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Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období: 

Charakteristika metody supervize 

- pojem supervize 

- typy a druhy supervize (návaznost na Úvod do supervize, Metody sociální práce) 

Postup při zavádění supervizní praxe v organizaci 

Zdroje podpory a stresu v supervizi 

Možnosti a limity supervize 

Supervizní smlouva 

Praktická supervizní sezení – individuální i skupinová 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

Tento modul tematicky navazuje na cílové vědomosti a dovednosti získané v prvním období 

studia v modulu Úvod do supervize, zůstává úzce spojen s moduly Proseminář praxí, Odborná 

praxe a Teorie a metody sociální práce. Studenti získávají zkušenost s metodou supervize a 

s různými technikami této metody. Studenti přinášejí témata z odborné praxe, učí se tvořit 

supervizní témata a metodou sebeevaluace hodnotí potřeby vlastního profesionálního i 

osobnostního růstu. 

Cílem tohoto modulu je: 

- naučit vnímat supervizi jako možnost profesionálního růstu 

- seznámit studenta s různými podobami supervize a prakticky je vyzkoušet 

- naučit formulovat v supervizi svá očekávání a potřeby 

- vést ke schopnosti uvědomovat si vlastní vnitřní procesy (myšlenky, emoce, tělesné 

pocity, fantazie, představy, očekávání) a verbalizovat je sobě i supervizorovi 

- naučit definovat supervizní témata 

- vést studenta k poznání hranic supervize a možných přesahů 

- naučit respektovat pravidla supervize 

Student: 

- rozumí úkolům, rolím a hranicím supervize 

- umí vypracovat a vyjednat kontrakt 

- umí formulovat zakázky pro supervizi 

- umí dát v supervizi jasně najevo své potřeby 

- umí definovat, co se v daném vývojovém období profesního růstu potřebuje naučit a 

umí určit vlastní styl učení 

- umí poskytnout zpětnou vazbu o užitečnosti supervize pro vlastní profesionální růst 



- dokáže vyhledávat a pojmenovávat náročné situace na pracovištích a hledat možné 

příčiny 

- a řešení (zejména příčiny stresů, identifikace vlastních silných a slabých stránek) 

- umí reflektovat práci s klientem a zaznamenávat ji 

- dokáže si uvědomovat v interakci s klientem vědomé a nevědomé procesy, které 

mohou ovlivňovat průběh i výsledek dané interakce 

- - zná zásady pro vytvoření a udržení pracovního vztahu se svým supervizorem 

Způsob ukončení modulu:  Zápočet (Z) 

Požadavky na studenta:  

Aktivní účast v praktických supervizních 

setkáních – individuální i skupinová 

Prostudování zadané literatury a 

informačních zdrojů užívaných během 

výuky. 

Vypracovaný kontrakt k odborné praxi 

v každém období. 

Profesní portfolio - průběžné dokladování prof. 

kompetencí ve všech obdobích.  

Portfolio student předkládá při absolutoriu a 

prokazuje splnění všech předepsaných 

kompetencí 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast při praktické supervizi (skupinová+individuální) 60 % 

Vypracovaný kontrakt k odborné praxi 20 % 

Profesní portfolio - průběžné dokladování profesionálních kompetencí 20 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou interaktivních diskusních seminářů a 

zejména praktických supervizních sezení – individuální i skupinová. Supervize může být 

doplněna o praktická cvičení a nácvik modelových situací. Důraz bude kladen na diskusi 

k vybraným problémům supervize. Budou využívány metody podporující aplikace teorie 

v praxi a zvyšující motivaci studentů (případové studie, skupinová práce, sebereflektivní 

metody, inscenační metody) 

Skupinové supervize: 

Supervize probíhají ve skupinách 8 – 15 studentů. Do konkrétní skupiny je student zapsán 

na úvodním semináři (dle nabídky termínů pro jeho ročník) a setrvává ve skupině po dobu 

celého školního roku. Skupinová supervizní setkání trvají 3-4 vyučovací hodiny, po jejich 

skončení má supervizor vždy vyhrazenu ještě 1 vyučovací hodinu na případné individuální 

konzultace (či po dohodě se skupinou může být tato hodina využita pro dokončení tématu, 

pokud je nebylo možné ve vymezeném čase zvládnout). 

Individuální supervize: 

Individuální supervize doplňuje supervizi skupinovou a je možné ji uskutečnit 

kdykoliv v průběhu praxe po dohodě studenta se supervizorem. Obvykle probíhá 

na požádání studenta v okamžiku, kdy se student na praxi setká s tak závažnou situací 

(pro něj subjektivně), že nechce její probrání na supervizi odkládat až na skupinové setkání, 

příp. se jedná o situaci tak citlivou, že ji v rámci skupiny nechce otevírat. Individuální 

supervize se uskuteční na půdě školy. 

Individuální konzultace: 

O konzultaci je možné supervizora i koordinátora praxí požádat kdykoliv e-mailem, či 

osobně (doporučujeme e-mail). Jedná se o poskytnutí krátké rady či potřebné informace k 

situaci, s níž se student na praxi setkává a neví, jak postupovat, příp. si není jist tím, zda je 

jeho názor správný. Může se jednat jak o průběh praxe obecně, tak o odborné otázky 

vznikající v průběhu praxe. 
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