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Publikace s příznačným názvem 
,,Supervize v pomáhajících profesích" 
nabízí komplexní pohled na danou ob
last a nabízí praktické ukázky způsobů 
a metod práce s klienty, kteří mají zájem 
svoji práci zdokonalovat, uvádět v soulad 
teoretické a praktické poznatky a utvá
řet dobré pracovní klima na pracovišti. 

V současné době se můžeme setkat s růz
nými způsoby, jakými se profesionálové 
snaží zdokonalovat nejen v oblasti in
tegrity své osobnosti a svého rozvoje, 
ale usilují také o rozvoj dalších složek, 
které jsou nezbytné k výkonu pomáhají
cích profesí. Domníváme se, že i když se 
v současnosti o problematice mentorin-
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gu, koučinku, duchovního doprovázení 
a supervizi rozpoutává odborná diskuse, 
stále stoupá poptávka po těchto službách, 
ale ne ve všech profesních odvětvích je 
stejně saturována. Publikace nabízí nový 
pohled na problematiku supervize, zdů
razňuje integrující složku supervizního 
řízení - tedy nezohledňuje pouze jeden 
přístup, ale snaží se o harmonii tří zá
kladních složek: vzdělávací, podpůrné 
a řídicí - a funkce, které mají za cíl ak 
tivní a pro-růstový přístup. Pokud totiž 
dáme přednost jen určitému úhlu pohle
du na supervidovaného a jeho potřeby, 
nevyhneme se situaci, kdy zredukujeme 
jeho možnost růstu a jeho interpreta
ce situace bude pouze partikulární. Co 
na knize můžeme velmi docenit, je dob
ré propojení vlastních zkušeností autorů 
v oblasti psychoterapie a psychologické
ho poradenství. Nedílnou součástí je také 
praktická zkušenost s vedením supervizí 
a školicích seminářů, což umožňuje čte
nářům hlouběji proniknout do kazuistik, 
které lépe přibližují danou problematiku. 

Kniha je přehledně členěna do násle
dujících kapitol: 1. Dost dobrá supervize, 
2. Proč být tím, kdo pomáhá?, 3. Získání
potřebné podpory a supervize, 4. Stá
váme se supervizory, 5. Mapy a modely
supervize, 6. Procesní model supervize,
7. Práce s odlišnostmi: transkulturní
supervize, 8. Výcvik a růst supervizorů,
9. Supervize skupin a týmů, 10. Zkou
mání dynamiky skupin, týmů a sku
pin kolegů, 11. Supervize sítí, 12. Cesta
k učící se kultuře, 13. Rozvoj strategie
a praxe supervize v organizacích, 14. Zá
věr - zraněný pomáhající .
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Supervize se týká všech profesí, je
jichž cílem je vzdělávání, podpora, me
diace, růst, terapie, krizová intervence 
a řešení konfliktů. Úskalí, která prová
zejí supervizi, můžeme vidět v určité po
laritě. Individuální rovina předpokládá 
motivaci a otevřenost k osobnímu růstu 
a reflexi vlastních schopností i limitů. 
Ovšem nepředpokládejme, že se jedná 
jen o určitou profesionální „sebevýcho
vu", jde o mnohem více, totiž o klienty 
a efektivní řešení jejich situace. Zde se již 
dostáváme do roviny obecné - skupino
vé nebo také komunitní. 

Úspěšnost pomáhajícího profesioná
la závisí také na vnitřní motivaci k vý
konu daného povolání. Tato motivace 
může být deklarovaná nebo latentní. 
Autoři publikace této otázce věnují ce
lou kapitolu. Hlavní motivy, které jsou 
zdůrazňovány, proč lidé chtějí pomáhat, 
jsou dohledatelné v rovině pozitivní, 
kam řadíme altruismus, lásku k lidem, 
toleranci, přívětivost, touhu podpořit, 
vzdělávat etc. Negativní rovina nemusí 
být na první pohled zřejmá a dokonce 
pomáhající ji nemusí sám sobě přiznat; 
do této oblasti patří touha hrát význam
nou roli v životech druhých lidí (zvláště 
klientů), snaha ovládat druhé, získávat 
soukromé informace a vytvářet závis
losti, kompenzace nedostatku vlastní 
spokojenosti či sociálních kontaktů, 
narcistická touha po obdivu a vlastní 
slávě, neschopnost žít vlastní život - tedy 
sebepojetí, které dotváří klient svému 
poradci. Z následující skutečnosti vyplý
vá, že existují různé segmenty pomáha
jících motivů, které jsou funkční nebo 



dysfunkční a které mohou klienta i po
radce více či méně poškodit. Autoři tedy 
apelují na vlastní pravdivost, etičnost 
a zdravý přístup k sobě i ke svým klien
tům. Supervize nabízí různé alternativní 
možnosti práce s vlastními emocemi, 
motivy jednání, představami a samo
zřejmě obavami a limity. 

