moc dobře jsem se cítil ve Španělsku, lidsky mi byli velmi blízko a téma
multikulturality je tam velmi živé. V Německu řeší dlouhodobě situaci
mnohanárodnostní společnosti, v Dortmundu žije okolo 111 národností! Supervize
je tu využívaná také při práci s nimi. Maďaři nám rovněž prezentovali svoji
sociální práci s Romskou menšinou ve svých vyloučených lokalitách, na což je
také navázána supervize.
A koš č. 4 mám též naplněný, až přetéká. Na pokračování projektu se těším, bude-
li to možné, budu se účastnit.

I za ostatní členy "local group" Ludmila Bartůšková a Filip Šimonovský
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V polovině září (16.-18.9. 2022) proběhla ve španělské Barceloně mezinárodní
konference supervizorů a koučů EASC. Konference se zúčastnila více než stovka
evropských supervizorů a koučů a kromě účastníků ze Španělska, Německa,
Francie a dalších zemí, také zástupci českého ČISu z řad lektorů, supervizorů a
frekventantů supervizního výcviku. Letošní konference se nesla v duchu témat
Sustainability a ESG, což ve volném překladu znamená zajišťování udržitelnosti
systémů a procesů pro uspokojování potřeb společnosti. Organizačním principem
udržitelnosti je udržitelný rozvoj, který zahrnuje propojení čtyř základních
oblastí: ekologie, ekonomie, politika a kultura společnosti. Toto téma je globálně
diskutováno a postupně implementováneao napříč odvětvími nejen v rámci
neziskových organizaci, ale také v business organizacích a objevilo se hned v
úvodní přednášce německého kouče, který představil účastníkům konference
výhody a úskalí implementace principů udržitelnosti ve společnosti Siemens.
 
EASC sdružuje kromě supervizorů také kouče. Naproti tomu ČIS se zaměřuje
výhradně na poskytování kvalitního vzdělávání a podporu supervizorů. Koučing i
supervize mají podobný základ, ale přece jenom se liší. 
Reálným příjemcem benefitů supervize je klient supervidovaného skrze
supervizní vztah, ze supervize tak profitují např. klienti sociálních služeb,
pacienti v psychoterapii nebo žáci ze školního prostředí. V supervizi se
soustředíme na užitek sezení pro klienty supervidovaného. Supervidovaný
kontraktuje a společně se svým supervizorem hledá cesty k získání nadhledu, aby
následně mohl dále zodpovědně pracovat ve prospěch klienta.
Naproti tomu koučování se zaměřuje na užitek přímo pro koučovaného klienta či
jeho zaměstnavatele, objednatele služby. Koučování se více orientuje na
dosažitelné a měřitelné cíle, je více strukturované a dalo by se říci výkonově
orientované, neboť často bývá jeho cílem optimalizace výkonu jedince. 
Historicky se také jedná o terminologický rozdíl, kdy koučing je často spojován s
firemním prostředím a v posledních letech též s oblastí osobnostního růstu,
zatímco supervize se vyskytuje u pomáhajících profesí.
 

ZPRÁVA Z KONFERENCE EASC V BARCELONĚ
Jan Konopásek 
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Součástí konference byla řada přednášek a malých tematických pracovních
skupin. Jedním z nejzajímavějších seminářů byla Tango a supervize. Britský
supervizor a gestalt kouč John Leary-Joyce vyzval účastníky k tanci tanga, aby na
tomto tanci zvědomoval pojmy a procesy supervize, mezi které patří hranice,
bezpečí, odstup, porozumění a další. 
Účastníci workshopu si mohli za zvuků tanga zvědomovat, jak v supervizi vzniká
kontakt. Jak je důležité vstupní nastavení, kontraktování a vzájemná dohoda. V
supervizi podobně jako v tanci je zásadním momentem žádost o tanec, ale také
jeho ukončení a poděkování. Bylo možné si fyzicky a neverbálně testovat role
toho, kdo proces řídí (vede) a kdo je veden. John Leary-Joyce se nespokojil pouze
se zvědomováním supervizních procesů ve dvojici, ale postupně tvořil z
frekventantů celé skupiny, týmy a na jejich skupinovém tanci demonstroval sílu
jednoty a společného rytmu. Fyzická taneční cvičení v bezpečné atmosféře tak
nabídla účastníkům konference nebývalé přesahy do supervizní práce. Lektorovo
mistrovství se skrývalo v tom, že nabídl zdánlivě jednoduché aktivity, ale jejich
reflexe směrem k supervizi evokovala mohutný aha-efekt. Za to sklidil v závěru od
přítomných zasloužený potlesk.
 
