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Anotácia: Príspevok sa zaoberá jednou z kľúčových otázok v pomáhajúcich profesiách - rozvojom schopnosti 

reflexivity, ktorá patrí do základnej výbavy pomáhajúcich profesionálov a profesionálok. Vhodný priestor pre 

rozvoj tejto schopnosti vytvára aj tútorská supervízia. V týchto kontextoch autorka v príspevku zdôrazňuje 

význam a identifikuje možnosti supervízie, orientovanej najmä na vlastný proces učenia a skúsenosti získané v 

rámci odbornej praxe študenta, študentky, ako súčasti pregraduálnej prípravy budúcich pomáhajúcich 

profesionálov a profesionálok. 

 

Kľúčové slová: supervízia, reflektivita, reflexivita, sociálna práca, vzdelávanie v sociálnej práci. 

 

Abstract: The paper deals with one of the key questions in the helping professions - development of the ability 

to be reflexive, which belongs to the basic equipment of helping professionals. Suitable place for this 

development creates also tutoring supervision. Important in these contexts is an orientation on learning process 

and students' experience gained in professional practice. The article also identifies the opportunities of 

supervision as a part of the undergraduate training of future helping professionals and its contribution to their 

ability to be reflexive. 
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Úvod 

 

Sociálna práca ponúka služby v prostredí, v rámci ktorého majú verejné služby veľký vplyv na životy 

individuálnych jedincov. Toto prostredie je často charakteristické vysokou mierou neistoty. Sociálni pracovníci a 

pracovníčky sa stretávajú s rôznymi požiadavkami na strane inštitúcií, potrebami samotných klientov a klientok, 

často závislých od služieb poskytovaných práve sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami. Tieto dve 

perspektívy, inštitucionálna a individuálna, sú často v rozpore a na sociálnych pracovníkov a pracovníčky kladú 

zvýšené nároky. Zároveň rastie potreba i úsilie o získanie dôveryhodnosti v efektivitu inštitucionálnych 

systémov, ich služieb i samotnú prácu sociálnych pracovníkov, pracovníčok (Henderson, 2009b; Matthews, 

McCormick, Morgan, 2011). Tak sociálni pracovníci a pracovníčky, ako aj ich klienti a klientky, majú na 

konkrétnu problémovú situáciu či konkrétny problém vlastný pohľad. Tento pohľad na problém a jeho kontexty, 

ako i jeho potenciálne riešenia je nevyhnutné zohľadňovať pri rozhodovaní o možných intervenciách. Sociálna 

práca je založená na rozhodnutiach a úsudkoch o možnostiach pomôcť na jednej strane a využívaní moci a 

autority na strane druhej (Cooper, 2008).  

Paradoxom sociálnej práce je, že súčasnosť vyžaduje pozíciu kreatívnej dvojznačnosti. Na jednej strane 

vplyv modernizácie, so snahami o štandardizáciu a systematizáciu ohrození či rizík intervencií do ľudských 

životov, ktorú dnes nemôžeme považovať za akceptovateľný prístup v sociálnej práci. Na druhej strane existuje 

možnosť pýtania sa a hľadania odpovedí, reflektovania, zvažovania eventualít profesionálneho hodnotenia, ako 

jadro praxe sociálnej práce. V sociálnej práci sa nesie tradícia reflexívneho vytvárania znalostí a učenia. 

Zvládanie neistoty a nejednoznačnosti je samotnou podstatou sociálnej práce. Sociálna práca je považovaná za 

profesiu, ktorá iniciuje zmeny v sociálnom živote. Jej profesionálna prax môže byť popísaná viac reflexívnou 

povahou, čo znamená, že sociálni pracovníci a pracovníčky musia neustále hľadať flexibilné riešenia v rôznych 

situáciách a pracovných kontextoch namiesto toho, aby sa opierali na existujúce profesionálne metódy v 

inštitucionalizovaných podmienkach. Veľkou výzvou i ťažkosťou v sociálnej práci je zvládnuť, vyrovnať sa s 

nejasnosťou a kontinuálnymi zmenami, tendenciou interpretovať a vytvárať porozumenie v závislosti od rôznych 

a najmä životných situácií ľudí a hľadať rôzne spôsoby pre riešenie a v boji proti sociálnym problémom 

(Munson, 2002; Karvinen-Niinikoski, 2004; Davys, Beddoe, 2010). 

 

1 Koncept reflexivity a jeho význam v sociálnej práci 

 

V praxi sociálnej práce je dôležité, aby si pracovníčky a pracovníci boli vedomí svojho spoločenského 

postavenia a právomocí. Významné je to zvlášť v súvislosti s faktom, že ich moc sa môže v okamihu, v priebehu 

intervencie redefinovať, čo následne ovplyvní postoje a správanie klientov, klientok vzhľadom k ich aktívnej 
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participácii na samotných intervenciách. Okrem toho, sociálni pracovníci a pracovníčky by mali povzbudzovať 

svojich klientov a klientky k tomu, aby sami reflektovali vlastnú situáciu a súvisiace kontexty, pretože sami by 

mali na riešení vlastných problémov aktívne participovať, nie len pasívne realizovať odporúčania či rady od 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Ako tvrdia H. DʼCruz, P. Gillingham a S. Melendez (2007), niektorí 

klienti a klientky nedisponujú dostatkom schopností súvisiacich s reflexivitou životného plánovania. Potom je 

úlohou sociálnych pracovníkov a pracovníčok, aby podporovali rozvoj rozhodovacej reflexivity svojich klientok 

a klientov, aby boli schopní slobodnejšie utvárať vlastné životné plány. Takto sa reflexivita stáva prostriedkom 

ich sebaurčenia, sebarozvoja a oslobodenia.  

