
Supervizní kontrakt 

    pro supervizní seminář 3. ročníku, který spolu uzavírají: 

     

Supervidovaní: studenti 3. ročníku  VOŠ Jabok 

a  3. roč. ETF obor  sociální a pastorační práce 

 

a 

 

Supervizoři:  Ivana Čihánková, Lucie Hubertová, Radomír Kuchař, Marie 

Ortová, Marie Vorlová,  

      

 

I. 

Obě strany prohlašují, že uzavírají kontrakt a jsou seznámeny s jeho 

obsahem. Tento kontrakt se uzavírá pro předmět supervizní seminář  konaný 

v letním semestru šk. roku … / … v rozsahu 11  setkání po 60 min. ve 

stanovených termínech. 

 

II. 

Předmět kontraktu je poskytování supervize studentům v rámci výše 

uvedeného semináře. Jde o skupinovou případně individuální (před skupinou) 

případovou supervizi. Předmětem supervize jsou témata týkající se měsíční 

blokové praxe vždy v souvislosti s klienty, se kterými se studenti setkali na této 

praxi.  

 

Cíle supervize jsou získat a prohloubit   následující dovednosti  a znalosti: 

  

- spolupracovat při vytváření supervizního kontraktu,  

- nalézat situace (zakázky), s kterými přichází do supervize,  

- pracovat na formulaci zakázky pod vedením supervizora,  

- pracovat pod vedením supervizora na splnění zakázky,  

- být otevřený vůči zpětné vazbě, rozpoznat užitečnost zpětné vazby 

pro svou práci,  

- využívat reflexi a získanou zpětnou vazbu pro rozvoj vlastních 

odborných kompetencí v praxi sociální práce,  

- aktivně spolupracovat v supervizní skupině,  



- poskytovat zpětnou vazbu supervizorovi a supervizní skupině,  

- využívat supervizi při řešení složitých případů klientů,  

- využívat supervizi při obraně vůči stresu a emocionální zátěži,  

- identifikovat svá silná a slabá místa, provádět sebereflexi,  

- průběžně vyhodnocovat splnění cílů supervize.  

Na závěr semináře student: 

- má základní znalosti o možnostech, struktuře a obsahu 

supervizního kontraktu,  

- zná možnosti, hranice, přínosy a rizika supervize. 

 

III. 

Povinnosti a práva zúčastněných: 

Učitel: 

- je odpovědný za proces vedení jednotlivých supervizních setkání 

- má právo vzít svou supervizní práci do vlastní supervize 

Studenti: 

- připraví si na svou supervizi téma podle rozpisu 

- mohou pracovat s dokumentací a svými záznamy  z praxe 

- účastní se aktivně na supervizní práci 

Obě strany: 

- dodržují mlčenlivost o sdělených skutečnostech i po skončení trvání 

kontraktu 

  

IV. 

Student  si ze supervize se pořizuje zápis, který nejpozději do týdne 

po proběhnutí supervize zašle učiteli 

Učitel k zápisu připojí svůj komentář, případně na vyžádaní poskytne 

konzultaci. 

VI. 

Při  závěrečném  semináři   bude hodnoceno, jak byly dosaženy cíle 

supervizního semináře.  

 

VII. 

 Supervizní seminář je součástí měsíční blokové praxe  a pro získání 

zápočtu je třeba :  



- Aktivní účast (možná  1 absence) 

- Záznam  z přijaté supervize s komentářem  supervizora  vložený do 

portfolia 

- Ročníková práce z měsíční blokové praxe 

 

Zápočet z předmětu Supervize k blokové praxi zapisuje supervizor. 

Zápočet z předmětu Bloková praxe zapisuje  koordinátor praxí Radomír Kuchař. 

 

V Praze dne  
 