Konference měla i neformální rozměr. Na společné večeři účastníků, která se
uskutečnila v sobotu, bylo možné prodiskutovat zážitky z uplynulého dne a
přístup k problematice v různých zemích. Někteří dali také přednost
organizované prohlídce Barcelony poslední den konference před návratem domů.

Účastí na konferenci jsme měli možnost nejenom uslyšet známá témata, avšak
nahlédnout je z nové perspektivy. Co je potřeba pro udržitelnost supervize v
jednotlivých odvětvích? Jak spolu souvisí supervize a ekologie? Jaké kroky je třeba
učinit pro udržitelnost EASC? Konferenci hodnotím pozitivně především kvůli
možnosti setkat se pracovně i neformálně a poznat různé přístupy k supervizi na
mezinárodním poli.

 

Z DĚNÍ V EASC

Tip k poslechu 
Rozhovor s Honzou Šiklem o
supervizi na Psychologie.cz

https://psychologie.cz/terapie-pro-terapeuty/


Zajímavé téma transcendentna v supervizi. Rezonovalo též v praktickém
přesahu do probíhající supervize supervize. Jeden z lektorů se náhle vymrštil,
protože měl pocit, že se prezentovaný obsah týká týmu, kde též působí jako
individuální supervizor. Ve snaze zabránit etickému porušení pravidel rychlým
úprkem cestou nakopl skleničku na podlaze, která se roztříštila na malé
kousky. A utekl z místnosti. Když se opatrně odvážil vrátit, aby zametl střepy,
padl rozhodující dotaz: „Jednalo se vůbec o stejný tým?“. Následně bylo
zjištěno, že rozhodně nikoliv. Nicméně podobnost byla zarážející, tzn.
evidentně ve dvou městech a dvou obdobných organizacích probíhaly stejné
paralelní procesy. Sic! 
Téma emocí, které jako supervizoři prožíváme, odnášíme si a někdy těžce
zpracováváme. Zvláště, když nám tým nedá příliš hezkou zpětnou vazbu nebo
nás odmítne. Byť někdy zamlčí pravé důvody ve snaze nás ochránit (aby
zjištění skutečnosti vyznělo o to bolestněji). Výsledkem bylo zvolání: „Šetřete
nás trochu! Supervizor je taky jenom člověk!“
Téma pochutin, které občas někdo donese na supervizi: 

SUPERVIZNÍ MECHECHE II. / 3.11. 2022, TUDYTAM 
V centru spolku TUDYTAM poblíž Strossmayerova náměstí vládla toho dne
uvolněná, místy rozverná, nicméně zároveň příjemně pracovní atmosféra. Sešlo se
kolem 25 účastníků. Program moderovali osobití lektoři TUDYTAMu na základě
přinesených témat a kazuistik, ze kterých se na počátku vybíraly ty, které oslovily
nejvíce přítomných. Posléze se pracovalo ve skupinách, do kterých se každý dle
svého zájmu přiřadil. Několik obrazů, které jsem si odnesl jako součást svého
příběhu prožitého setkání (zcela nepochybně jich vzniklo mnohem, mnohem více): 

 „Na supervizi rozhodně nejíst zákusky!“
 „Ale malinké být mohou…“      
Moc dobře tam bylo!