Koncept reflexivity zohráva v pomáhajúcich profesiách významnú rolu. Chráni profesionálne hodnoty, 

rozvíja kreativitu a autonómiu v situácii, keď sociálni pracovníci a pracovníčky pracujú pod neustálym tlakom, 

tak zo strany spoločnosti (ekonomickým, politickým a pod.) (Halton, Murphy, Dempsey, 2007), ako aj zo strany 

samotných prijímateľov ich služieb. V profesionálnej praxi sa presadzuje najmä vo vzťahu k práci spojenej s 

určitou mierou neistoty a ako významná súčasť profesionálnej etiky. Tento koncept zdôrazňuje hodnotu praxe 

pre teóriu sociálnej práce v zmysle významu spôsobov, akým sociálni pracovníci a pracovníčky vykonávajú 

svoju profesionálnu činnosť, plnia zodpovedajúce funkcie a poskytujú služby. 

Reflexivita je kritickým vedomím o sebe, znamená, že reflektujúci sa stávajú reflektujúcimi, keď pri práci 

preskúmavajú a zvažujú variabilné a komplexné vplyvy, ktoré sa v ich práci objavujú, rovnako ako i vplyvy ich 

samotnej práce, zainteresovaných osôb, situácií a pod. (Gilgun, 2008 a i.). Uvedené zdôrazňuje jedno zo 

základných východísk sociálnej práce: sociálni pracovníci a pracovníčky nemôžu efektívne poskytovať vlastné 

služby bez toho, aby rozumeli komplexnosti interakcií medzi sebou a klientmi a klientmi a ich prostredím. 

Využívajú tak reflexiu vlastnej osobnosti, praxe i spoločenských konvencií ako nástroj spätnej väzby (Musil, 

Šrajer, 2008) a ako prostriedok, ktorý im napomáha formovať určitú perspektívu, ako myslieť a pracovať, v 

nejasných podmienkach praxe (Navrátil, 2009).  

P. Navrátil (2009)
1
 chápe reflexivitu ako špecifickú schopnosť sociálnych pracovníkov a pracovníčok 

realizovať vlastnú činnosť súbežne s neustálym prehodnocovaním toho, čo robia, ako o tom premýšľajú, čo pri 

práci prežívajú a ako ich toto všetko následne ovplyvňuje. Niekedy môže byť reflexivita vnímaná ako zručnosť, 

pomocou ktorej človek rozhoduje a volí, ale aj ako prax sociálnych pracovníkov a pracovníčok (teória 

reflexívnej praxe O. Musila, ktorej jadrom je schopnosť pracovníka, pracovníčky zaobchádzať s jedinečnosťou 

klienta v komplexnosti jeho situácie) (Navrátil, 2010). Podobne rozumejú reflexivite aj ďalší autori (Halton, 

Murphy, Dempsey, 2007), podľa ktorých je dôležitou praktickou zručnosťou a základom k etickej práci v 

neistých kontextoch a nepredvídateľných situáciách, na rozdiel od inštrumentálnej zodpovednosti (sledujúcej 

pravidlá a postupy)
2
. 

Ako tvrdí L. Lambert (2003, in: Burke, Krey, 2005), reflexia umožňuje prehodnotiť ako pracujeme, čo 

môže viesť k inovatívnemu, efektívnejšiemu prístupu k vlastnej práci. D. Schön a C. Argyris (1987, in:  Smith, 

2001) v tejto súvislosti upozornili na dva súvisiace procesy: rozlišujú reflexiu o akcii (reflection-on-action) a 

reflexiu v akcii (reflection-in-action). Kým koncept reflexie po akcii sa spája s termínom reflektovanie, reflexia v 

akcii sa vzťahuje ku konceptu reflexivity (Navrátil, 2010). Podobe, podľa J. Fook (1999, in: Navrátil, 2009), sa 

reflektivita vzťahuje najmä k snahám pochopiť, ako veci fungujú, avšak reflexivita spočíva najmä v snahe vniesť 

do úvah o klientoch, klientkach a ich životnej situácii čo najviac rôznych perspektív a náhľadov.  

Reflektivita je teda začiatkom procesu reflexivity, presahuje reflektivitu. Reflexia po akcii vedie k 

"vytvoreniu súboru preverených, objektívnych znalostí, ktoré je možné štandardne využívať v obdobných 

situáciách a prípadoch" (Navrátil, 2009, s. 80). Ide o jednorazovú aktivitu, zvyčajne po stretnutí s klientom, 

klientkou. Reflexia získaných skúseností, pochopenie opakujúcich sa javov a vytváranie určitých všeobecných 

zákonitostí môže viesť k osvojeniu kvalitnejších znalostí. Tu profesionálka, profesionál preskúmava, čo robil, 

prečo volil konkrétne konanie, čo sa počas jeho práce udialo a ako bude konať nabudúce. Vyjadrenie a 

uvedomenie si týchto otázok napomáha tvorbe vzorcov správania, ktoré uľahčia budúce intervencie (Navrátil, 

                                                           
 

1 Nadväzujúc na vyššie uvedené P. Navrátil (2009) rozlišuje viaceré významy reflexivity. Môže byť chápaná ako zručnosť, ktorá napomáha 

sociálnemu pracovníkovi a pracovníčke rozhodovať sa a voliť v neistých podmienkach, vnímaných na jednej strane ako sféra pre 
oslobodenie a realizáciu životných hodnôt, ale na strane druhej ako potenciálny zdroj opresie klientov (Ferguson, 2003, in: Navrátil, 2009). 

Iný je pohľad na reflexivitu ako prax sociálneho pracovníka, pracovníčky (napr. Parton, O´Byrne, 2000, in: Navrátil, 2009), ktorá zahŕňa 

praktickú múdrosť, pomocou ktorej bojuje proti inštrumentalizácii a byrokratizácii v sociálnej práci. Podľa zástancov tohto názoru je prax v 
sociálnej práci zdrojom poznania, užitočným rozšírením alebo doplnením formálnych teórií (Navrátil, Šišláková, 2007; Sheppard et al., 2000, 

in: Navrátil, 2009). Ďalší autori a autorky (Taylorová, Whiteová, 2000, in: Navrátil, 2009) prepájajú problematiku reflexivity s procesom  

analýzy a utvárania poznatkov, s dôrazom na otázky moci. Tá sa uplatňuje tak pri tvorbe, ako i v samotnej aplikácii znalostí.  
2 H. DʼCruz, P. Gillingham a S. Melendez (2007) rozlišujú tieto významy reflexivity: 1) reflexivita ako proces, v rámci ktorého jedinec 