Publikace se věnuje též problematice 
aktuálních společenských témat, kte
rá poukazují na nedostatečnou reflexi 
a připravenost pro péči o široké spekt
rum odborníků - ošetřovatelé, zdravot
ní sestry, lékaři, psychologové, speciální 
pedagogové, nemocniční kaplani a mno
zí další. Každá pomáhající profese pra
cuje s jiným typem klientely a potřebuje 
odlišný přístup. Vhodnost zvolených 
forem supervize, okruh témat a četnost 
setkání závisí na časových možnostech, 
přístupech pracoviště a osobní motivaci 
supervidovaných. 

Přínosem knihy je také kapitola vě
nující se multikulturní a trans-kulturní 
supervizi, která sice v podmínkách ČR 
nemusí být vždy aktuální na každém 
pracovišti, ale díky migraci obyvatelstva 
jistě není tématem marginálním. Oce
ňujeme praktické komentáře a případo
vé studie, které ukazují, na co bychom 
se měli dát pozor v komunikaci s odliš
ným etnikem či kulturními zvyklostmi. 
Pochopením těchto rozdílů můžeme 
předejít nepochopení, sociálnímu trau
matu nebo selhání celého supervizního 
snažení. 

Supervize vyžaduje nejen nasazení, 
ale také kvalitní vzdělání v oblasti psy
chologických a terapeutických doved-
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ností. K trvalému růstu patří výcvikové 
kurzy, zpětná vazba kolegů v supervizi, 
etické jednání, etický kodex a trans-kul
turní dovednosti s otevřeností různým 
tradicím, stylům jednání, zvyklostem 
a kulturním odlišnostem. Autoři zde 
poukazují na důležitost vlastního pro
žívání a na aplikaci zkušeností načer
paných v kontaktu s dalšími lidmi, kteří 
se věnují podobné činnosti. Vzájemné 
obohacení a profesní informace zvyšují 
prestiž dané profese a nabízejí tak šance, 
že se klientovi dostane skutečně profesi
onální pomoci a následného správného 
řešení situace. 

Supervize též reflektuje saturaci 
a medicinální rozměr péče o poradenské 
pracovníky. Traumata, která se u nich 
vyskytují, často intervenují do různých 
rovin pomáhajícího vztahu. Mohou se 
týkat oblastí sebe-přijetí, schopnosti 
utvářet vztahy nebo různých komplexů. 
Tato negativní dynamika může posléze 
vést k vyhoření, k posttraumatické stre
sové poruše, ke zvýšení sociálního stresu 
nebo k selhání adaptačních mechanismů 
a následnému rozvoji psychické poru
chy. Péče o supervizory i supervidované 
by tedy měla splňovat kritéria psychohy
gieny. Nedílnou součástí je proto nejen 
supervize, ale také zdravý životní styl, 
přiměřená péče o jednotlivé složky osob
nosti a jejich přiměřená saturace v rovi
ně fyzické, psychické, sociální a spiritu
ální. Autoři též poukazují na skutečnost, 
že je nutné se umět propracovat k přije
tí utrpení a bolesti, které v tomto světě 
existují, pokusit se s nimi pracovat tvo
řivě a proměnit je v možnost vlastního 

•



růstu, sebe-pochopení a otevřenosti 
vlastní existence v co nejpravdivějším 
poznání sebe sama a klientů. 

Publikaci hodnotíme jako vysoce 
přínosnou pro všechny, kteří pracují 
s lidmi, případně se chtějí věnovat nebo 
se věnují supervizi, ať již individuální, 
párové, nebo skupinové. Modely, které 
předkládá, jsou nabídkou pohledů, jak 
pracovat efektivně a odborně na svém 
profesním růstu, nepřistupují však 
k této otázce dogmaticky, dávají pro
stor k dalšímu odbornému diskursu. 
Jazyk je čtivý a srozumitelný, informa
ce jsou členěny přehledně do jednotli
vých témat a kapitol. Postupně otevíra
jí jednotlivé náhledy a inspirace, četné 
jsou též různé příklady a praktické po
známky ze supervizní praxe, nechybí 
ani komparace a názorová konfronta
ce s jinými autory. Publikace se snaží 
ukázat, že je nutné přistupovat k roz-
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voji tvořivě, ale s pokorou, že nejsme 
dokonalí, ale zároveň o dokonalost 
nepřestáváme usilovat. Dále považu
jeme za vhodné zmínit skutečnost, že 
velkým problémem jakékoli terapeu
tické práce je touha po moci, která 
povýšena nad sebe sama se stává „ne
řízenou střelou" poškozující všechny 
zúčastněné. Jako každá činnost tohoto 
trochu vyžaduje tedy nejen odborné 
vzdělávání, vytrvalost, ale také prav
divost k sobě a reálné vnímání svých 
schopností a limitů. 

Publikaci doporučujeme všem od
borníkům z řad psychologů, speciálních 
pedagogů, lékařů a dalším pomáhajícím 
pracovníkům a přejeme si, aby supervi
ze byla přirozenou součástí odborného 
růstu a ne pouze nutností nebo okrajo
vou záležitostí. 

Jana Jičínská 