PODZIMNÍ HODOKVAS VE SPŘÁTELENÝCH KMENECH
Václav Lebduška

Z DĚNÍ
ODJINUD



Osobitou obohacující dekonstrukci ze strany obou lektorů, ale zvláště
Bohumily Baštecké, jak je jí vlastní. Rozbíjení prázdných quazisupervizních
keců, kydů, laciného hlazení, nasazených ochranných „supervizních držtiček“. 
Relativizaci supervize jako takové. S opatrností zaznělo, že tento nástroj není
jediným posvátným univerzálním lékem na bolesti jednotlivců i týmů, že jsou i
jiné, rozličnější, užitečnější i mocnější. Že bychom toto zjištění měli poctivě
předkládat těm, kdo se na nás s důvěrou obracejí, abychom se nestali pouhými
„dobře placenými kašpary“! 

DISKUSNÍ SETKÁNÍ "SUPERVIZE VEDOUCÍCH VIII" / 21. 11. 2022, REMEDIUM
Ta tam byla předcházející rozvernost. Komorní setkání proběhlo v menším počtu,
menším prostoru s určitou vážnou uctivostí a pokorným ostychem. Jemný,
ironický humor prosakoval do setkání střídmě, ale hezky. Vše svým specifickým
stylem řídily dvě legendy, Bohumila Baštecká a Milan Kinkor. 
 
Teorie patnácti polí mapuje jednotlivé roviny supervize vedoucích či
managementu jako zvláštní, specifické supervizní disciplíny. Zaostřením na to, jak
vedoucí řídí a reflektuje sebe, podřízené a organizaci v oblasti výkonu,
rozhodování., změny, komunikace a kultury. Snadno se píše, ale obtížněji
realizuje, když má člověk mapovat přímo v procesu, kde se právě nacházíme.
Nicméně byla možnost si vše odvážně vyzkoušet. Možná jde nejvíce o změnu
optiky, vnitřních zaběhlých kolejí, se kterými vstupujeme, působíme a
reflektujeme v organizacích. Což, jak známo, bývá akt obtížnější než pouhá rutinní
realizace nějaké techniky. 
Jako sekundární efekt jsem zaregistroval: 

Nu, je o čem přemýšlet v době adventní! 

Z DĚNÍ
ODJINUD



Zveme...

Supervizní
nekavárna Plzeň
(online)
6/2/2023, 18:00-20:30 hod.
Moderuje: Stanislav Kudrle
Organizátor: Michal Vybíral
Přihlášky: mvybiral@mvybiral.cz

25/3/2023, Praha
Organizátorky: Kačka
Spěváková, Pája Poláková
Křižíkova 76/61, Praha 8

Supervizní
potlach 2

AKCE ČIS

Valná hromada +
seminář "Šedá zóna
supervize"
30/3/2023, Praha
Valná hromada (volební): 17:00-
18:00 hod.
Seminář: 15:00-17:00 

Large Peer Group

Pravidelně každé 1. pondělí v
měsíci v čase 17:00-20:00 hod.
(navazuje na knihovnu od 16:00
hod.), první v roce 2023 je 2/1
Křižíkova 76/61, Praha 8

It´s EASC Time
(online)

Pravidelně 3. středu v měsíci,
19:00-20:30
Překlad zajištěn
Více ZDE

25/1/2023 17:00-19:00 hod.
Wurmova 7
Organizátorka: Marie Marečková-
Nosálková
Přihlášky: nosalkova@gmail.com

Supervizní kavárna
Olomouc

mailto:mvybiral@mvybiral.cz
https://www.easc-online.eu/en/news/news/detail-view/its-easc-time/


Pozvánka na Large
Peer Group

Knihovna ČIS

Více o akcích

Pojďme se sejít k superviznímu
sdílení. Povídat si o supervizních
zkušenostech, vizích a plánech,
kazuistikách, zkoušce, plnit koše…
Otevřeli jsme v prostorách
knihovny ČISu prostor pro Large
Peer Group, která se schází každé
první pondělí v měsíci od 17:00 do
20:00. Není potřeba se předem
objednávat. Na místě bude vždy
minimálně některá z knihovnic,
jelikož knihovna je v pondělí také
otevřená. Vítán je každý, kdo má
chuť přijít.