zvažuje odpovede v bezprostrednom kontexte svojej práce a zaoberá sa schopnosťou klientov, klientok spracovať informácie a vytvárať 

poznatky, ktoré usmernia ich životné voľby. Tento prístup zdôrazňuje individuálnu voľbu; 2) reflexivita ako sebakritický prístup sociálnej 
pracovníčky či pracovníka, ktorý sa pýta, ako vznikajú vedomosti o klientoch a akú úlohu zastávajú v tomto procese otázky moci; 3) 

reflexivita, ktorá sa týka úlohy, akú zohrávajú v praxi sociálnej práci emócie, procesy a spôsoby, akými sú emócie implikované do praxe 

sociálnej práce.  
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2009). D. Schön (1983, in: Smith, 2001) vyjadruje názor, že v pomáhajúcich profesiách reflektivita nestačí a 

upozorňuje na reflexivitu.  

Reflexivita je procesom hľadania a zváženia, ako skúsenosť ovplyvňuje naše myslenie a učenie. Robí 

konkrétnejšími tie druhy znalostí, ktoré sú využívané v praxi, a aplikuje komplexné zvažovanie do neistých a 

komplexných odborných úsudkov. Reflexivita vyžaduje zložitejšie pochopenie mnohých spôsobov, ako niekoho 

vlastná prítomnosť a vlastné perspektívy vplývajú na realizované reakcie. Skúma proces, ako je to, čo sme videli 

a pochopili v konkrétnej situácii, ovplyvňované našou vlastnou subjektivitou (Fook, Gardner, 2007, in: DʼCruz, 

Gillingham, Melendez, 2007). Ide o snahu priebežne sledovať prežívanie, pocity, emócie, teórie, ktoré 

ovplyvňujú aktuálne konanie sociálneho pracovníka či pracovníčky. Ide o tvorivý proces, "ktorý umožňuje 

sociálnemu pracovníkovi získať situačný pohľad, na základe ktorého môže konať v priebehu vyvíjajúcej sa 

situácie" (Schön, 1983, in: Navrátil, 2009, s. 80). 

"Reflexia predpokladá zastavenie a obrátenie pozornosti na určitý úsek skúsenosti. Ak je toto zastavenie 

spojené s tvorivou otvorenosťou, s vytvorením priestoru v mysli pre niečo nové, môže dôjsť k reflexii, v ktorej je 

určitá skúsenosť alebo jej časť nazeraná novo" (Havrdová, 2008, s. 20). Je to určitá forma sebapozorovania, je 

procesom introspekcie a premýšľania o tom, ako naše skúsenosti môžu ovplyvňovať naše myslenie (Taylor, 

White, 2000, in: DʼCruz, Gillingham, Melendez, 2007). Autori teda rozumejú reflexivite ako procesu 

priraďovania významu skúsenosti využívajúc sebareflektovanie a komplexné kognitívne procesy k porozumeniu 

a poučeniu sa zo skúsenosti tým, že pomocou skúmania porozumenia či zdôvodňovania súvisiacich otázok (ako, 

čo, prečo...): 

 sa vytvárajú spojenia medzi situáciou súčasnej skúsenosti a predchádzajúcimi, podobnými či súvisiacimi 

situáciami,  

 kontextualizuje sa prax v rámci nahromadenej a syntetizovanej vedomostnej základne praktika a jeho 

porozumenia profesionálnej role.  

Práve reflexitita, ako tvrdí D. Schön (1983, in: Navrátil, 2009), prispieva k integrácii teórie s praxou. V 

novej situácii tak sociálny pracovník, pracovníčka vychádza zo svojich predchádzajúcich skúseností, využíva 

vlastné vedomosti, zažité postupy, v priebehu práce s klientom či klientkou využíva časti zapamätanej teórie a na 

ich základe si vytvára nové porozumenie i nové spôsoby praktického zvládnutia konkrétnej situácie. Podľa P. 

Navrátila (2010) je reflexivita neoddeliteľnou súčasťou praxe, je užitočnou cestou kontroly predpokladov a 

okolností, v kontexte ktorých sociálni pracovníci a pracovníčky pracujú a poskytujú služby klientom a 

klientkam, je spätnou väzbou, ktorú využívajú pre prehĺbenie kvality vlastnej práce.  

Reflexia skúseností a učenie sa z praktických skúseností bol centrálny spôsob získania znalostí a rozvoja 

zručností v sociálnej práci
3
. Supervízia bola vyvinutá ako priestor a spôsob pre túto reflexiu (Karvinen, 1983; 

Karvinen-Niinikoski, 2004). V tomto význame umožňuje sociálnym pracovníkom a pracovníčkam reflektovať 

ich skúsenosti a emócie a prostredníctvom reflexie, porozumieť im v širšom kontexte a hľadať alternatívne 

metódy reakcií a akcií. Individuálne praktické skúsenosti ako zameranie reflexie neznamená vylúčenie edukácie, 

odbornej prípravy, získavania znalostí, výskumu a pod. v prospech obyčajných praktických znalostí. Naopak, je 

dôležité, aby sociálna práca bola vnímaná v celej svojej komplexite.  

V týchto kontextoch hovorí Z. Havrdová (2008) o význame supervízie ako zvlášť dôležitého nástroja, 

ktorý vytvára vhodný priestor pre rozvoj a realizovanie reflexivity. Zároveň je rozvoj reflexivity výzvou pre 

vzdelávateľov v sociálnej práci. Práve títo by mali reflexivitu vnímať v centre svojho pedagogického úsilia 

(Navrátil, 2009).  

 

2 Supervízia – základné vymedzenie 

 

Z historického hľadiska bola supervízia
4
 vždy dôležitým elementom sociálnej práce. Supervízia nie je 

realizovaná len v sociálnej práci, ale funkcie a proces supervízie dosiahol v sociálnej práci v kontraste s inými 

profesiami špecifický význam. Tento môže byť vysvetlený typickými charakteristikami profesie, povahou 

systému poskytovania služieb, súvisiacimi problémami a klientelou, ktorej sú služby určené.  

