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Na cestu
Spolu se zkušenými průvodci, praktiky a učiteli supervize (vedoucí katedry řízení a
supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK v Praze a její kolegové) se
vydáváme na cestu po supervizním světě. Podobně, jako mapa není územím, ani listování v
průvodci nenahradí živé cestování. Přesto se autorům daří zprostředkovat čtenáři občasný
kontakt s „živou“ supervizí. To se děje díky supervizním minikasuistikám (v knize odlišených
kurzívou).
Členění učebnice na „knihy“ (4), jejich kapitoly (17) a podkapitoly je sice trochu
matoucí, obsahově ovšem pokrývá většinu podstatného, co má každý správný průvodce mít.

Čtyři knihy
První „kniha“ (Základy, na nichž se staví) je historickou přehlídkou samotných kořenů
a zdrojů fenoménu supervize, zároveň představením supervizního světa. Vysvětluje pojmy
dialog, reflexe, mentoring a zkušenostní učení, přenos a paralelní proces, zplnomocnění,
skupinové procesy a zpětná vazba, vývoj organizací. V další části představuje hlavní prvky
supervizní skládačky: druhy, formy a účel supervize, roviny supervizního procesu a jeho
účastníky; zároveň odlišuje supervizi od koučinku a organizačního poradenství, i když
popsané odlišnosti ukazují spíše na tenkou a fluidní hranici mezi těmito metodami. Od všech
dalších „knih“ se ta první odlišuje autorstvím: celá je dílem hlavní editorky Zuzany Havrdové.
„Kniha“ druhá (Umění a řemeslo supervize) nabízí již poučenému čtenáři-cestovateli
k ochutnání šťavnatější kousky. Kromě obvyklých supervizních menu, užitečných modelů
supervize, v ní najde také rady na cestu, jak se v supervizním světě neztratit a jaké má opory.
Těmi jsou zejména tři základní nástroje: kontrakt, struktura pro reflexi a zpětná vazba. Lze tu
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také najít odpověď na bazální otázku, evokující knihu Oldřicha Matouška o psychoterapii:
potřebujete supervizi?
Za pozornost stojí mimo jiné model vývoje supervizní práce ve skupině pracovníků
bez dosavadní supervizní zkušenosti: problematizace (samozřejmostí), tematizace (obtíží),
zacílení (na ohnisko v tématu) a pozastavení (umožňující reflexi). Kapitola o týmové supervizi
(psychoterapeuta Martina Hajného) je navíc jedním z mála původních českých textů,
vztahujících se k tomuto tématu. (V letech 2007 – 2010 pořádaly společně Český institut pro
supervizi a Remedium sérii osmi kolokvií, věnovaných právě týmové supervizi. Výstupy z nich
jsou zatím dostupné jen na webových stránkách zmíněných institucí a jejich editoři slibují i
možné knižní zpracování.)
Ve třetí „knize“ (Krása rozmanitosti) dostávají prostor kromě Martina Hajného i další
čtyři autoři. Jsou jimi psychodramatik Bernd Fichtenhofer, Bálintovský vedoucí Vlastimil
Sojka, rodinná terapeutka Ivana Veltrubská a arteterapeutka Jana Merhautová. Představují
čtenářům různé podoby supervizní struktury, vyjma 1. kapitoly zaměřené většinou na práci
se skupinou. V supervizním světě se tak potkáme s psychodramatickým jevištěm, dvěma
rovinami bálintovského procesu, modelováním vztahových systémů i symbolikou příběhů,
předmětů a obrázků. První kapitola této „knihy“ (Psychodynamický přístup k supervizi) se
odlišuje od zbytku učebnice také zaměřením, neboť se nejvíce věnuje superviznímu vztahu.
Čtenář – cestovatel tak dostává do rukou paletu „supervizních jazyků“ i způsobů, jak lze po
supervizním světě cestovat.
Poslední, čtvrtá „kniha“ (Jak u nás děláme supervizi), dílo dalších šesti autorů (britský
supervizor Chris Payne, dětská psycholožka Václava Masáková, vrchní sestra hospice sv.
Štěpána Monika Marková, ergoterapeutky Jana Jelínková a Helena Hlochová, metodoložka
VTI Kateřina Šilhánová a katolický kněz Jindřich Kotvrda), je v průvodci bonbonkem navíc.
Ukazuje historické památky, jako jsou převažující hierarchické oborové struktury, stěžující
zavádění supervize. Přibližuje tajemná místa supervizního světa, třeba supervizi v duchovním
doprovázení. Z jejího obsahu je zřejmá rozdílnost přístupů a možností supervize v pomáhající
praxi. Je i povzdechem nad tím, jakými těžkostmi se supervizor i supervidovaní prokousávají
při zavádění externí supervize do školství, zdravotnictví, ergoterapie. Poměrně odvážný a u
nás nestandardní model manažerské (neboli interní) supervize v kombinaci s externí
supervizí představuje Chris Payne.
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Lákadla a bílá místa
Silnou stránkou průvodce je především sám fakt, že jde o první českou monografii,
věnovanou supervizní teorii i praxi. (Dosud měl český čtenář k dispozici jen Supervizní
kazuistiky a knihu o Balintovských skupinách od Martiny Pačesové (obojí nakladatelství
Triton), nedávno vydané shrnutí projektu Supervize v adiktologické praxi a mimořádné číslo
Konfrontací (1/2005) v podobě sborníku ze supervizní konference v Janských Lázních.)
Pestrost „mezinárodního týmu“ autorů monografie (na konci průvodce nacházíme
jejich krátké medailonky), jejichž společným znakem je výkon supervizní praxe a u většiny
z nich také spřízněnost s katedrou řízení a supervize FHS UK, již zmíněné minikasuistiky i
občasné grafy a obrázky udržují pozornost čtenáře bdělou a zvědavou.
Naopak fyzický rozměr knihy (ve tvaru skript A4) trochu ztěžuje manipulaci a
skladnost. Co knize chybí, je jednotný seznam použité literatury. Místo něho objevíme
v průvodci několik individuálních seznamů, dosti nepřehledně rozmístěných.
Podobně v původci nenajdeme samostatnou kapitolu o etice v supervizi (někteří z
autorů se tématu okrajově dotýkají), o práci se supervizním vztahem (viz výše zmíněná
výjimka) ani o práci se supervizními cíli. Autoři pravděpodobně počítají s vlastními objevy
cestovatelů v supervizním světě.