Termíny pro první pololetí: 
2.1., 6.2., 6.3., 3.4., 3.5. (výjimečně
kvůli státnímu svátku ve středu)

Irena Krchová - 602 234 139
Tatiana Krulová - 774 799 603
Pavla Poláková - 776 246 406

V říjnu 2022 byla otevřena v nových
příjemných prostorách ČISu
(Křižíkova 61/76, kousek od zastávky
metra B Křižíkova) knihovna ČISu.

Výpůjční doba je každé první pondělí
v měsíci od 16 do 17:00 hod. V
příštím roce tedy: 2.1., 6.2., 6.3., 3.4.,
3.5. (výjimečně středa) a 5.6. Od
17:00 hod. následuje v prostorách
knihovny Large Peer Group (do
20:00). Přes prázdniny bude
knihovna zavřena, poprázdninové
termíny zavčasu zveřejníme. Po
dohodě s námi je možné knihovnu
navštívit i jindy.

Z nové literatury bychom rády
upozornily na útlou knížečku Ivany
Veltrubské "Životní scénáře"
(nakladatelství Kořeny, 2022). Křtili
jsme ji na supervizní konferenci na
jaře v Ledči. Knížka má velmi hezkou
recenzi od Radkina Honzáka a lze z
ní čerpat osobně, terapeuticky i
supervizně. V knihovně je ve třech
exemplářích.

Kontakty na knihovnice: 

Irena Krchová

Tatiana Krulová

AKCE ČIS

https://www.databazeknih.cz/recenze-knihy/zivotni-scenare-jako-zpovedni-zrcadlo-radkin-honzak-90847


Pár vět k plzeňským supervizním kavárnám i nekavárnám

Více o akcích

Supervize supervize jsme začali v Plzni realizovat někdy kolem r. 2014, 2015. Je
to pro nás podpůrný profesní i lidský prostor. Není nás moc – pravidelně se
scházíme, přičemž tři jsme z ČIS (Standa Kudrle, Dana Šedivá a Michal Vybíral),
čtvrtou častou účastnicí je Štěpánka Syrovátková, občas se někdo na chvíli
objeví, aby zase ve světě zmizel. Zajímavou dynamiku do setkávání přinesla doba
covidová. Asi Dana Šedivá přišla s nápadem zkusit naše supervizní setkávání
přenést do online prostoru. Tedy zkusit tzv. supervizní nekavárny, kdy se
budeme potkávat skrze obrazovky nejčastěji „z tepla domova“, případně ze
svých pracoven. Zkusili jsme to a už jsme u toho zůstali i v současnosti. Proč?
Protože se k nám začali připojovat supervizoři z celé republiky, s trochou
nadsázky od Šumavy po Beskydy, tedy i z míst, ze kterých nemají tam žijící
supervizoři šanci dojet na kavárny do Prahy, Plzně, Liberce či jinam. A řady se
rozšiřovaly, mám dojem, že rekordní účast byla 11 nebo 12 připojených
účastníků. I v dobách omezeného setkávání nám to přinášelo pocity
sounáležitosti, vzájemné podpory, možnost zpracovávat nejrůznější emoce a
frustrace související se supervizní profesí, a taky možnost realizovat hlavní
funkci kaváren – supervidovat společně své případy, otázky, nejasnosti.
Supervizní nekavárenská online zkušenost více než dvou let ukazuje, že má
smysl se takto vzájemně potkávat i v této době, kdy přímému potkávání nebrání
žádná opatření, ale třeba „jen“ časová a organizační náročnost. Chceme tedy v
tomto formátu pokračovat, a střídat ho s kavárnami naživo.
Pokud jste se k nám ještě nepřipojili, můžete to zkusit 6. února v 18.00, nebo
někdy příště. 

Za plzeňská kavárenské i nekavárenské supervizní povaleče sepsal Michal

Vybíral

Michal  Vybíral

AKCE ČIS



Akce jiných organizátorů

Odmítání v
procesu supervize 
4/1/2023, Praha
Lektoři: Honza Kostečka, Daniel
Kaucký
Organizátor: TUDYTAM 
Více ZDE 

Konference
supervize ve
zdravotnictví 

TIPY NA AKCE

Supervizní kemp

31/5/ - 2/6/2023, Vysočina
Organizátor: TUDYTAM
Více ZDE

Supervizní
mecheche III. 