Za prvý text o supervízii v sociálnej práci môžeme považovať publikáciu Supervision and Education in 

Charity z roku 1904 od autora Jeffrey R. Bracketta, v roku 1936 nasledovala priekopnícka práca Virginie 

Robinson Supervision in Social Case Work
5
. Už v tomto - prvom texte o supervízii v sociálnej práci, autorka 

supervíziu definovala ako edukačný proces, pri ktorom osoba s určitými vedomosťami a zručnosťami preberá 

                                                           
 

3 Podrobnejšie o reflexivite v sociálnej práci napr. P. Navrátil, R. Janebová a kol. (2010), B. Balogová (2010), L. Kvašňáková (2012) a i.  
4 Slovo supervízia - supervision pochádza z latinského super (nad, cez) a videre (pozerať, vidieť), pričom supervízor je definovaný ako 
osoba, ktorá "vidí nad, bdie nad prácou druhého so zodpovednosťou za kvalitu jeho práce" (Kadushin, Harkness, 2002, s. 18 - 19). 
5 Aj v období medzi týmito publikáciami bolo možné stretnúť sa s odbornými textami zaoberajúcimi sa témou supervízie v sociálnej práci, 

napr. v publikácii od M. Richmond Social Diagnosis a v príspevkoch časopisu The Family (Kadushin, Harkness, 2002). 
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zodpovednosť za vzdelávanie či školenie osoby s menším rozsahom vedomostí a zručností (Robinson, 1936, in: 

Kadushin, Harkness, 2002)
6
.  

Podľa C. E. Munsona (2002) je supervízia definovaná ako interakčný proces, v ktorom supervízor, 

supervízorka pomáha a riadi prax supervidovaného či supervidovanej v oblasti výučby, vedenia, poradenstva, 

pomáhania. Pomoc zo strany supervízie nie je obmedzená len na tieto oblasti, ale práve tieto sú tými, ktoré sa 

tradične spájajú so supervíziou v sociálnej práci. Podobne vnímajú supervíziu F. Inskipp a B. Proctor (2001, in: 

Henderson, 2009a): ako pracovné spojenectvo medzi dvoma profesionálmi, kde supervidovaný či supervidovaná 

predstavuje, popisuje svoju prácu, reflektuje ju, prijíma spätnú väzbu a v prípade potreby dostáva rady. Cieľom 

tejto aliancie je umožniť supervidovaným rozvíjať ich etické kompetencie, dôveru a kreativitu, aby mohli 

poskytovať čo najlepšie služby svojim klientom a klientkam. Profesionálnu supervíziu tiež môžeme definovať 

ako proces, ktorý je zvyčajne zameraný na podporu a rozvoj schopnosti supervidovaných efektívne pomáhať a 

môže zahŕňať nadobúdanie nových praktických zručností, rozvoj teoretických či technických vedomostí 

(Ferguson, 2005, in: Davys, Beddoe, 2010). 

Supervízia môže byť aplikovaná na akýkoľvek problém či otázku vo vzdelávaní i v praxi sociálnej práce. 

Je to priestor, ktorý je v pracovných či vzdelávacích kontextoch použiteľný neobmedzene (Munson, 2002). Pri 

vymedzovaní jej znakov P. J. Burke a R. D. Krey (2005) zdôrazňujú najmä podporu, vplyv na budúce správanie, 

aktívnu participáciu, facilitáciu a koordináciu interakcií, reflexiu a ocenenie.  

Supervízia plní tri základné funkcie
7
. Tieto môžu byť odlišne nazývané, avšak v odborných prácach ich 

nachádzame ako obsahovo podobné. Napr. D. Pettes (1967, in: Davys, Beddoe, 2010) odlišuje administratívnu, 

pomáhajúcu a vzdelávaciu funkciu, A. Kadushin (1976, in: Kadushin, Harkness, 2002) administratívnu, 

podpornú a edukačnú funkciu. Administratívna funkcia pritom zdôrazňuje zodpovednosť supervidovaného i 

supervízora za dodržiavanie noriem, štandardov, zákonov, organizačných predpisov, ale i etických štandardov 

atď., edukačná je orientovaná na zabezpečenie rozvoja zručností, ale i zabezpečenie zdrojov ďalšieho 

profesionálneho vývinu a podporná je zameraná na poskytovanie profesionálnej opory v pracovnom kontexte 

supervidovaného. F. Inskipp a B. Proctor (1993, in: Henderson, 2009a, 2009b) definujú normatívnu, formatívnu 

a restoratívnu funciu či úlohu supervízie. Rovnako, ako v predchádzajúcich príkladoch, normatívna je 

orientovaná na monitorovanie štandardov, princípov a zásad, formatívna sa zameriava na zdieľanú 

zodpovednosť za rozvoj zručností supervidovaného, jeho vedomostí a kompetencií a restoratívna vytvára 

priestor k hľadaniu variabilných príležitostí, k vyjadreniu zadržiavaných emócií, načerpanie energie a rozvoju 

tvorivosti.  

Samozrejme, uvedené funkcie sa prezentujú v každej supervízii, bez ohľadu na jej formu či druh. P. 

Hawking a R. Shohet (2004) však rozlišujú, v kontexte vyššie formulovaných funkcií, tieto druhy supervízie: 

 výuková – kde je supervízor, supervízorka skôr v roli učiteľa, učiteľky a zameriava sa najmä na 

vzdelávaciu funkciu, pričom riadiaca a podporná funkcia sú distribuované na iných odborníkov (napr. 

externého supervízora, supervízorku),  

 výcviková – zdôrazňuje vzdelávaciu funkciu, avšak zároveň supervízor, supervízorka preberajú aj 

riadiacu či normatívnu rolu, 

 riadiaca (manažérska) – kedy je supervízor, supervízorka zároveň v nadriadenej pozícii voči 

supervidovaným, priorizovaná je teda funkcia riadiaca či normatívna, 

 poradenská – do popredia vystupuje podporná a vzdelávacia funkcia a symetrické vzťahy medzi 

supervízorom, supervízorkou a supervidovaným, supervidovanou. 