Zplnomocňování čtenáře
Knihu vydalo renomované nakladatelství odborné zdravotnické literatury Galén, které
se zaměřuje také na publikace z oblasti psychologie (připomeňme Kratochvílovu Skupinovou
psychoterapii v praxi nebo Reminiscenční terapii Špatenkové a Blomské).
Je kniha využitelná pro všechny tři cílové skupiny čtenářů? Začínajícím supervizorům
nabízí již zmíněné základní nástroje supervizního řemesla: kontrakt (tj. ustavení podmínek a
otevření supervizního prostoru), strukturu pro reflexi (specifický způsob explorace tématu a
jeho zpracování v supervizi, tj. pobyt v supervizním prostoru) a hodnocení a zpětnou vazbu
(tj. uzavírání supervizního prostoru a ohlédnutí za procesem). Užitečný je i pohled na
vývojové fáze supervizora a supervidovaných a příklady problematických situací (co dělat,
když nikdo ze skupiny nemá supervizní téma, kdy na supervizi nepřistoupit apod.). Manažer
se díky ní zorientuje v paletě supervizních forem, odpovědnostech jednotlivých stran, najde
podněty k podpoře motivace pracovníků pro supervizi i návod, jak se supervizí v organizaci
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začít. Příjemce supervize tu objeví příklady, jak může supervize vypadat, co lze po
supervizorovi chtít nebo jakou supervizní zkušenost v jeho oboru mají jinde.
V učebnici objevíme řadu významných zjištění, týkajících se bariér i možností
supervize. Na rozdíl od poradenství či psychoterapie je v sociálních a zdravotnických
organizacích obvyklejší týmová (skupinová) supervize než individuální, kromě financí
především kvůli odlišným potřebám pracovníků. Také manažerův postoj k supervizi hraje
často zásadní roli: pokud je pro něj hodnota supervize nižší než hodnota vlastní práce
s klienty (pacienty), budou podmínky pro její zavádění i výsledky nepříznivé (což řada
supervizorů ze své praxe dobře zná.
V supervizi jsou podle Havrdové vždy přítomny všechny tři její základní funkce:
administrativní, vzdělávací a podpůrná; nechybí ani kritická reflexe. Vzhledem k různosti a
hloubce zaměření i potřebám supervidovaných není ovšem nutné, aby každý supervizor
uměl vše: Havrdová podporuje různost profesní výbavy supervizora. Efektivní supervize by
měla vést ke zplnomocňování pracovníka, díky zprostředkování „nadhledu“ (super-vize) na
jeho činnost. Tento postoj předpokládá vědomou spoluodpovědnost všech aktérů. Osou
plánování společné práce je pak triáda „účel supervize – indikátory jeho dosažení – metoda
hodnocení“ nebo zaměření na cíl, proces a vztah.
Na závěr ještě zmínka o pojmové nejednoznačnosti. Pozorný čtenář najde v knize
(vlivem mnohosti zastoupených autorů) různé významy používaných pojmů. To mimo jiné
odráží i nejednotnost v samotném supervizním poli. Příkladem je třeba termín „týmová
supervize“: někde značí supervizi týmu (tj. zaměření na týmové vztahy, role a procesy), jinde
případovou supervizi v týmu (tj. zaměření na práci s klienty daného týmu). Podobné je to i
s používáním pojmu „skupinová supervize“ (skupina pracovníků X tým pracoviště) či
„manažerská supervize“ (supervize řízení X interní supervize).

Domů
I přes výše uvedená bílá místa je učebnice opravdu „praktickým průvodcem“
profesionálů po supervizním světě. Rozmanitost, konkrétnost, srozumitelnost, obsahová
přitažlivost i otevřenost minikasuistik, to vše ji činí konkurentem dosud vydaných, převážně
zahraničních textů. Učebnice toho typu do roku 2008 v Česku citelně chyběla.
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