Zde může být příště i

vaše akce:-)  

23/3/2023, FN Brno
Organizátor: FN Brno 
Více ZDE 

34/10/2023
Organizátor: TUDYTAM
Více ZDE

https://tudytam-vzdelavani.cz/supervize/odmitani-v-procesu-supervize/
https://tudytam-vzdelavani.cz/supervize/pro-supervizory/supervizni-kemp/
https://drive.google.com/file/d/15RM2HJmlhMmzfMJdUVEFTk8O6HmwjAPj/view?usp=share_link
https://tudytam-vzdelavani.cz/supervize/supervizni-mecheche/


Supervizní inspirace

V tomto krátkém příspěvku nabízím techniku, kterou jsem

vytvářela na říjnový workshop "Supervizor začátečník" (konal

se 18. 10. 2022). 

Sešli jsme se v komorním složení a společně jsme sdíleli a

reflektovali naši práci začínajících supervizorů /

supervizorek. Povídali jsme si o tom, jak to máme my, jak to

mají ostatní? O čem přemýšlíme? Co si myslíme, že už nám

jde? Kde a co ještě "hledáme"?

AKTIVITA "MOJE HLAVA" ANEB NA CO SUPERVIZOR MYSLÍ, CO VIDÍ, CO SLYŠÍ...
Kačka Spěváková

V této reflektující aktivitě, kterou nabízím i Vám k zamyšlení, jsme si každý
namaloval na papír A4 svůj obličej (nebo jsem poskytla "neutrální obličej" mnou
předpřipravený - pro představu ZDE).
Zamýšleli jsme se nad oblastí myšlení, očí, uší, nosu, úst. A do jednotlivých částí
obrázku jsme psali nebo malovali to, co nás při zamyšlení nad položenými otázkami
napadalo...
MYŠLENÍ. Co myslíte, že se Vám jako začínajícímu supervizorovi/supervizorce daří
v oblasti myšlení? Nad čím umíte dobře přemýšlet? Co je v této oblasti Vaší silnou
stránkou?
OČI. Co dobře vidíte? Čeho si všímáte? Co Vašim očím neunikne? Na co máte
"zaostřeno"?
UŠI. Co dobře slyšíte? Na co jste vnímaví? Co Vašim uším neunikne? Co
nepřeslechnete?
NOS. Co dobře cítíte? Co Vám voní? Co Vám "smrdí"? Kdy a v jakých situacích
"čicháte nebezpečí"?
ÚSTA. Co umíte dobře/vhodně/citlivě říci? Co se Vám daří slovy dobře vystihnout?
O čem umíte mlčet? A co naopak vždy řeknete? 
Nejprve jsme pracovali individuálně a poté ve skupině sdíleli jednotlivé oblasti a
obohacovali se od sebe navzájem. V další části této aktivity jsme se zastavili a
zamýšleli nad tím, co se kdo z nás potřebuje v daných oblastech ještě učit, na co je
třeba si dávat pozor, kde jsou naše slabé stránky a slepá místa.
Pokud si aktivitu vyzkoušíte a budete mít čas a chuť sdílet své zážitky a postřehy z
ní, potěší mě zpětná vazba (katerina.spevakova@zshanspaulka.cz). Přeji Vám
příjemné a pokud možno obohacující zamyšlení...

INSPIRACE

https://drive.google.com/file/d/1QX_k-9lXU0Ppam7qFN7LQ6oOiDF8ZGj7/view?usp=share_link


Tato supervizní technika pochází z knihy "101 Coaching

Supervision Techniques, Approaches, Enquiries and

Experiments" (editorka Michelle Lucas, 2020, nakl. Taylor &

Francis), já jsem se o ní dočetla ZDE. Zaujala mě zapojením

tělesného kanálu do zkoumání a také svým záměrem: posilovat

sebepodporu supervidované/ho, což je zakázka, se kterou se

často setkávám zejména v supervizi začínajících

psychoterapeutů/ek. 