Vzhľadom k zameraniu príspevku budeme pozornosť venovať najmä prvému z uvedených druhov. Pre 

výukovú supervíziu sa v odbornej spisbe používajú aj iné označenia, ako napr. tútorská supervízia (napr. Gabura, 

1995), výučbová supervízia, študentská supervízia (napr. Vaska, 2008), vzdelávacia či školiaca supervízia (napr. 

Havrdová, 2008), terénna supervízia (napr. Maroon, Matoušek, Pazlarová, 2007) a pod. Supervízia je v 

podmienkach Slovenskej republiky nielen povinnou súčasťou pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov a 

pracovníčok, zároveň je i legislatívne upravenou povinnosťou profesionálov a profesionálok daného odboru v 

praxi. Práve tútorská supervízia je často prvou skúsenosťou sociálnych pracovníkov a pracovníčok so 

                                                           
 

6 V prvom vydaní Encyclopedia of Social Work (1965, in: Kadushin, Harkness, 2002) je supervízia vnímaná ako tradičná metóda prenosu 
znalostí a zručností praxe sociálnej práce od trénovaných k menej trénovaným, od skúsených k menej skúseným študentom a profesionálom. 

Šestnáste (1971) a sedemnáste (1977) vydanie tejto encyklopédie zdôrazňujú administratívnu funkciu supervízie, najmä k udržaniu 

organizačnej kontroly a zodpovednosti (Miller, 1977, in: Kadushin, Harkness, 2002). V devätnástej reedícii encyklopédia už hovorí o 
význame komplementarity administratívnej, edukačnej a podpornej stránky supervízie (1945, in: Kadushin, Harkness, 2002).  
7 Niektoré modely rozlišujú len dve funkcie, napr. rozlišujú administratívnu/manažérsku alebo normatívnu funkciu a niečo ako zlúčenie 

edukačnej/formatívnej a podpornej/restoratívnej funkcie (napr. M. Payne (1995, in: Davys, Beddoe, 2010) nazýva toto zlúčenie 
profesionálnou funkciou, P. Rich (1993, in: Davys, Beddoe, 2010) klinickou funkciou). Iné modely preferujú viaceré funkcie, napr. T. 

Morrison (2001, in: Henderson, 2009a) hovorí o štyroch funkciách, a to manažérskej alebo normatívnej, formatívnej alebo vývinovej, 

podpornej či restoratívnej a mediačnej.  
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supervíziou vôbec a skúsenosti z nej výrazne ovplyvňujú očakávania do budúcnosti i subjektívny význam a 

hodnotu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov a pracovníčok v praxi.  

 

3 Tútorská supervízia 

 

Všeobecným cieľom vzdelávania sociálnych pracovníkov a pracovníčok je získanie nielen potrebných 

vedomostí, ale aj schopností, na základe ktorých je možné rozvíjať interpersonálne vzťahy, pochopenie 

psychodymaniky ľudského správania, zručnosti potrebné pre administratívnu prácu a vedomé využitie 

profesionálnej osobnosti pri poskytovaní starostlivosti (Fortune et al., 2001, Kerson, 1994, in: Maroon, 

Matoušek, Pazlarová, 2007). Samozrejmou súčasťou vzdelávania v sociálnej práci je aj odborná prax a príp. aj 

supervízia odbornej praxe študentov a študentiek (Vaska, 2008). Odborná prax umožňuje študentom a 

študentkám vyskúšať a overiť si vedomosti, rozvíjať schopnosti a hodnoty nadobudnuté v školskom prostredí v 

praxi. Takéto učenie priamou skúsenosťou pod vedením supervízora je možné na akademickej pôde ľahko 

prepojiť s teóriou i s analýzou skúseností (Bogo, Globernam, 1995 a i., in: Maroon, Matoušek, Pazlarová, 2007). 

Tútorská supervízia sa vyvíjala postupne, s vývinom sociálnej práce ako profesie, s rozvojom 

špecializovanej prípravy na výkon profesie a postupne sa z organizácií, kde študenti a študentky vykonávali 

odbornú prax, dostala aj na akademickú pôdu. Práve tento druh supervízie sa postupne začal presadzovať ako 

významný vzdelávací proces, poskytujúci študentom a študentkám nielen odborné vedomosti a praktické 

skúsenosti, ale sprostredkúvajúci aj profesijné hodnoty (Tsui, 2004).  

Tútorskou supervíziou budeme v príspevku rozumieť supervíziu, kde supervidovanými sú študenti a 

študentky odboru sociálna práca v rámci ich pregraduálnej prípravy. Supervízie sú realizované na základe 

reálnych skúseností študentov, študentiek získaných v praxi (odborná prax, dobrovoľnícka činnosť), v 

akademickom / školskom prostredí, najčastejšie supervízorkou, supervízorom, ktorý často býva zároveň 

pedagógom, a to v rozsahu, ako vymedzujú jednotlivé študijné programy. Domnievame sa, že by malo ísť o 

osobu s absolvovaným požadovaným vzdelaním v oblasti supervízie v sociálnej práci
8
. V praxi často dochádza k 

zámene konzultácie a supervízie. K tejto zámene môže dochádzať aj kvôli obmedzeniam vysokoškolských 

pedagógov, pedagogičiek, vyplývajúcich z ich vzdelania v tejto oblasti, ale aj úväzkovej zaťaženosti atď. V 

týchto kontextoch sa v praxi môžeme stretnúť s tým, že jedna osoba nielen koordinuje odborné praxe študentov a 

študentiek, ale aj ich administratívne spravuje, vedie semináre k praxi (kazuistické semináre) a nakoniec teda aj 

realizuje samotné supervízie. Vo väčšine prípadov ide o osobu, ktorá vedie prednášky a semináre aj v rámci 

iných predmetov. Táto zložitosť jednotlivých rolí
9
, ktorých môže supervízor tútorskej supervízie vystupovať, 

kladie na samotného supervízora, supervízorku vysoké nároky. Zároveň vyžaduje, aby v rámci tútorskej 

supervízie boli tieto roly jednoznačne definované a zúčastneným stranám jasné. 

Tútorská supervízia je prioritne orientovaná na vzdelávanie, na pomoc študentom a študentkám, ale i 

začínajúcim pracovníkom, pracovníčkam pri osvojovaní si základov práce s klientmi a klientkami pod odborným 

vedením supervízora či supervízorky (Gabura, 1995). Vzdelávacia funkcia supervízie sa výraznejšie prezentuje 

najmä v aktivitách ako učenie, tréning, výcvik, mentoring... Tento aspekt supervízie povzbudzuje všeobecný 

rozvoj supervidovaných a rozširuje ich možnosti voľby, výberu. Rozvíja stratégie a zručnosti potrebné pre prácu 

s klientmi a klientkami (Tsui, 2004). Tútorská supervízia môže zvýšiť kapacitu študenta, študentky realizovať, 

vykonávať vlastnú prax efektívnejšie (prostredníctvom osobnostného rastu, maximalizácie klinických znalostí a 

zručností až k situácii samostatného a nezávislého výkonu praxe) (Kadushin, Harkness, 2002). K 

charakteristikám tútorskej supervízie patria (Havrdová, 2008; Bogo, Vayd, 1987, in: Tsui, 2004): vzdelávanie 

ako základný účel, vyučovanie a výskum ako priorizované aktivity, ciele sa orientujú najmä na budúcnosť (na 

profesijné hodnoty, rozvoj vedomostí, kompetencií, škola má záujem vzdelať v konkrétnych metódach práce), 

pričom primárnym cieľom je analýza súčasnej praxe, kontrola býva skôr kolegiálna, rozhodnutia sa prijímajú 

najmä konsenzom, prístup k práci je skôr všeobecný a abstraktný.  

Zmyslom tútorskej supervízie je postupne reflektovať vnútorné i vonkajšie prekážky a zdroje učenia, aby 

študent, študentka dosiahli žiaduce ciele (napr. požadovanú úroveň konkrétnych profesionálnych kompetencií) 

(Havrdová, 2008
10

). Počas tútorskej supervízie objavujú študenti a študentky vlastný štýl učenia sa, výraznejšie 

si uvedomujú vplyv vlastného myslenia a získavania vedomostí prostredníctvom integrácie minulých skúseností 

                                                           
 

8 Bližšie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov (http://www.assp.sk/sk/). 
9 Napr. P. Hawkins a R. Shohet (2004) rozlišujú nasledujúce roly: učiteľ – pedagóg (pomáha učiť sa a rozvíjať), hodnotiaci pozorovateľ, 

poradca (poskytuje oporu), kolega, nadriadený, , manažér  (so zodpovednosťou za činnosť supervidovaných) a manažér (či konzultant so 
zodpovednosťou za organizáciou), manažér administratívnych vzťahov... 
10 Autorka odporúča, aby sa proces tútorskej supervízie opieral o nasledujúce východiská: 1) zistenie východiskového stavu vedomostí a 

skúseností študenta, študentky, 2) vyjednanie a formulovanie cieľov supervízie s orientáciou na ciele v oblasti učenia sa, pričom úlohou 
supervízora, supervízorky v tejto oblasti je skôr vytvárať priestor pre získanie náhľadu na procesy učenia (vystupuje skôr ako zdroj a 

konzultant študentovho učenia, ponúka metódy učenia), ako samotnú výučbu, 3) práca opierajúca sa o plán učenia a ciele vypracované v 

spolupráci supervízora a študenta. 
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v rámci reflexívneho učenia (Halton, Murphy, Dempsey, 2007). Preto by učitelia - supervízori mali študentov a 

študentky povzbudzovať, aby boli ochotní realizovať hlbšiu reflexiu vlastných interakcií s klientmi, rovnako 

sledovať, ako problémy klientov, klientok súvisia s mocou a opresiou profesie sociálnej práce. Takýto spôsob 

vedenia a učenia vedie k tomu, že študenti a študentky premýšľajú o tom, prečo a ako reagujú, pomáha 

študentom, študentkám reflektovať a rekonštruovať ich pracovnú orientáciu, vlastné porozumenie sociálnej 

práci, význam vlastných perspektív (Karvinen-Niinikoski, 2004, s. 8). Podľa L. Vasku (2008), kvalitná 

supervízia uľahčuje študentom, študentkám pochopenie a zvládnutie prepojenia teórie s praxou, pomáha 

adaptácii v praxovom zariadení a minimalizuje neefektívne postupy a intervencie, čo môže samozrejme v 

konečnom dôsledku zabrániť poškodeniu klienta. Ďalšie prínosy supervízie pre študentov a študentky formulujú 

aj I. Maroon, O. Matoušek, H. Pazlarová (2007), keď píšu, že supervízia napomáha rozvíjať: 

 schopnosť študenta, študentky porozumieť problému klienta v komplexnosti jeho životnej situácie, 

rozpoznať, preskúmať a prepojiť problémy klientov so širším sociálnym spoločenským kontextom, 

 schopnosť reagovať na problémy klienta, klientky tak, ako v priebehu intervencií vyvstávajú, 

 schopnosť aplikovať techniky intervencie a prispôsobiť ich potrebám klientov, klietok a rozvoj schopností 

potrebných pre efektívny zásah, 

 schopnosť udržať kontakt s klientom, klientkou, 

 schopnosť formulovať ciele sebavzdelávania i ciele práce s klientmi,  

 schopnosť reflektovať vlastné reakcie, 

 schopnosť aplikovať teóriu v praxi, 

 schopnosť aplikovať etiku a hodnoty profesie.  

Domnievame sa, že k dosiahnutiu uvádzaných cieľov je potrebné zachovávať konkrétne zásady, ktoré 

maximalizujú kvalitu tútorskej supervízie tým, že vytvárajú bezpečný priestor a umožňujú rozvoj reflexitivy. 

Princípy efektívnej tútorskej supervízie môžeme vymedziť na základe charakteristík, formulovaných autormi C. 