BUDOVÁNÍ SEBEDŮVĚRY: AUTORITA, PŘÍTOMNOST A VLIV
Barbara Ernest 

Technika, autorkou které je Julia Menaul, vychází z práce Hawkinsa a Smitha
(2006) a používá fyzický pohyb a informace ze somatického kanálu pro
prohlubování sebeuvědomění supervidované/ho. Je vhodná pro situace, kdy je
zakázkou posílení sebedůvěry (např. supervidovaný/á cítí, že ho/ji vlastní 
 "imposter syndrom" odváděl v sezení od klienta/ky,  nebo kdy byl po náročném
setkání oslabený jeho/její pocit vlastní kompetence). Technika směřuje ke
zvědomění silných stránek a pojmenování toho, co potřebuje supervizant/ka dále
rozvíjet. 
Technika vychází z modelu API (Authority-Presence-Impact): 
AUTORITA. Zahrnuje dosaženou kvalifikaci, zkušenosti, znalosti, pracovní pozici,
postavení. Je důležitá, ale sama o sobě nestačí k vytvoření hlubokého vztahu a

trvalé změny. Je zúročením toho, co supervidovaný/á dosáhl/a v minulosti.
PŘÍTOMNOST. Jedná se o schopnost rychle navázat rapport a soustředit svou
pozornost na "teď a tady". Lidé s touto rozvinutou schopností jsou v dobrém
kontaktu se sebou (svým tělem, emocemi, myšlením...) a zároveň schopni dobře

vnímat, co se s druhými a kolem děje v přítomnosti.
VLIV. Zahrnuje orientaci na cíl (odkontraktovanou požadovanou změnu),
schopnost využívat účinně rozmanité typy intervencí, oslovovat stínové aspekty,

ovlivňovat emocionální atmosféru na setkání. Zřejmá je orientace na budoucnost.
Předpokladem je, že všechny tyto tři oblasti spoluutvářejí sebedůvěru pracovníka,
jak to schematicky znázorňuje následující obrázek. 

INSPIRACE

https://www.megaknihy.cz/5014999_taylor-francis-ltd
https://www.linkedin.com/pulse/building-confidence-authority-presence-impact-michelle-lucas/
https://www.amazon.com/Coaching-Mentoring-Organizational-Consultancy-Supervision/dp/0335218156


Kontrakt: jako využití každé techniky i v tomto případě je důležitý jasný
pracovní rámec - domluva se supervidovaným/ou (co bude cílem využití
techniky, jakým způsobem to bude probíhat a získání souhlasu)
Informační část: popíšeme supervidované/mu model API a jednotlivé oblasti  
Názorně vytvoříme na zemi trojuhelník (např. s využitím post-it lístečků) 
Vyzveme supervidovaného/ou, aby se postavil/a na ten roh trojúhelníku,
který představuje jeho/její nejsilnější stránku.
Společně zkoumáme: "Z jakého důvodu jste začal/a právě zde?", "Co z této
oblasti dělá vaši silnou stránku ve srovnání s jinými oblastmi?", "Čeho si u sebe
všímáte, když zde stojíte (tělo, emoce...)? 
 Vyzveme supervidovaného/ou, ať se přesune na další roh a pokračujeme ve
společném reflektování: "Z jakých důvodů jste si vybral/a tento kout jako
druhý v pořadí?", "Co pozorujete, když zde stojíte?", "Jak se v tomto rohu
cítíte?", "Co si teď uvědomujete o svém těle"?
 Přesuneme se na poslední roh a doptáváme se podobně jako u předešlých
dvou.

Na závěr ho/jí požádáme, ať se postaví do středu trojuhelníku (sebedůvěra) a
povzbuzujeme ke sdílení důležitých uvědomění (např. "co je z toho všeho pro
vás teď nejdůležitější?").

Doporučovaný postup při využití techniky:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Těžištěm práce je, když supervizant/ka prozkoumává model somaticky a nová
uvědomění vznikají formou zkušenostního učení z fyzického pohybu po
trojúhelníku. Kognitivní uvědomění můžeme posilovat otázkami jako: "Řekněte mi,

kdy jste vnímal/a u klienta/ky užitečný posun a jak jste k němu přispěl/a (vliv)?"

nebo "Kdy jste s tímto klientem podcenil/překročil své kompetence (autorita)?"

nebo "Díky čemu se vám povedlo navázat dobrou pracovní alianci (přítomnost)? 

INSPIRACE



KOŠ. Slovo, které nejpozději v polovině výcviku nabere poměrně výrazně emočně
zabarvený význam. Projevuje se to třeba tak, že když vám kamarádka řekne
“koupila jsem si košíčkovou podprsenku”, spustí váš limbický systém
automatickou poplachovou reakci. "Útok, útěk, mrtvý brouk" ve svém copingovém
repertoáru variujete až do momentu úspěšného složení zkoušky. 
BOTA. Už nikdy, nikdy nevstoupíte do obchodu s obuví bez toho, že by vás
napadlo několik rovin supervize jako řemesla. A Johan. 
MODEL. Věc, na kterou často myslíte… ale málokdy si na ní vzpomenete na
supervizi, když by se mocinky hodila.
SUPERVIZNÍ VIZITKA. Zatímco pořád úplně netušíte, co jste to vlastně za
člověka, jaká/ý že to jste matka/otec, dcera/syn..., svou supervizní vizitku
odříkáte i o půlnoci.  
KONTRAKT. V nějaké fázi výcviku vám připadá, že kontrakt spasí všechno a
přemýšlíte, proč ještě nikoho nenapadlo jej zavést do všech mezilidských vztahů.
Než zjistíte, že hravě umíte vytvořit i v supervizi situace, které žádný kontrakt
nepokrývá. 
SIRÉNY. Každou první středu v měsíci při hlášení “Zkouška sirén” zahájíte
automaticky sebezpyt. A sice vás nikdy žádný školní systém nedonutil zajímat se o
mytologii, po prvním běhu výcviku se přistihnete, že si ten obrázek sirény v
tramvaji googlíte.
TÝMOVÁ SUPERVIZE. Něco, co na papíře vypadá docela sympaticky a
uchopitelně. Má to nějakou dynamiku, kontext, fáze vývoje, existují na to modely,
píšou se o tom knížky…V praxi si brzy začnete klást otázku, zda vám jen netajili
pravdu, aby to vůbec někdo byl ochotný dělat. 
MENTORING. Jen co se vám po supervizním setkání povede pracně obnovit váš
pocit sebehodnoty a přestanete mít pocit, že musíte urychleně vrátit diplom (a jo,
počkat, vy jej vlastně zatím ani nemáte), je tady mentoring, kde si to celé dáte
znovu. S mnohem hlubším uvědoměním, co všechno jste nezvládli. 
KAZUISTIKA. Práce, u které brzy pochopíte, že pokud hodláte používat rodově
inkluzivní jazyk, nikdy se do požadovaného rozsahu nevejdete: než popíšete
model, který operuje třemi rovinami supervizor/ka-terapeut/ka, terapeut/ka-
klient/ka, supervizor/ka-klient/ka, je čas na bibliografii.

SLOVNÍČEK FREKVENTANTA/KY VÝCVIKU
Barbara Ernest

ODLEHČENĚ



Díky! 
Děkujeme všem přispěvatelům
a přispěvatelkám!
Spoluvytváříme ČIS i tento
newsletter...

Chcete nám k
newslettru
něco říct?
info@barbaraernest.cz
(Barbara)
cisvycvik@gmail.com
(Šárka)

Závěrem trochu rozptýlení zmatků...

Toto je pro ty z nás, kteří pořád plaveme v organizační struktuře ČIS, jak ukázal i
pracovní den. Současné obsazení pozic je na webu ČIS. A pokud přijdete na Valnou
hromadu v březnu, budete jej moci ovlivnit.

https://www.supervize.eu/o-techto-strankach/organy-cis/