E. Munson (2002), P. J. Burke, R. D. Krey (2005) a I. Maroon, O. Matoušek a H. Pazlarová (2007):  

 základnými východiskami by mali byť spravodlivosť a rovnaké príležitosti,  

 supervízia by mala byť jasne štruktúrovaná (formálna štruktúra supervízie ponúka supervidovaným 

študentom a študentkám jasnosť, znižuje pocity neistoty, dôležité je jasne formulovať kontrakt, realizovať 

supervíziu transparentne a dostatočne vysvetliť všetky kroky v supervízii), študentky a študenti by mali 

byť informovaní, príp. mať prístup k informáciám, najmä tým, ktoré súvisia s oblasťami priamo 

ovplyvňujúcimi ich hodnotenie,  

 supervízia by mala byť pravidelná (bez ohľadu na využívanú štruktúru by mala byť realizovaná na 

pravidelnom základe), konzistentná a dôsledná (v kontexte štýlu a prístupu, aby samotní supervidovaní 

mohli predvídať, čo sa od nich bude očakávať vzhľadom k danej situácii), 

 učiteľ/supervízor by mal uplatňovať vlastné právomoci skôr participatívne než jednostranne a svojvoľne a 

jeho autorita by sa mala spájať skôr s jeho znalosťami a zručnosťami, ako rolou alebo pozíciou,  

 supervízia by mala byť orientovaná na prípad (pričom ostatný materiál do supervízie vstupuje ako 

sekundárny, osobné otázky, administratívne záležitosti i problematika učenia majú byť prepojené na 

samotný prípad),  

 mala by byť hodnotená (v zmysle získavania i odovzdávania spätnej väzby supervízorom i 

supervidovanými), pričom hodnotenie je založené na systéme rovnosti a spravodlivosti, 

 v prípade skupinovej supervízie by malo byť v skupine odmeňované skôr kooperatívne správanie ako 

správanie konkurenčné, konflikty by mali byť riešené otvorene a systematicky, nie ignorované alebo 

riešené formou "výhra – prehra",  

 študenti a študentky by mali mať toľko autonómie a slobody, ako je len možné, čo podporuje vysokú 

mieru individuálnej motivácie.  

 

V rámci praxe prežíva študentka, študent rôzne prirodzené situácie, ktoré ho prekvapujú, mätú, 

vyvolávajú pocity neistoty. V kontexte reflexivity je prežívanie týchto emócií nevyhnutnou súčasťou, pretože 

práve priebežné reflektovanie umožňuje integrovať neistotu i konštantnú zmenu ako súčasť pomáhajúceho 

procesu (Navrátil, 2009). Tútorská supervízia tak môže byť aj zdrojom napätia, konfliktov. Študenti a študentky 

disponujú množstvom vedomostí, ale v praxi bývajú neskúsení, resp. málo skúsení, rovnako majú málo 

skúseností so supervíziou, čo vyvoláva neistotu, úzkosť, niekedy až strach. Ich neistota často pramení z 

bezradnosti v praxi, z neznalosti, neschopnosti aplikovať teóriu v praxi, ale aj z nárokov kladených na ich výkon 

a strach z nových situácií (Hajný, 2008, in: Havrdová, 2008; Hawkins, Shohet, 2004; Towleová, 1954, in: 

Maroon, Matoušek, Pazlarová, 2007 a i.). Následne, v supervízii prezentujú vlastné vedomosti, supervízia 

vytvára príležitosti k emocionálnym a kognitívnym zmenám, odhaľuje rôzne aspekty ich osobnosti. Od 

študentov, študentiek sa očakáva, že práve na základe skúseností zo supervízií získajú náhľad na nefunkčné 

vzorce reakcií, postupne sa ich vzdajú a vytvoria si nové vzorce správania (Maroon, Matoušek, Pazlarová, 2007).  
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Významným faktorom, zohrávajúcim v supervízii závažnú rolu, sa tak stáva prežívanie študenta, 

študentky. Emócie v sociálnej práci vnímame ako jednu zo zložiek profesionálnej výbavy, ktorá prispieva k 

tomu, aby sociálny pracovník, pracovníčka lepšie porozumeli klientovej situácii. T. Mills a S. Kleinman (1988, 

in: Navrátil, 2009) sú presvedčení, že emócie môžu posilniť, ale rovnako oslabiť reflexivitu sociálneho 

pracovníka, pracovníčky a preto odporúčajú, aby súčasťou ich vzdelávania bol aj priestor zameraný na 

uvedomenie si vlastných emocionálnych reakcií
11

. Aj emocionálna reflexivita sa rozvíja a je podporovaná 

jedným zo základných nástrojov, a to supervíziou. Tútorská supervízia vytvára vhodný priestor pre rozvoj a 

prehĺbenie sebaporozumenia i porozumenia potrebám a situácii klientov a klientok (Howe, 2008).  

A. Kadushin (1992, in: Maroon, Matoušek, Pazlarová, 2007) vníma tútorskú supervíziu ako situáciu 

podobnú terapii v súvislosti s faktom, že je nevyhnutné rozvíjať citlivosť a sebauvedomenie sociálnych 

pracovníkov a pracovníčok, aby mohli svojim klientom a klientkam poskytovať kvalitné a efektívne služby, ale 

zároveň je potrebné vytvárať priestor k vyjadreniu a ventilovaniu napätia, pocitov, konfliktov, ktoré vyplývajú z 

ich praktických skúseností.  

Aj práca s emóciami kladie na supervízora, supervízorku v kontexte školskej supervízie vysoké nároky. 

K. M. Zeichner, D. P. Liston (1996, in:  Burke, Krey, 2005) a W.H. Lucio, J.D. McNiel (in: Burke, Krey, 2005) 

vnímajú tútorskú supervíziu ako presahujúcu obyčajné techniky výučby. Formulovali niekoľko charakteristík 

reflexívneho učiteľa – supervízora, ktoré I. Maroon, O. Matoušek a H. Pazlarová (2007) dopĺňajú o svoje 

názory: 

 je si vedomý a spochybňuje predpoklady a hodnoty, ktoré prináša do výučby a do supervízií, 

 rešpektuje odlišné postoje a názory a zabezpečuje bezpečný priestor pre ich vyjadrenie, je si vedomý 

limitov študenta, študentky, vytvára povzbudivú atmosféru, vyhýba sa nátlaku na študenta, študentku a 

vyhýba sa ich preťažovaniu, 

 dokáže rozlíšiť pochopiteľné normatívne správanie od rezistencie ako súčasti osobnosti študenta, 

študentky, pri práci s odporom volí ako základnú stratégiu povzbudenie, oporu, trpezlivosť, 

 zaujíma sa o prežívanie študentov, študentiek, uznáva individuálne štýly učenia sa supervidovaných, 

uvedomuje si ich potenciál a vytvára priestor pre nezávislosť študentov a študentiek a možnosť, aby 

pracovali vlastným tempom a vyhovujúcim spôsobom, 

 skúma, prerámcováva problémy, pokúša sa riešiť dilemy v skupine, 

 má naplánované stratégie zvládania stresových situácií, úzkosti a odporu u študentov a študentiek, ale 

zároveň ostáva otvorený, 

 vie nájsť vyvážený postoj k študentovi, študentke - vyzdvihovať pozitívne aspekty prístupu študentky, 

študenta, ale zároveň im  vysvetliť nevhodnosť niektorých riešení, 

 pri hľadaní riešenia problémov spolupracuje, vystavuje študentov a študentky situáciám a podnetom, 

ktoré im umožnia samostatne objavovať, prostredníctvom vlastnej skúsenosti s rôznymi stratégiami a 

následnej reflexie, ako zvládať problémy a primerane vyjadrovať emócie, 

 pomáha pomenovať problémy a konfrontovať s nimi študentov a študentky, zároveň poskytovať dostatok 

času, aby sami mohli popísať problém tak, ako ho vidia, pomôcť preskúmať situáciu a pochopiť rolu 

študenta, študentky v nej, ako aj vplyv iných súvisiacich faktorov,  

 je pozorný k inštitucionálnym a kultúrnym kontextom, v rámci ktorých učí,  

 preberá zodpovednosť za vlastný profesionálny rozvoj. 

Podľa Z. Havrdovej (2008) reflexívnu prax umožňujú, príp. uľahčujú najmä nasledujúce faktory: 

osobnostné dispozície sociálneho pracovníka, pracovníčky, bezpečná atmosféra ako priestor pre reflexiu, 

pozitívne skúsenosti s reflexiou, organizačnú podporu pre reflexiu a nakoniec účasť v reflektívnej skupine, 

pričom v takýchto kontextoch vníma v popredí najmä supervíziu ako významný nástroj, ktorý vytvára vhodné 

možnosti pre samotnú reflexivitu.  

 

Záver 

 

Sociálna práca je práca s ľuďmi prostredníctvom vzťahov. Tu sa osobnosť sociálneho pracovníka, 

pracovníčky stáva jedným z pracovných nástrojov. Ani skúsený a kompetentný sociálny pracovník či 

pracovníčka nikdy nemôžu byť plne objektívni v tom, ako v tomto kontexte využívajú vlastnú osobnosť, s 

ohľadom na klientov, klientky a ďalších spolupracovníkov. Práve tu je potrebná tretia osoba, aby sociálnym 

pracovníkom a pracovníčkam pomohla získať odstup od týchto vzťahov a návrat k nim takým spôsobom, ktorý 

by bol pre klientov a klientky účinný a pomáhajúci (Parsloe, Stevenson, 1978, in: Kadushin, Harkness, 2002).  

                                                           
 

11 D. Howe (2008) formuloval charakteristiky emocionálne reflexívnych sociálnych pracovníkov, pracovníčok, ktorí si sú vedomí vlastných 

emócií, vnímajú emócie druhých a poskytujú im v tejto súvislosti spätnú väzbu, využíva vlastné emócie k prehĺbeniu porozumenia sebe aj 

druhým.  
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Ak chcú sociálni pracovníci a pracovníčky rozvíjať svoje odborné znalosti a zvládnuť svoju profesiu, 

úloha supervízie je v ich príprave rozhodujúca. Jej kvalita môže mať významný vplyv nielen na samotných 

sociálnych pracovníkov a pracovníčky, ale rovnako na prijímateľov ich služieb. Zvlášť významné miesto 

zohráva v pregraduálnej príprave sociálnych pracovníkov a pracovníčok najmä tútorská supervízia, často ako 

prvá skúsenosť s touto efektívnou metódou vzdelávania v sociálnej práci.  

V supervízii sú študentky a študenti povzbudzovaní k rozvoju odlišného myslenia a kreativity pri 

súčasnom zachovaní zamerania na záujmy klientov, klientok (Wonnacott, 2011). V ich pregraduálnej príprave sa 

tak supervízia môže stať jedným z hlavných mechanizmov monitorovania kvality nimi poskytovaných služieb a 

nástrojom pre rozvoj profesionality budúcich sociálnych pracovníkov, pracovníčok. Supervízia tak robí prax 

sociálnej práce nielen efektívnou, ale tiež unikátnou (Tsui, 2004). 

Význam supervízie podčiarkuje dôraz na exprienciálne a tacitné znalosti a príležitosti k učeniu sa týmto 

znalostiam prostredníctvom reflexie, ale tiež jej dôležitá funkcia - poskytovanie opory v stresujúcich pracovných 

kontextoch. Zážitok partnerstva, príležitosť pre dialóg a reflexiu v rámci supervízie môžu byť považované za 

významné faktory rozvoja dôvery a konštrukcie profesijnej identity, v súlade s požiadavkami dôvery a 

spolupráce. Supervízia sa tak môže stať základnou metódou a priestorom pre kritickú reflexiu skúseností 

získaných v praxi. Takto sa študentky, študenti stávajú reflexívnymi praktikmi, disponujúcimi schopnosťou 

rozvoja odbornosti prostredníctvom praxe (Karvinen-Niinikoski, 2004).  
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